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novetats laborals

Principals novetats laborals de l’any 2022 sobre la reforma laboral publicada al BOE

La limitació de la contractació temporal, la desaparició del contracte per obra i servei, la 
modificació dels contractes formatius com el contracte per l’obtenció de la pràctica 
professional i el contracte de formació en alternança i les noves mesures en matèria de 
negociació col·lectiva. Algunes d’aquestes mesures entren en vigor a partir del 30 de març de 
2022 com els contractes fixos discontinus. De fet, a partir d’ara, la contractació es presumirà 
indefinida.

La contractació temporal únicament es permetrà per cobrir determinades 
circumstàncies en la producció (si és imprevisible 6 mesos i ampliable a l’any si ho 
estableix el conveni. Si és previsible màxim 90 dies anualment a l’empresa) o bé, per 
substituir persones treballadores que tinguin determinades situacions com una 
incapacitat temporal o per substitució del treballador/a per cobertura fixa en procés de 
selecció o promoció (màxim 3 mesos). La persona treballadora que en 24 mesos hagi 
estat més de 18 mesos contractat mitjançant 2 contractes per circumstàncies de la 
producció, sigui directament o per ETT, serà de condició indefinida. 

El contracte per obra i servei determinat desapareix per impulsar la contractació 
indefinida. (Si n’hi ha de vigents, fins a la seva finalització).

La contractació formativa podrà optar per la contractació per l’obtenció d’una practica 
professional en els 3 anys següents a la finalització de l’obtenció del títol universitari de 
grau mig o superior o màster; de 5 per discapacitats/des. (No podrà ser inferior a 6 mesos 
ni superior a un any, amb possibilitat d’1 mes de prova).

El contracte ha de ser retribuït per empresa o centre i l’empresa elaborarà el pla formatiu 
i expedirà certificat.

O bé, el contracte de formació en alternança de practiques curriculars amb els estudis 
per persones de 16 a 30 anys. (Mínim 3 mesos i màxim 2 anys, retribució del 60% el 
primer any com a mínim i del 75% com a mínim en el segon, segons funcions del 
conveni). Tindrà tutor i formació de l’activitat a realitzar.

La contractació fixa discontinua, serà per la prestació intermitent de períodes d’activitat 
certs, de caràcter estacional o productives de temporada. Contractes mercantils, 
administratius i d’empresa de treball temporal.

La regulació de les condicions establertes en un conveni d’empresa tindrà prioritat 
d’aplicació respecte del conveni sectorial estatal o autonòmic en matèria salarial, art 
84.2 ET. Per tant, no es poden fixar salaris per sota el conveni sectorial i es recupera la 
ultra activitat indefinida, (conveni en vigor després de la finalització de la seva vigència 
expressa).
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Mesures de les Relacions Laboral al 2022:

En són un exemple els Expedients de Regulació temporal d’ocupació, ERTEs i ETOP, el 
Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’ocupació, el Pla d’igualtat d’oportunitats i de 
tracte entre dones i homes, el teletreball, o les Infraccions automatitzades per inspecció de 
treball:

El Mecanisme Red de flexibilitat i Estabilització és per agilitzar la tramitació dels ERTEs 
per força major i ETOP per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de 
producció i ara ofereix dues modalitats: La cíclica de durada d’1 any per crisis 
macroeconòmiques, que és un instrument per estabilitzar, i la Sectorial per als canvis 
permanents en un determinat sector o de processos de transició professional, crisis 
sectorials. Té una durada d’1 any amb possibilitat de 2 pròrrogues de 6 mesos cada una.

Les empreses que elaborin un Pla d'igualtat d’oportunitats i de tracte, hauran d'incloure 
en el mateix una auditoria retributiva. Les mesures d'igualtat, en les empreses de 50 o 
més persones treballadores, han d’estar elaborades abans del 8 de març de 2022. El RDL 
6/2019 va establir l'aplicació gradual d'aquesta obligació: Les empreses de més de 150 i 
fins a 250 persones treballadores tenien fins al 7 març 2020), les empreses de més de 100 
i fins a 150 persones treballadores disposaven fins 07/03/2021, i les empreses de 50 a 
100 persones treballadores disposaran fins al 7 març 2022.

