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Aprovada la pròrroga dels ERTO i
ajuts a autònoms ﬁns al 28 de febrer
de 2022
Al BOE del dia 29 de setembre, s’ha aprovat el Reial decret llei 18/2021, de 28 de
setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació
econòmica i la millora del mercat de treball, que entre altres mesures, inclou la
pròrroga dels beneﬁcis dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO)
ﬁns al 28 de febrer de 2022. Les modalitats existents d’ERTO es mantenen ﬁns al
31 d’octubre de 2021, i, a par r de l’1 de novembre, apareix una nova modalitat
denominada «ERTO de formació».

Al BOE del dia 29 de setembre, s'ha aprovat el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures
urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, que entre
altres mesures, inclou la pròrroga dels beneﬁcis dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO)
ﬁns al 28 de febrer de 2022.
Aquesta pròrroga té l'objecte d'estendre aquesta mesura de protecció social i de l'ocupació que s'ha
mostrat transcendental davant la pandèmia. Es tracta del VI Acord en Defensa de l'Ocupació assolit en el
marc del diàleg social.
Una novetat rellevant, consistent en l'atribució de diferents beneﬁcis a les empreses que realitzin
accions forma ves en favor dels treballadors inclosos en l'ERTO. A més de la situació derivada de la
pandèmia, el RDL 18/2021 ha ngut en compte l'erupció volcànica de La Palma per al que es regula el nou
«ERTO especíﬁc per a Canàries».
Aquest RDL 18/2021 ha entrat en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE. Per facilitar la transició
dels ERTO, el model actual con nuarà vigent durant el mes d'octubre .
Es ﬁxa una pròrroga en dues fases:
1. Des del 30-09-2021 al 31-10-2021:renovació automà ca sense necessitat de fer cap tràmit i amb les
mateixes condicions.
2. Des de l'01-11-2021 al 28-02-2022:caldrà sol·licitar una pròrroga per obtenir exoneracions en la
co tzació.
La nova norma, vigent ﬁns al 28 de febrer de 2022, estableix, d'una banda, la pròrroga dels ERTO en les
seves modalitats actuals ﬁns al 31 d'octubre de 2021 i, de l'altra, les noves modalitats d'ERTO a par r de
l'1 de novembre, per a les quals és obligatori sol·licitar davant l'autoritat laboral competent la seva
pròrroga entre l'1 i el 15 d'octubre. Per tant, els nous ERTO s'estendran des de l'1 de novembre ﬁns al 28
de febrer de 2022.
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A tenir en compte. La pròrroga dels ERTO vigents a 30 de setembre de 2021 s'autoritzarà:
- Prèvia presentació per part de l'empresa d'una sol·licitud a aquest efecte davant l'autoritat laboral que
va autoritzar o va tramitar l'expedient corresponent, entre l'1 i el 15 d'octubre de 2021. Si no es presenta
la sol·licitud acompanyada d'aquesta documentació dins del termini establert, l'expedient de regulació
temporal d'ocupació es donarà per ﬁnalitzat i no serà aplicable des de l'1 de novembre de 2021.
- La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació (art. 1.2 del Reial decret llei
18/2021, de 28 de setembre):
Relació de les hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre
de 2021 de cadascun dels treballadors, degudament iden ﬁcats en relació amb cadascun dels
centres de treball.
En el supòsit d'ERTO ETOP COVID-19 (art. 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març),
s'adjuntarà un informe de la representació dels treballadors amb els qui fou negociat.

