
Ets treballador/a de la llar? 
Cuides persones? 
Neteges cases?
Tens drets laborals, 
coneix-los i fes-los respectar. 

Assessora’t als Punts de 
Defensa de Drets Laborals

La defensa dels drets laborals en el sector de la 

llar, les cures i la neteja en el marc dels Punts 

de Defensa dels Drets Laborals és una iniciativa 

impulsada per l’Ajuntament de Barcelona en 

col·laboració amb:

la Xarxa de Treball de la Llar Just 
(Coordinadora Anem per Feina, Asociación 

Mujeres Latinas Sin Fronteras, Fundació 

Mambré, Centre Social Maria Immaculada, 

Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, Pla 

d’Acollida Poble-sec per a tothom, Lloc de 

la Dona, Associació Treballadors Familiars 

Catalunya),

la Taula de defensa dels drets de les 
treballadores de la llar, neteja i cura de 
persones (Libélulas, Mujeres Pa’lante, Mujeres 

Migrantes y Diversas, Sindillar/Sindihogar) 

el Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona. 

I compta amb el treball en xarxa i suport de les 

organitzacions sindicals CCOO i UGT, així com de 

les entitats sociolaborals dels barris i districtes on 

es troben els Punts de Defensa de Drets Laborals.

Dins l’Ajuntament de Barcelona, lideren aquest servei la 
Direcció de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona 
Activa, Districte de Ciutat Vella, Districte de Nou Barris i 
Districte de Sants-Montjuïc, en col·laboració amb Regidoria 
de Feminismes i LGTBI i el Departament de Programes de 
Temps i Economia de les Cures, en el marc dels Plans de 
Desenvolupament Econòmic de Districte. 

Plans de Desenvolupament 
Econòmic



 

T’han de donar d’alta a la Seguretat Social i t’han 
de fer contracte. Si la feina que desenvolupes dura 
més de quatre setmanes cal que el contracte sigui 
per escrit.

Has de tenir una retribució dinerària (salari) i 
aquesta mai pot estar per sota del salari mínim 
professional (SMI) que, per a l’any 2018 és 
10.302,60€ bruts en 14 pagues. És a dir, 735,90€ 
bruts de salari mensual, més dues pagues 
extraordinàries.

La jornada màxima permesa són 40 hores setmanals 
de treball efectiu i 20 hores de presència. Si en total 
fas 60 hores a la setmana, no et poden pagar per 
sota dels 1.103,85 € bruts mensuals. Si estàs més 
hores al domicili, han de ser hores de descans.

El descans entre jornades per a treballadors i 
treballadores externes serà d’11 hores diàries i per 
a internes de 10 hores, com a mínim.

En cas d’acomiadament, cal que te’l comuniquin 
per escrit i que et paguin la indemnització 
pertinent, sempre que no hi hagi raons objectives o 
disciplinàries.

Si has trobat la feina mitjançant una agència de 
col·locació o una empresa de treball temporal (ETT), 
aquestes no es poden quedar una part del teu sou.

Com a treballador/a tens uns drets i uns 
deures que han de ser respectats. 

Formen part del treball de la llar i les cures 
aquells serveis remunerats que es duguin 
a terme dins del domicili familiar: tasques 
domèstiques, l’atenció a membres de la 
família, la jardineria o la cura d’infants 
(cangur), en són exemples.

Si estàs realitzant aquestes tasques has de 
saber que per llei:

Si no tens papers, també tens drets! Informa-te’n! 

En el cas que et trobis en una situació administrativa 
irregular també pots interposar una demanda contra 
la persona que t’ha contractat si t’ha vulnerat algun 
dret laboral.  Si pots demostrar que has estat 6 mesos 
treballant, tens dret a optar a l’arrelament laboral.

Aquests són alguns dels teus drets essencials com 
a treballador/a de la llar i les cures. Cal conèixer bé 
aquests drets per poder exercir-los de forma efectiva. 

Et recomanem que vinguis a informar-te’n al nostre 
servei o a les entitats, associacions i sindicats que 
treballen sobre el tema, per informar-te i clarificar 
dubtes.

Ciutat Vella
Pl. Salvador Seguí, 16-17 - 932 346 120
dretslaboralscv@barcelonactiva.cat
Dimarts: 9 a 18 h   |   Dijous: 10 a 19 h

Demana cita a qualsevol Punt de Defensa de 
Drets Laborals: 

Si ho prefereixes, també pots acudir sense cita prèvia.

Per a més informació: 

barcelonactiva.cat/dretslaborals

Nou Barris
Vilalba dels Arcs, 39-41
932 346 121
dretslaboralsnb@barcelonactiva.cat
Dimarts: 15 a 19 h
Divendres: 9 a 15 h

Sants-Montjuïc
Creu Coberta, 104-106  - 932 346 122
dretslaboralssm@barcelonactiva.cat
Dimarts: de 15 a 20 h    |   Divendres: de 10 a 15 h


