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Reus, setembre 2022 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

NOVETATS REGULACIÓ SERVEI DOMÈSTIC 
 
 

Per mitjà de la present els volem remarcar els aspectes laborals més destacats, inclosos en el 
recentment publicat Reial Decret-llei 16/2022, de 6 de setembre, pel que fa a la millora de les 
condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar.  

 
Una de les principals novetats d’aquest Reial Decret-llei és que, a partir de l’1 d’octubre de 2022, 

les persones treballadores al servei de la llar començaran a cotitzar tant per ATUR com per FOGASA. 
 

A continuació els resumim en 4 punts els assumptes que considerem que els poden ser de més 
interès i de quina manera els pot afectar aquest canvi normatiu. 

 
 
1.- Cotització per ATUR i FOGASA  de les persones treballadores al servei de la llar  
 

A partir del dia 1 d’octubre de 2022, les persones treballadores al servei de la llar començaran a 
cotitzar tant per atur com per FOGASA, de manera que, un cop assolit el període mínim exigit de 12 
mesos cotitzant per atur, aquestes podran cobrar la prestació de desocupació, sempre i quan hagin 
estat acomiadades i en cap cas si han causat baixa voluntària. 

 
El fet que aquest col·lectiu comenci a cotitzar per FOGASA els suposa una garantia pel que fa al 

pagament dels deutes salarials i indemnitzatoris que poguessin existir al seu favor en cas 
d’insolvència de l’ocupador.  

 
 

2.- Bonificacions a les cotitzacions  
 
La cotització per FOGASA i atur implica un cost més elevat pel que fa a les cotitzacions. No obstant 

això, i per tal que aquestes cotitzacions no suposin un sobreesforç econòmic per als ocupadors, 
aquests tindran dret a una bonificació del 80 %  a les quotes de desocupació i FOGASA. 

 
 

3.- Formalització de contracte per escrit  
 

   Es garantirà el dret a la informació de les condicions de treball de les persones treballadores al 
servei de la llar, tot exigint la formalització d’un contracte per escrit en els mateixos termes que 
l’Estatut dels Treballadors, així com la presumpció del caràcter indefinit de la relació laboral. 
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4.- Extinció del contracte  
 

Fins ara, un ocupador podia acomiadar a la persona treballadora al servei de la llar sense haver 
d’acreditar cap motiu, doncs únicament s’exigia el pagament d’una indemnització de 12 dies per any 
de prestació de serveis.  

 
Amb l’entrada del nou Reial Decret Llei es manté aquesta indemnització, però per tal de procedir a 

l’extinció del contracte, s’exigeix l’acreditació d’una de les següents causes: 
 
 

- Disminució dels ingressos de la unitat familiar o increment de les seves despeses per 
circumstàncies sobrevingudes. 
 

-  Modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen que es 
prescindeixi de la persona treballadora de la llar. 

 
- Comportament de la persona treballadora que fonamenta de manera raonable i 

proporcionada la pèrdua de confiança de la persona ocupadora. 
 

 
 

Esperem que aquesta informació els sigui d’utilitat. Davant qualsevol dubte poden contactar amb 
el nostre Departament Laboral. 
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