Nous «ERTO de formació»: des de l'1 de novembre ﬁns al 28 de febrer de 2022
D'un model basat en els anomenats ERTO sectorials, amb una protecció especial a les ac vitats que
havien mostrat una menor recuperació després de l'impacte de la pandèmia, es passa a donar més
protecció a les empreses que promoguin la formació dels seus empleats. S'incen va així la formació en els
nous ERTO, subvencionant el gruix del cost de la formació i aplicant exoneracions a les empreses que
formin als seus treballadors en ERTO.
Les empreses que formin a persones afectades per aquesta mena d'ERTO ndran dret a l'increment del
crèdit per al ﬁnançament per a ac vitats forma ves, en funció de la seva mida:
D'1 a 9 treballadors: 160 euros per treballador
De 10 a 49 treballadors: 240 euros per treballador
De 50 o més treballadors: 320 euros per treballador
Les accions forma ves es podran desenvolupar a través de qualsevol dels pus de formació previstos en la
Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació
en l'àmbit laboral. No obstant això, es prioritzarà el desenvolupament d'accions forma ves dirigides a
atendre les necessitats reals de formació de les empreses i els treballadors, així com aquelles que
perme n requaliﬁcar els treballadors, encara que no nguin relació directa amb l'ac vitat desenvolupada
en l'empresa.
Amb la ﬁnalitat indicada anteriorment, l'ar cle 3 del RDL 158/2021 regula el règim de la formació que
s'haurà d'impar r, destacant que la seva impar ció als treballadors inclosos en l'expedient de regulació
d'ocupació, sense perjudici que les exempcions més elevades en la co tzació que corresponguin, anirà
acompanyada d'un increment dels crèdits de què disposen les empreses per al ﬁnançament de la formació.
Exoneracions
Els beneﬁcis, en forma d'exoneració de les co tzacions a la Seguretat Social i amb ajuts a la formació, són
més grans en funció de la mida de l'empresa i de les accions forma ves.
· L'esquema d'exoneracions entre novembre i febrer dis ngirà entre empreses de menys de 10
treballadors i aquelles amb plan lla igual o superior. Així, per a les primeres, les exoneracions en les
quotes a la Seguretat Social arribaran al 80 % si realitzen accions forma ves i el 50 % per a la resta; si
l'empresa té 10 treballadors o més, ndrà una exoneració del 80 % si realitza accions forma ves, i del
40 % en la resta dels casos.
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· El nombre mínim d'hores de formació de cada treballador serà de 30, en les empreses de 10 a 49
treballadors i de 40 per a les que en tenen 50 o més. I aquestes ac vitats s'hauran de desenvolupar durant
la jornada suspesa.
· A més, es mantenen els ERTO d'impediment, vinculats a les limitacions d'ac vitat. Les empreses en
aquesta situació passen a tenir una exoneració del 100 % de l'aportació empresarial reportada a par r de
novembre de 2021, durant el període de tancament, i ﬁns al 28 de febrer.
Protecció dels treballadors
Els treballadors acollits a ERTO con nuaran gaudint de l'exempció del període de carència per a l'accés a
la prestació per desocupació. També del denominat «comptador a zero» que s'amplia de manera
extraordinària ﬁns a l'1 de gener de 2023.
Les bases reguladores dels treballadors, sobre les quals es calculen les prestacions, s'incrementen del 50
al 70 % per als beneﬁciaris que hagin consumit cent vuitanta dies.
Es mantenen els beneﬁcis per als afectats per ERTO amb contracte a temps parcial i la prestació
extraordinària per als treballadors ﬁxos discon nus.
Mesures d'acompanyament
Es mantenen les garan es d'acords anteriors com ara els límits al repar ment de dividends i l'accés als
ajuts a les empreses domiciliades en paradisos ﬁscals.
Les empreses acollides a aquests ERTO hauran de respectar restriccions en l'accés a les hores
extraordinàries i en les externalitzacions de l'ac vitat. S'estén la prohibició de l'acomiadament durant el
període de vigència de la norma i també s'interromp el còmput de la durada màxima dels contractes
temporals per als treballadors acollits a ERTO.
El compromís de manteniment de l'ocupació comptarà amb un nou període addicional de sis mesos.
ERTO especíﬁc per a Canàries
El Govern també ha aprovat els ERTO especíﬁcs per a les empreses afectades per l'erupció del volcà
Cumbre Vieja a l'illa de La Palma i en el conjunt de les Illes Canàries.
