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SEGURETAT SOCIAL QUI ESTRANGERIA QUI 
1. Inscriure de forma immediata al Règim General 
el sector del treball de la Llar i de la Cura per tenir 
igualtat de drets com la resta de treballadors. És a dir, 
derogar el Sistema “Especial” de la Seguretat Social per 
les Treballadores de la Llar que ens impedeix exercir els 
drets mencionats a continuació: 

 Dret al subsidi per desocupació 

 Dret al subsidi per maternitat 

 Dret a ser atesa des del primer dia per malaltia 

 Dret a una jubilació digna 
2. Eliminar de la normativa el “desistiment 
voluntari”, que significa que els contractants puguin 
exercir el lliure acomiadament en el sector o les 
suposades baixes voluntàries o renúncies per part de les 
treballadores. 
3. Realitzar inspeccions i controls efectius a les 
agències de col·locació i a les ETTs per tal que compleixin 
y assumeixin que els drets de les treballadores del sector 
han de ser respectats, ja que promouen el treball en B, 
condicions esclavistes i moltes cobren un percentatge 
del sou durant un període de temps per haver-los 
“aconseguit” la feina. 
4. Tenir en compte els desplaçaments i el temps 
per desplaçaments reals de les persones cuidadores a 
domicili, ja que moltes ETTs i / o agències de col·locació 
o cooperatives (que funcionen com ETTs) no consideren 
aquests aspectes.  
5. Dissenyar un pla correcte d’inspecció de treball 
per una activitat sistemàtica de control de les condicions 
de treball del sector. 
6. Promoure, incentivar la denúncia d’abusos i de 
treball en B per part de les treballadores i treballadors de 
la llar als organismes competents. La llar es transforma 
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1. La llei d’estrangeria creua la vida de les dones 
immigrades que estan al sector del treball de la llar i de les cures. 
Els imposa un contracte d’un any i 40 hores setmanals, així com la 
cotització continuada per renovar les seves targetes. Per això, 
exigim la exempció del contracte per la obtenció i renovació de 
Targetes de Residència i Treball. 
2. De no complir-se el punt anterior, exigir a la Tresoreria 
de la Seguretat Social no només l’alta per part de l’ocupador sinó 
el “contracte per escrit”, prova legal que permetria a la 
treballadora immigrada tenir resoltes les renovacions de la 
targeta  de Residència i Treball. A més, si manca aquest contracte 
no es pot realitzar formalment la renovació, per tant moltes 
dones cauen en la irregularitat sobrevinguda.  
3. Investigar i posar especial atenció pel que fa a la 
proliferació del tràfic de persones per treball de la llar. 
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en un centre de treball. 
7. Realitzar campanyes de sensibilització i 
concienciació a la societat en general i a possibles 
contractants perquè els drets de les treballadores de la 
llar igual que les seves feines siguin reconegudes i 
perquè les contractacions es facin amb tota la informació 
al respecte. 
8. Implementar un “telèfon vermell” perquè les 
agressions a les llars a les treballadores de la llar puguin 
realitzar denúncies sobre explotació laboral, violació dels 
drets humans, l’abús sexual i acusacions falses per 
facilitar l’acomiadament, entre d’altres. 
9. Interpel·lar per la ratificació del Conveni 189 i la 
Recomanació 201 de la OIT que fa referència a les 
persones treballadores de la Llar. 
10. Crear una taula de treball amb els agents 
implicats en la millora dels drets i condicions laborals de 
les persones treballadores de la Llar. 
11. Realitzar un diagnòstic de la situació de les 
treballadores de la Llar i de les necessitats a què donen 
cobertura. 
12. Elaborar un estudi estadístic actualitzat de la 
població ocupada en aquest sector ocupacional. 
Visibilitzar la mà d’obra de dones i homes immigrants i/o 
autòctons i les seves condicions de vida. 
13. Finançar l’alta de la Seguretat Social o un 
percentatge, establint mecanismes de deduccions fiscals 
en les contractacions de persones treballadores de la llar 
en llars de baixos pressupostos. 
14. Impulsar altres mecanismes a l’abast de la 
Generalitat i/o ajuntaments per incentivar la 
contractació formal i digna per part de les famílies a 
persones treballadores de la llar i cuidadores 
professionals que treballin per les famílies contractants.  
15. Millorar les condicions de treball i les condicions 
laborals (nivells salarials, tipus de jornada i contractes, 
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flexibilitat horària) de les treballadores familiars, 
d’atenció al domicili i auxiliars de neteja que són 
contractades per empreses que proporcionen serveis 
tant a la Generalitat com a alguns ajuntaments de 
Catalunya.  
 