Totes les empreses estan obligades a portar un registre retributiu de tota la seva 
plantilla anualment.

La inspecció de treball pot emetre actes d’infracció automatitzades, sense intervenció 
de l’inspector. I igual que passa amb l’Agència Tributària, si no recorrem hi haurà la 
possibilitat d’una reducció del 40%. 

La Inspecció de Treball ha intensificat la seva contractació i les seves actuacions per la 
verificació del compliment de la llei en tots els àmbits laborals.

La llei del teletreball de 10/2021 de 9 de juliol, exigeix que a partir d’aquest mes de març 
es faci efectiu el fet que les empreses es responsabilitzin parcialment dels recursos que 
posa la persona treballadora en el teletreball. Tipus de treball a distancia:

Treball a distància: forma d´organització de la feina o de realització de l'activitat 
laboral d'acord amb la qual es tria una ubicació i és presta amb caràcter regular. 
S'entendrà com a treball a distància regular aquell que es presti, en un període de 
referència de tres mesos, un mínim del 30% de la jornada o el percentatge 
proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball.

Teletreball: aquell treball a distància que es porta a terme mitjançant l'ús exclusiu de 
mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.



ALTRES NOVETATS LABORALS
 
Les cotitzacions a la Seguretat Social (SS) es mantenen de la manera següent:

Bases màximes i mínimes de cotització. Novetats Pressupostos Generals de l’Estat PGE 2022

Límit màxim: 4.139,40 euros/mes o 137,98 euros/dia

Límit mínim:  1.000 euros/mes o 33,33 euros/dia (per 14 pagues)

Límit mínim:  1.166,67 euros/mes o 38,89 euros/dia (pagues prorratejades)

Salari mínim interprofessional (SIM)

Salari mínim interprofessional diari: 33,33 euros

Salari mínim interprofessional mensual: 1.000 euros per 14 mensualitats 

Salari mínim interprofessional mensual: 1.166,67 euros per 12 mensualitats 

Salari mínim interprofessional anual: 14.000 euros

Indicador Públic de Rendes d’efectes múltiples (IPREM)

Salari mínim diari: 19,30 euros

Salari mínim mensual: 579,02 euros

Salari mínim anual, 12 pagues: 6.948,24 euros

Salari mínim anual, 14 pagues: 8.106,28 euros

Límits de pagament per FOGASA per al 2021

Doble del SMI diari, amb pagues extres prorratejades: 77,62 euros

Límit salaris (120 dies) 9.314.40 euros

Límit indemnitzacions (anualitat) 28.331,30 euros

Bases de cotització contingències comunes 2022. Ordre PCM/244/2022, de 30 de març

1.629,30

1.351,20

1.175,40

1.166,70

1.166,70

1.166,70

1.166,70

4.139,40

4.139,40

4.139,40

4.139,40

4.139,40

4.139,40

4.139,40

38,89

38,89

38,89

38,89

137,98

137,98

137,98

137,98

Si el grup figura amb /s = mensual
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Tipus de cotització en règim general 2022. Novetats Pressupostos Generals del Estat PGE 2022

23,60

12,00

23,60

1,50

5,50

6,70

6,70

0,20

0,60

4,70

2,00

4,70

0,25

1,55

1,60

1,60

-

0,10

28,30

14,00

28,30

1,75

7,05

8,30

8,30

0,20

0,70

EXONERATS

9,43 euros 56,71 euros

6,51 euros

 3,59 euros

Cotizació contractes per la formació i l’aprenentatge (Aplicable a becaris i investigadors)

