
 

 
 

L’Administració General de l’Estat torna a abonar les quotes de cotització a la 
Seguretat Social de les persones cuidadores de persones en situació de dependència 
que perceben la prestació per cuidadors/cuidadores no professionals. 

 

El passat 7 de març de 2019 es va publicat al BOE el “Real Decret 6/2019, d’1 de març, 
de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre 
dones i homes en l’ocupació” (https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/01/6) que en la 
seva “Disposició addicional catorzena” regula de nou els convenis especials amb la 
Seguretat Social dels cuidadors no professionals de les persones en situació de 
dependència.  

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a 
les persones en situació de dependència (https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39) 
establia l’opció que les cuidadores de persones en situació de dependència que 
percebien la prestació econòmica per cuidador/a no professional poguessin subscriure 
un conveni amb la Seguretat Social, de manera que les quotes de la seva cotització 
corrien a càrrec de l’Administració de l’Estat a través del “Real Decret 615/2007, d’11 
de maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels cuidadors de les persones en 
situació de dependència” (https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/05/11/615).  

Aquest dret va ser eliminat pel “Real Decret 20/2012, de 13 de juliol, de mesures para 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat” 
(https://www.boe.es/eli/es/rdl/2012/07/13/20/con), i les cotitzacions a la Seguretat 
Social van passar a córrer a càrrec de la persona cuidadora. 

Es reverteix, doncs, una de les retallades que el RD 20/2012 va fer a les prestacions de 
la Llei de Dependència: la retallada de drets a les persones cuidadores que en un 80% 
són dones dedicades amb exclusivitat a la cura de persones dependents.  

Aquests convenis especials tindran efectes des de la data de reconeixement de la 
prestació econòmica regulada a l'article 18 de la Llei 39/2006, quan se sol·liciti dins 
dels 90 dies naturals següents a aquesta data. Transcorregut l'esmentat termini, 
tindran efectes des de la data en què s'hagi sol·licitat la seva subscripció. 

Les persones cuidadores que tinguin conveni vigent amb la Seguretat Social a 8 de 
març se’ls considerà subsistents i la quota passar a pagar-la l’Administració. 

Les persones cuidadores no professionals que acreditin que les persones en situació de 
dependència per elles ateses eren beneficiàries de la prestació econòmica regulada a 
l'article 18 de la Llei 39/2006, anteriorment a l'1 d'abril de 2019, podran sol·licitar la 
subscripció del conveni especial amb efectes des d'aquesta data, sempre que formulin 
la seva sol·licitud dins dels 90 dies naturals següents a aquesta. Transcorregut aquest 
termini, els efectes tindran lloc des de la data en què s'hagi sol·licitat la subscripció. 

És, doncs, important que les treballadores i els treballadors socials informem a les 
persones cuidadores de persones que perceben la prestació econòmica per a  
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cuidadores no professionals que no tinguin conveni amb la Seguretat Social que 
hauran de fer la petició expressa i que hauran de tenir en compte que si ho fan passat 
en el termini de 90 dies a partir de l’1 d’abril els efectes de la cotització seran amb data 
del moment en què facin la petició. 
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