 

EDUCACIÓ – FORMACIÓ QUI SALUT QUI 
1. Implementar cursos de formació i prevenció de 
l’ús de productes tòxics de neteja, que es troben a la llar 
i que són nocius per la salut de les persones 
treballadores de la llar i de la neteja o cambreres de 
pisos. Els productes tòxics de neteja desenvolupen 
algunes malalties, com alguns tipus de càncer o malalties 
respiratòries, entre d’altres, les quals no estan 
considerades com a malalties laborals. 
2. Informar i difondre material, estratègies i eines 
sobre la prevenció de riscs laborals, per millorar 
l’autoprotecció, les autocures i el coneixement de 
pràctiques que millorin les condicions de salut laboral. 
Motivar que les ONGs que reben subvencions presentin 
projectes que siguin que es puguin finançar sobre 
aquesta temàtica, amb la finalitat de diversificar la 
responsabilitat de les autocures. 
3. Promoure la formació ocupacional i la 
professionalització de la mà d’obra a les àrees de les 
cures i de la neteja, independentment de l’estatus 
administratiu de les persones immigrades, així com la 
professionalització de les persones autòctones. 
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1. Tenir cobertura mèdica a les hores mortes (mútues). 
Moltes persones cuidadores a domicili han d'esperar al carrer a 
que li toqui el torn d'entrar al següent servei, però ningú 
assumeix si passa algun accident. 
2. Realitzar les gestions en l’atenció primària i urgències de 
salut perquè es qualifiqui correctament l’origen comú o 
professional de les afeccions de les treballadores de la Llar que 
atenen, amb la finalitat de realitzar una correcta qualificació de 
les baixes mèdiques i el consegüent dret a les prestacions pròpies 
de l’accident laboral, malalties o depressions per l’atenció 
continuada a les persones grans o malaltes. 
3. Informar i difondre material, estratègies i eines sobre la 
prevenció de riscs laborals, per millorar l’autoprotecció, les 
autocures i el coneixement de pràctiques que millorin les 
condicions de salut laboral. Motivar que les ONGs que reben 
subvencions presentin projectes que siguin que es puguin 
finançar sobre aquesta temàtica, amb la finalitat de diversificar la 
responsabilitat de les autocures. 
4. Crear serveis municipals o a nivell de la Generalitat 
d’atenció terapèutica per tractar problemàtiques generades pel 
treball de les cures, tant al sector privat com públic, dins d’una 
llar, residència geriàtrica o a l’hostaleria (cambreres de pisos), 
sobretot perquè l’atenció terapèutica costejada per la sanitat 
pública no cobreix la demanda de manera efectiva. 
 

- Generalitat 
- Ajuntaments 
- ONGs  

ECONOMIA QUI IGUALTAT I MULTICULTURALITAT QUI 
1. Reconèixer que el treball de la llar forma part de - Generalitat 1. Incorporar la perspectiva intercultural i de gènere per - Generalitat 
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Propostes de millores sobre el treball de la llar, de les cures de les persones i de la neteja 

 

l’economia de les cures. És a dir, les persones 
treballadores de la llar cuiden de la vida. Per això, és 
necessari que tingui la importància i l’interès a qualsevol 
taula de treball, debat, discussió o fòrum a nivell polític, 
social i econòmic. 
2. Crear un departament a la Generalitat i/o 
ajuntaments sobre el temps i l’economia de les cures que 
s’encarregui de defensar els drets econòmics, laborals i 
socials de les persones que es dediquen 
professionalment a les cures, sempre incloent a les 
treballadores de la llar. 
3. Finançar l’alta de la Seguretat Social o un 
percentatge, establint mecanismes de deduccions fiscals 
en les contractacions de persones treballadores de la llar 
en llars de baixos pressupostos. 
 
 

- Ajuntaments eliminar la segregació, prejudicis i esteriotips per origen, ètnia, 
edat i gènere a l’hora de crear polítiques de contractació i a l’hora 
de contractar els serveis dins l’àmbit de les cures i de la neteja. 

- Ajuntaments 