Els treballadors ndran protecció i les empreses es beneﬁciaran d'exoneracions de ﬁns al 100 % de les
co tzacions socials en el cas de veure del tot impedida la seva ac vitat i de ﬁns al 90 % en el cas de
limitació de l'ac vitat.
Tramitació simpliﬁcada
Les empreses hauran de sol·licitar a l'autoritat laboral la pròrroga de tots els expedients per estendre els
beneﬁcis dels ERTO ﬁns al 28 de febrer de 2022. Per tramitar aquesta sol·licitud hauran de presentar el
llistat d'hores o dies de treball suspesos o reduïts des de juliol de 2021. Per al cas par cular dels ERTO per
raons econòmiques, tècniques organitza ves o de producció, els anomenats ERTO ETOP, aportaran
l'informe de la representació legal dels treballadors.
Es manté la simpliﬁcació de tràmits per passar d'un ERTO d'impediment a un de limitació i viceversa. N'hi
haurà prou amb una comunicació en aquest sen t a l'autoritat laboral i a la representació dels
treballadors.
Altres novetats ERTO
L'annex de la norma conté un llistat de treballadors previ a la sol·licitud de les mesures extraordinàries en
matèria de co tzació i prestacions per desocupació que s'ha de remetre en format EXCEL i una taula amb
els codis dels pus d'ERTO.
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- S'aclareix el denominat «comptador a zero» de la prestació per desocupació mitjançant la modiﬁcació de
l'art. 8.7 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre:
«(...) no es computaran en cap moment com consumides les prestacions per desocupació gaudides, durant els
expedients referits en l'apartat 1 d'aquest ar cle, per aquells que accedeixin a un nou dret, abans de l'1 de gener
de 2023, a conseqüència de la ﬁnalització d'un contracte de durada determinada o d'un acomiadament,
individual o col·lec u, per causes econòmiques, tècniques, organitza ves o de producció, o un acomiadament per
qualsevol causa declarat improcedent, o per ﬁ o interrupció de l'ac vitat dels treballadors amb contracte ﬁxdiscon nu, inclosos aquells amb contracte a temps parcial que facin treballs ﬁxos i periòdics que es repeteixin en
dates certes.
La reducció de les prestacions consumides a par r de l'1 d'octubre de 2020 en els expedients de regulació
temporal d'ocupació als quals es refereix l'apartat 1 d'aquest ar cle, no obstant això, no afectarà les noves
prestacions que s'iniciïn a par r de l'1 de gener de 2027.
A aquelles persones que accedeixin a una prestació per desocupació per un cessament produït a par r de
l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, a les quals calgui consumir dies d'acord amb el que es disposa en els
paràgrafs anteriors, sols se'ls consumiran els períodes de prestació percebuts a par r de l'1 de gener de 2021».
Pròrroga dels ajuts als autònoms
El Consell de Ministres ha donat llum verda també al sisè esquema d'ajuts per als autònoms d'aquest pus,
després de l'acord entre el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i les associacions
d'autònoms. Amb l'objec u de donar suport al manteniment de l'ac vitat, s'inclouen exoneracions de les
quotes a la Seguretat Social per a tots els treballadors per compte propi que han estat protegits en el
període anterior (a la ﬁ de setembre eren 226.000) durant els pròxims quatre mesos.
Aquests ajuts, en forma d'exoneracions, seran així: a l'octubre del 90 %, al novembre del 75 %, al
desembre del 50 % i el gener de 2022 del 25 %.
Prestacions
A més, es mantenen ﬁns al 28 de febrer les prestacions extraordinàries vigents per protegir als qui tenen
un impacte signiﬁca u sobre la seva ac vitat.
En primer lloc, con nua la prestació extraordinària per suspensió d'ac vitat, dirigida a aquells
treballadors autònoms amb una suspensió temporal de tota la seva ac vitat a conseqüència d'una
resolució de les autoritats administra ves competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19.
La quan a de la prestació és del 70 % de la base mínima de co tzació. A més, l'autònom quedarà exonerat
de pagar les quotes a la Seguretat Social, encara que aquest període li comptarà com co tzat i, si escau,
serà compa ble amb ingressos del treball per compte d'altri ﬁns a 1,25 vegades l'SMI.
En segon lloc, es manté laprestació compa ble amb l'ac vitat per a aquells treballadors que, reunint el
requisit de carència per accedir a la prestació ordinària de cessament d'ac vitat , compleixen dues
exigències addicionals: una, que la seva facturació del tercer i quart trimestre 2021 caigui el 50 %, enfront
