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TAULES SALARIALS

Condicions laborals i taules salarials

El treball 
a la llar

INTERNES:
Des de diumenge a les 22 h fins dissabte a les 9 h.
Disposen de 3 hores lliures cada dia.
En els dies festius del calendari laboral disposen de 24 h lliures.
El contracte serà de 40 h/set. de treball efectiu, més 10 h/set. de presència.
El sou inclou un plus de nocturnitat, l’allotjament i la manutenció. 
La resta de condicions són iguals que les de la resta de treballadors/es de la llar.

En cas de feines fora del municipi del treballador/a, s’abonarà el transport.

Hora extraordinària: 7’04 €/h.
Menys de 15 h/setmanals, es pagarà a 10 €/h.
En cas de més de 112 dies anuals treballats, té dret a vacances retribuïdes.
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HORES 
SETMANALS

SOU BRUT 
MENSUAL

S. SOCIAL 
OCUPADOR/A*

COST TOTAL 
OCUPADOR/A

SOU NET 
MENSUAL

15 h. 393,75 € 96,60 € 490,35 € 371,47 €

20 h. 525,00 € 123,91 € 648,91 € 496,42 €

25 h. 656,25 € 151,42 € 807,67 € 621,33 €

30 h. 787,50 € 178,73 € 966,23 € 746,28 €

35 h. 918,75 € 213,99 € 1.132,74 € 869,40 €

40 h. 1.050,00 € 213,99 € 1.263,99 € 1.000,65 €

TREBALLADORES INTERNES
Setmana 1.447,50 € 295,00 € 1.742,50 € 1.379,47 €
Caps de setmana 573,75 € 123,91 € 697,66 € 538,83 €
NITS (8h.)
5 nits (40h. setm.) 1.050,00 € 213,99 € 1.263,99 € 1.000,65 €

6 nits (40h. set. + 
8h. presència

1.260,00 € 223,57 € 1.483,57 € 1.208,44 €

Les famílies nombroses disposen d’una bonificació d’un 45% de descompte en la Seguretat social.

(*) Import amb un 20% de bonificació aplicat, sempre i quan sigui la primera vegada que la persona contracta 
      un/a treballador/a de la llar.



INCLOU: 
Neteja, cuina, bugaderia i atenció bàsica de persones.

VACANCES: 
30 dies naturals de vacances per any treballat (15 dies consecutius a pactar per ambdues parts i 
avisant amb dos mesos d’antelació). 

FESTIUS: 
14 dies de festes laborals anuals (incloses les del municipi).

PERMISOS RETRIBUÏTS: 
Tots els que estableix l’Estatut dels Treballadors. 

BAIXA PER MALALTIA COMUNA: 
Del quart al vuitè dia, va a càrrec de l’ocupador. 

DESESTIMENT DEL CONTRACTE: 
Si la relació laboral era d’un any o més  s’haurà d’avisar amb 20 dies d’antelació. En la resta de supò-
sits n’hi haurà prou amb 7 dies d’antelació. La indemnització serà de 12 dies per any treballat. 

JORNADA LABORAL: 
És de 40 h/set. com a màxim, però  la llei també autoritza un temps de “presència” que serà de fins 
a 20 h/set.

DESCANSOS: 
Descans setmanal d’un mínim de 36 hores continuades. El descans entre jornada i jornada serà d’un 
mínim de 12 hores.

Amb la col·laboració de: 

CONDICIONS LABORALS

amb la col·laboració de:

CÀRITAS ARXIPRESTAL D’ANOIA-SEGARRA
C. ROCA, 3 ~ 08700 IGUALADA

93 803 27 47 ~ caritas-aigualada@bisbatvic.com
www.caritasanoiasegarra.org

CÀRITAS ARXIPRESTAL DE MANRESA
C. BAIXADA DE LA SEU, 3 bx. ~ 08241 MANRESA

93 872 15 42 ~ caritasmanresa@caritasmanresa.cat
www.caritasmanresa.cat

CÀRITAS ARXIPRESTAL DE VIC
C. SANT JUST, 1, 2n. pis ~ 08500 VIC

93 886 28 89 ~ avancem@caritasarxiprestalvic.cat
www.caritasarxiprestalvic.cat

CÀRITAS DIOCESANA DE VIC
C. TORRAS I BAGES, 4 ~ 08500 VIC

93 886 04 83  ~  correu@caritasbv.cat
www.caritasbisbatvic.cat


