
Incentivem i afavorim l’ocupació  
de qualitat en el sector

LLAR I CURES
Subvencions per a  
la contractació de persones  
en l’àmbit de la llar i les cures



Més informació a llaricures@ajmanresa.cat o al telèfon 93 877 64 90

Què és?
Una subvenció del 100% del cost de Seguretat Social de la persona 
treballadora durant un període màxim de 6 mesos amb un període 
mínim de 3 mesos de contracte.

Qui la pot sol·licitar?
Les persones que ofereixin un contracte per tasques de la llar o per tenir 
cura de persones grans o amb dependència al domicili.
La jornada de treball és indiferent. El salari per jornada completa ha de 
ser igual o superior al salari mínim interprofessional.

Com?
La sol·licitud la tramita la persona que contractarà un professional 
de l’àmbit de la llar i les cures a través de l’entrada d’una instància a 
l’Ajuntament de Manresa.
Per a més informació cal adreçar-se a llaricures@ajmanresa.cat o al 
telèfon 93 877 64 90.

Per què?
Perquè el treball de la llar i la cura de les persones grans s’ha de fer en 
condicions justes i amb contracte de treball.

Quan?
Període obert fins al 30 de setembre de 2021. Les subvencions s’atorgaran 
per estricte ordre de presentacions fins que s’esgoti el crèdit disponible.

Qui pot ser contractat?
Persones que estiguin treballant o interessades en treballar en l’àmbit 
domiciliari, en el cas que siguin persones estrangeres han de tenir 
permís de residència i treball.
- Si el contractant és de Manresa la persona treballadora pot residir fora.
- Si la persona treballadora és de Manresa, la persona contractant pot 
ser d’un altre municipi.

Pots rebre assessorament
Abans d’entrar la sol·licitud pots rebre assessorament legal i suport en 
la gestió del tràmits
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