del tercer i quart trimestre de 2019; i dos, no haver ob ngut durant el tercer i quart trimestre 2021 uns
rendiments nets computables ﬁscalment superiors a 8.070 euros (que suposa 1,2 vegades l'SMI en dos
trimestres).
Tercer, els qui no compleixin els requisits per accedir a aquesta prestació ni al cessament ordinari ,
podran sol·licitar una prestació extraordinària. La quan a de la prestació és del 50 % de la base mínima de
co tzació i igualment està exonerat d'abonar les quotes i computa com co tzat. Els requisits són acreditar
una caiguda d'ingressos del 75 % (els ingressos del quart trimestre 2021 han de ser inferiors als del quart
trimestre de 2019) i no tenir uns rendiments nets computables entre juliol i desembre de 2021 superior al
75 % del salari mínim interprofessional.
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En quart lloc, també es manté laprestació per a autònoms de temporada, que és del 70 % de la base
mínima i requereix no tenir ingressos superiors a 6.725 euros en el tercer i quart trimestre de 2021.
Al ﬁnal, també s'ha aprovat una prestació especíﬁca perals autònoms afectats per l'erupció del volcà
Cumbre Vieja a l'illa de La Palma . Aquells treballadors per compte propi que es vegin obligats a suspendre
o cessar la seva ac vitat com a conseqüència directa d'aquest succés podran rebre la prestació per
cessament d'ac vitat sense que els primers cinc mesos de percepció li compu n.
Altres mesures socials
- Comissió de seguiment tripar da laboral . Aquesta comissió ndrà la funció de valorar les mesures
recollides en aquest RDL i l'evolució de l'ac vitat econòmica i l'ocupació (disp. addic. 1a).
- Actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. La ITSS té la competència de control del
compliment dels requisits i de les obligacions establertes en relació amb les exempcions en les
co tzacions de la Seguretat Social previstes rela ves a expedients de regulació temporal d'ocupació
basats en causes relacionades amb la COVID-19 (disp. addic. 2a).
- Vinculació dels beneﬁcis en matèria de co tzació al desenvolupament d'accions forma ves en l'àmbit
del Mecanisme de sostenibilitat en l'ocupació. S'estableix la necessitat d'integrar, en el futur Mecanisme
de sostenibilitat en l'ocupació, la vinculació directa dels beneﬁcis en matèria de co tzació al
desenvolupament efec u, per part de les empreses, d'accions forma ves (disp. addic. 3a).
- Aportació de dades a les fundacions laborals de caràcter paritari. Es regula la possibilitat que la TGSS
facili a les fundacions laborals de caràcter paritari, establertes a l'empara de convenis sectorials d'àmbit
estatal, la informació necessària perquè puguin ges onar les aportacions des nades al seu funcionament,
conforme a l'establert al conveni col·lec u (disp. addic. 8a).
- Pla MECUIDA. Es prorroga, ﬁns al 28 de febrer de 2022, el pla MECUIDA (art. 6 RDL 8/2020, de 17 de
març), per conciliar la vida familiar amb la vida laboral, adaptant la jornada a les necessitats personals i
familiars (disp. addic. 9a).
- Mesures de suport al sector cultural. Es prorroguen, ﬁns al 28 de febrer de 2022, les mesures de suport i
de protecció per desocupació d'ar stes i altres professionals que desenvolupen la seva ac vitat en les arts
escèniques i espectacles públics, previstes en el RDL 32/2020, de 3 de novembre (disp. addic. 10a).
- Ingrés mínim vital . La disp. ﬁnal 2a modiﬁca l'ar cle 7.2 RDL 20/2020, 29 maig, pel qual s'estableix
l'ingrés mínim vital, amb la ﬁnalitat de rever r a la regulació donada pel RDL 30/2020, de 29 de setembre,
de mesures socials en defensa de l'ocupació, amb efectes retroac us a par r de l'11 de juliol de 2021, data
d'entrada en vigor de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància.
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Publicat el salari mínim
interprofessional per a 2021
Al BOE del 29 de setembre de 2021, s’ha publicat el Reial decret 817/2021, de 28
de setembre, pel qual es ﬁxa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2021.
L’SMI 2021 per a qualssevol ac vitats en l’agricultura, en la indústria i en els
serveis, sense dis nció de sexe ni edat dels treballadors, queda ﬁxat en 32,17
euros/dia o 965 euros/mes (14 pagues), depenent que el salari es gui ﬁxat per
dies o per mesos. Les noves quan tats resultaran d’aplicació amb efectes
retroac us a 1 de setembre de 2021.

