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Circular 22/32 – 24 de febrer de 2022 

 

Reial Decret-llei 2/2022 | Pròrroga dels ERTOS i ajudes pels 

autònoms 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Per a la vostra informació, us comuniquem que ahir es va publicar 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 fins als mecanismes estructurals de defensa 

de l’ocupació, i per a la recuperació econòmica i social de l’illa de La Palma, i es 

prorroguen determinades mesures per fer front a situacions de vulnerabilitat social i 

econòmica. S’adjunta la disposició.  

 

D’aquest Reial Decret-llei se’n destaca el següent:  

 

1. Pròrroga dels ERTO fins al 31 de març de 2022: 

 

 Es prorroguen automàticament fins al 31 de març de 2022 els ERTOS 

de força major, els d’impediment o per limitacions de l’activitat i trànsit 

entre ambdós, així com els ETOP. 

 A aquests ERTOS, i a les persones treballadores afectades pels 

mateixos, els seguiran resultant d’aplicació les mesures previstes al 

Reial Decret-llei 18/2021, de 28 de setembre, fins al 31 de març de 

2022 (protecció del treball, prohibicions per acomiadar, prohibicions 

d’hores extres, etc.) 

 

2. Beneficis en matèria de cotització a la Seguretat Social dels ERTO: 
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 En el supòsit que l’empresa hagués tingut 10 o més persones 

treballadores o assimilades a la mateixa situació d’alta a la SS a 29 de 

febrer de 2020, el percentatge d’exoneració de l’aportació 

empresarial durant el mes de març serà:  

 20% en el supòsit que l’empresa no desenvolupi accions 

formatives per a les persones que es suspengui el seu contracte 

de treball o se’ls redueixi la seva jornada laboral en el període 

indicat. (Anteriorment era un 40%).  

 60% en el supòsit que l’empresa desenvolupi accions formatives 

per a les persones que es suspengui el seu contracte de treball o 

se’ls redueixi la seva jornada laboral en el període indicat. 

(Anteriorment era un 80%).  

 En el supòsit que l’empresa hagués tingut menys de 10 persones 

treballadores o assimilades a la mateixa situació d’alta a la SS a 29 de 

febrer de 2020, el percentatge d’exoneració de l’aportació 

empresarial durant el mes de març serà:  

 30% en el supòsit que l’empresa no desenvolupi accions 

formatives per a les persones que es suspengui el seu contracte 

de treball o se’ls redueixi la seva jornada laboral en el període 

indicat. (Anteriorment era un 50%).  

 60% en el supòsit que l’empresa desenvolupi accions formatives 

per a les persones que es suspengui el seu contracte de treball o 

se’ls redueixi la seva jornada laboral en el període indicat. 

(Anteriorment era un 80%).  

 

Les empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que tingui autoritzats ERTO 

per impediments en l’activitat, podran beneficiar-se d’un percentatge 

d’exoneració de l’aportació empresarial d’un 90% (anteriorment era un 100%) 

durant el mes de març.  
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3. Prestació extraordinària de desocupació pels treballadors fixes 

discontinus: 

 

 Es prorroga fins al 31 de març de 2022 la prestació extraordinària de 

desocupació per a persones amb contracte fix discontinu o que 

desenvolupin treballs fixes i periòdics que es repeteixin en certes dates.  

 

4. Exempció de l’obligació de cotitzar a favor dels treballadors autònoms: 

 

 Els treballadors autònoms que estiguessin percebent el 28 de febrer de 

2022 alguna de les prestacions per cessament d’activitat previstes als 

articles 10 i 11 del RDL 18/2021, de 28 de setembre, tindran dret a una 

exempció de l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social i per a la 

formació professional amb les següents quanties: 

a) 90% de les cotitzacions al mes de març de 2022.  

b) 75% de les cotitzacions del mes d’abril de 2022. 

c) 50% de les cotitzacions del mes de maig de 2022. 

d) 25% de les cotitzacions del mes de juny de 2022.  

 

5. Prestació extraordinària per cessament d’activitat pels autònoms 

afectats per la suspensió d’activitat: 

 

 La quantia de la prestació serà del 70% de la base mínima de 

cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.  

 No obstant, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per 

vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins el primer grau de 

parentesc per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tingui dret 

a aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat, la quantia 

de cadascuna serà del 40%.  
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El Reial Decret-llei entra en vigor avui mateix.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol pregunta al respecte. 

 

Rebeu una cordial salutació. 

 


