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Febrer 2022 Laboral 

PRÒRROGA DELS ERTO FINS AL 31 DE MARÇ DE 2022 I APROVACIÓ DE 
LA PUJADA DE L’SMI 

 

 

Les principals mesures que preveu aquesta normativa regulen les següents qüestions en matèria laboral:  

 

1. Situació dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) 

 

▪ Pròrroga automàtica, fins al 31 de març de 2022, de les següents modalitats d'ERTO (no serà necessari que les 

empreses sol·licitin a l'autoritat laboral corresponent la pròrroga expressa dels ERTO): 

o ERTO de força major que venien aplicant-se sobre la base de l'article 22 del Reial decret llei 8/2020 (“ERTO 

de força major per causa COVID-19”). 

o ERTO de força major per impediment o limitacions. 

o ERTO per causes objectives a l'empara del que s'estableix en l'article 23 del Reial decret llei 8/2020 (“ERTO 

ETOP COVID-19”). 

o ERTO per causes objectives en empreses que anteriorment aplicaven un ERTO de força major per causa 

COVID-19 (“ERTO de transició”). 

 

▪ A partir de l'1 d'abril de 2022, deixaran d'aplicar-se els ERTO per causa COVID-19, podent, les empreses que ho 

estimen oportú, transitar a un ERTO per causes objectives sobre la base dels mecanismes contemplats en l'article 

47 de l'Estatut dels Treballadors (ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ETOP)) 

o article 47 bis (Mecanisme Red). 

 

▪ Totes les empreses que es troben aplicant un dels ERTO esmentats poden acollir-se a aquesta pròrroga automàtica 

amb independència de la seva decisió d'adoptar alguna de les mesures previstes en l'article 47 de l'Estatut dels 

Treballadors a partir d'abril de 2022. 

 

▪ També es prorroguen fins al 31 de març de 2022 totes les mesures previstes per als ERTO prorrogats i per a les 

persones afectades per aquests. Malgrat l'ambigüitat del text, entenem que, al no establir-se el contrari, es 

RESUM 

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de 23 de febrer de 2022 ha publicat el Reial Decret-llei 2/2022, de 22 de febrer, 

pel qual s'adopten mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms, per a la transició cap als 

mecanismes estructurals de defensa de l'ocupació, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de la Palma, i 

que prorroguen determinades mesures per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica. Així mateix, 

també s'ha publicat el Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el Salari Mínim Interprofessional per 

a 2022. 
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prorroguen tots els compromisos i requisits del IV Acord Social en Defensa de l'Ocupació (ASDE)1, és a dir, tant els 

continguts complementaris (entre altres, l'anomenada “prohibició d'acomiadar”, els límits i excepcions en relació amb 

la realització d'hores extraordinàries, noves contractacions i externalitzacions, o la prohibició en el repartiment de 

dividends), així com les mesures de protecció de les persones treballadores2. 

 

▪ També es prorroguen les mesures de protecció de protecció per desocupació extraordinàries per a persones amb 

contracte fix discontinu o que facin treballs fixes i periòdics que es repeteixin en certes dates. 

 

▪ Es prorroguen fins al 31 de març de 2022 les exoneracions de les quotes de la Seguretat Social, disminuint el 

percentatge d'exoneració de la següent manera, depenent de cada cas: 

 

o 20%: Empreses amb ERTO per limitacions de l'activitat que tingueren 10 o més treballadors a 29 de febrer 

de 2020 i que no hagen desenvolupat accions formatives. 

o 30%: Empreses amb ERTO per limitacions de l'activitat que tingueren menys de 10 treballadors a 29 de 

febrer de 2020 i que no hagen desenvolupat accions formatives. 

o 60%: Empreses amb ERTO COVID amb independència del nombre de treballadors a 29 de febrer de 2020, 

sempre que s'hagueren dut a terme accions formatives. 

o 90%: Empreses amb ERTO per impediment de l'activitat.  

 

▪ A les empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de 

recuperació d'activitat que encara estiguin aplicant un ERTO de força major per causa COVID-19 se'ls apliquen, fins 

al 31 de març de 2022, els percentatges anteriors depenent de si han dut a terme o no accions formatives. 

 

▪  També es prorroga el Pla Em Cuida fins al 30 de juny de 2022. 

 

2. Ajudes als autònoms 

 

▪ Es mantenen les exempcions en la cotització per als qui hagin percebut prestació per cessament d'activitat, en 

termes similars als disposats en l'article 8 del Reial decret llei 18/2021, si bé es concreta el seu abast als mesos de 

març, abril, maig i juny de 2022, i es fixen els percentatges d'exoneració entre el 90% i el 25%, en funció del mes de 

la seva aplicació. 

 

▪ Es manté, a partir de l'1 de març de 2022, la prestació extraordinària per cessament d'activitat amb una duració 

màxima de quatre mesos, finalitzant el dret a aquesta l'últim dia del mes en què s'acordi l'alçament de les mesures 

o el 30 de juny de 2022, si aquesta última data fos anterior. 

 

1 Així ho manifesta la següent noticia del Ministeri de Treball i Economia Social: https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4074  
 
2 Les dos principals: a) La quantia de la prestació per desocupació reconeguda a les persones treballadores afectades pels procediments de suspensió de 
contractes i reducció de jornada referits en aquest reial decret llei es determinarà aplicant, a la base reguladora de la relació laboral afectada per l'expedient, el 
percentatge del 70 per cent, b) El reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació, regulada en el títol III del text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, a les persones treballadores afectades, encara que manquen del període d'ocupació 
cotitzada mínim necessari per a això. 
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3. Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a 2022 

 

▪ El salari mínim per a qualssevol activitats en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni 

edat dels treballadors, queda fixat en 33,33 euros/dia o 1.000 euros/mes, sense que en cap cas pugui considerar-se 

una quantia anual inferior a 14.000 euros. 

 

▪ Es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la 

minoració de la quantia íntegra en diners de l’SMI. 

 

▪ Tindrà efecte durant el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022, aplicant-se amb caràcter 

retroactiu des de l'1 gener de 2022. 

 

 

TÉ ALGUNA CONSULTA? 

Des de l'Àrea de Laboral treballem per poder donar resposta als dubtes que aquest canvi pugui plantejar. Si té alguna 

consulta, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres. 

CONTACTE: 

Cristina Samaranch  

Sòcia de l'Àrea de Dret Laboral 

cristina.samaranch@dwf-rcd.law 

 

 

Didac Ripollès 

Soci de l’Àrea de Dret Laboral  

didac.ripolles@dwf-rcd.law 

 

 

Antonio Navarro 

Soci de l’Àrea de Dret Laboral  

antonio.navarro@dwf-rcd.law 

www.dwf-rcd.law 
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