Com ja l'hem estat informant, després de diverses reunions amb els agents socials, el passat 16 de
setembre, el Ministeri de Treball i Economia Social va arribar a un acord amb els sindicats, en va quedar
fora la CEOE, per l'augment de l'SMI en 15 euros, increment que es recull en el Reial decret 817/2021, de
28 de setembre, pel qual es ﬁxa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2021.
La pujada, que s'aplicarà a par r de l'1 de setembre de 2021, és la segona vegada que s'acorda des de
l'inici de la legislatura i cons tueix un avanç en el compromís perquè l'SMI vagi augmentant
progressivament l'any que ve i en 2023, ﬁns a arribar al 60 % del salari mitjà abans del ﬁ de la legislatura.
Quan a de l'SMI 2021
El salari mínim per a qualssevol ac vitats en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense dis nció de
sexe ni edat dels treballadors, queda ﬁxat en 32,17 euros/dia o 965 euros/mes, depenent que el salari
es gui ﬁxat per dies o per mesos.
Les noves quan tats resultaran d'aplicació amb efectes retroac us a 1 de setembre de 2021.
Quan es SMI 2021

Període

Diari

14 pagues 12 pagues

Anual

Des de l'1 de gener de
2021 al 31 d'agost de
2021

31,66
euros

950 euros

1.108,33
euros

13.300
euros

Des de l'1 de setembre de
32,17
2021 al 31 de desembre
euros
2021

965 euros

1.125,83
euros

13.510
euros
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Complements salarials
Hem de par r del salari base, la retribució mensual establerta per conveni col·lec u o, en cas que no n'hi
hagi, per contracte individual. Aquest salari s'abona en 14 o en 12 pagues, en funció de si les pagues
extraordinàries estan prorratejades o no:
Salari mensual sense pagues extres no prorratejades (14 pagues): 965 euros.
Salari mensual amb pagues extres prorratejades (12 pagues): 1.125,83 euros.
Els complements que es tenen en compte per al càlcul del salari mínim són aquells complements salarials
(art. 26.3 ET) que perceben tots els treballadors per igual, és a dir, els complements no causals, cas dels
plusos per conveni.
Aquells complements que no siguin comuns a tots els treballadors, és a dir, els que es percebin especíﬁcs
per la persona (an guitat, idioma, tols), del treball realitzat (nocturnitat, torns, etc.) o els vinculats als
resultats de l'empresa (produc vitat, prima) no computen com a salari mínim i, per tant, no es poden
u litzar per compensar la possible pujada. Tampoc compten a l'hora de calcular l'SMI complements
extrasalarials com ara dietes, vestuari o despeses per transport.
Treballadors eventuals, temporers, i empleats de la llar
Els treballadors eventuals, així com els temporers amb serveis a una mateixa empresa que no excedeixin
de cent vint dies, percebran, conjuntament amb l'SMI, la part proporcional de la retribució dels diumenges
i fes us, així com de dues gra ﬁcacions extraordinàries (a les quals té dret tot treballador, com a mínim)
sobre un salari de trenta dies cadascuna d'elles, sense que l'SMI pugui resultar inferior a 45,70 euros per
jornada legal en l'ac vitat.
Quant a l'SMI d'empleats que treballin per hores , en règim extern, queda ﬁxat en7,55 euros per hora
efec vament treballada.
A qui afecta la pujada de l'SMI?
L'increment de l'SMI afecta els treballadors que estan fora de conveni. La regla general és que hi hagi un
conveni col·lec u d'aplicació i la gran majoria té salaris superiors a l'SMI. Per aquesta raó, primer hem
d'acudir al conveni col·lec u per saber quin és el salari base i si són absorbibles o no els complements
salarials.
Si el treballador cobra menys de 13.510 euros bruts anuals (comptant salari base i complements no
causals: aquells que són comuns a tots els empleats de l'empresa), l'SMI s'ha d'incrementar ﬁns a arribar a
aquesta xifra.
I si es treballa menys de 40 hores? En elscontractes a temps parcial, el salari mínim es reduirà en
proporció a les hores treballades.
Aquells treballadors el salari dels quals es gui per damunt dels 13.510 euros bruts a l'any no notaran cap
canvi de manera directa, però sí indirectament, en incrementar els límits de salaris i indemnitzacions que
aboni el Fons de Garan a Salarial (FOGASA) o la quan tat de salari protegit enfront d'un embargament.
En els contractes de formació i aprenentatge , en cap cas la retribució podrà ser inferior al salari mínim
interprofessional en proporció al temps de treball efec u, d'acord amb el que s'estableix al conveni
col·lec u (art. 11.2.g ET).
No afectació de la nova quan a del salari mínim interprofessional en les referències con ngudes en
normes no estatals i relacions privades
A les normes vigents a la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret (el Reial decret 817/2021 entrarà en
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vigor el dia 30 de setembre i farà efecte durant el període comprès entre l'1 de setembre i el 31 de
desembre de 2021, procedint, en conseqüència, a l'abonament del salari mínim que s'hi estableix amb
efectes de l'1 de setembre de 2021) de les comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla i de les
en tats que integren l'Administració local que u litzin l'SMI com a indicador o referència del nivell de
renda per determinar la quan a de determinades prestacions o per accedir a determinades prestacions,
beneﬁcis o serveis públics, excepte disposició expressa en contra de les mateixes comunitats autònomes,
de les ciutats de Ceuta i Melilla o de les en tats que integren l'Administració local.
A qualssevol contractes i pactes de naturalesa privada vigents a la data d'entrada en vigor del RD
817/2021 que u litzin l'SMI com a referència a qualsevol efecte, tret que les parts acordin l'aplicació de
les noves quan es de l'SMI.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin
tenir sobre aquest tema.
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