Concepte EmpresaEmpresa Treballador Total

Per contingències comunes

Per accidents de treball i 

malalties professionals

Fondo de Garantia Salarial

47,28 euros

IT (Incapacitat Temporal)

3,51 euros IMS (Incapacitat, 

mort i supervivència)

3,00 euros

3,59 euros
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Tipus general, Contractes indefinits, Fix D., Relleu, Discapacitat



Tipus de cotització 2022 que aporta un treballador autònom RETA

30,6% = 28,30% (contingències comunes) + 1,30% (contingències professionals, 0,66% 
contingències I. temporal i 0,64% incapacitat permanent, mort i supervivència) + 0,9% 
(cessament d’activitat) + 0,10% (FP). 

Pluriactivitat

Aquells autònoms que també cotitzin de forma simultània en el règim general de treballadors 
assalariats, per compte propi i per compte aliè, tindran dret al reintegrament del 50% de 
l’excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes –comptabilitzant les 
aportacions de l’empresari i el treballador per compte d’altri i les de l’autònom– superin la 
quantia que s’estableixi a aquest efecte per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per 2022 
de 13.822,06 euros, amb el topall del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial 
per raó de la seva cotització per les contingències comunes. 

293,94

316,99

377,87

646,64

1.266,66

Base de cotització (euros/mes) Tipus cotització Quota a pagar (euros/mes) 

960,60

1.035,90
Mínima per treballadors/es de 48 

o més a 1.01.2022 max. 2.113,20, 

llevat excepcions (cònjuge supersite, 

si amb 47 s’ha cotitzat sup. a 

2.077,80 i alta nova)

1.234,80

Mínima autònoms societaris, i 

autònoms amb 10 o + treballadors/es

(960,60 a 4.139,40)
Per treballadors de menys de 47 

a 1.01.2022, si no la màxima  2.113,20

4.139,40

Màxima a partir de l’1.01.2022

30,60%

30,60%

30,60%

30,60%

30,60%

CNAE 4781, 4789 PODRAN ESCOLLIR UNA BASE DE 884,10€ COM A BASE MÍNIMA
CNAE 4799 PODRAN ESCOLLIR UNA BASE DE 528,30€ COM A BASE MÍNIMA
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Cotització al règim especial de treballadors per compte propi o autònoms.

Nou tipus de cotització general

Màxima : 4.139,40 euros/mes

Mínima  :    960,00 euros/mes



Autònoms societaris

La Tresoreria General de la Seguretat Social, reconeix als autònoms societaris els mateixos 
drets i igualtat de condicions dels autònoms persona física a l’hora d’accedir a la tarifa plana i 
per tant, també es pot sol·licitar la devolució de les quotes abonades en excés si es compleixen 
els requisits disposats.

Sistema especial per a empleats de llar establert en el règim general. Reial decret 

BOE 2022 - 5063 de 3/03/22

S’estableix i es prorroguen les bases de cotització en funció de 10 trams de retribucions, 
l’últim tram es deixa perquè la base sigui el salari percebut. A més, es fixen les hores 
màximes que es podran realitzar en cada tram, d’acord al SMI. 1.000 euros (1.166,67 
euros/mes amb les pagues extraordinàries prorratejades).

Es manté la reducció del 20% en les cotitzacions per les persones que treballen al servei 
de la llar si compleixen els requisits especials, així com la bonificació de fins al 45% si és 
família nombrosa.

Si es treballen menys de 60 hores al mes el mateix cuidador/a pot donar-se d’alta i baixa a 
la SS.

231,00 €

379,00 €

528,00 €

677,00 €

827,00 €

976,00 €

1.160,70 €

1.220,00 €

1.370,00 €

Retribució mensual

Tram Retribució mensual incrementada amb 
 la proporció de pagues extraordinàries 
  (euros mensuals)

Base de cotització 
mensual

1r

2n

3r

4t

5è

6è

7è

8è

9è

10è

Fins a 269,00 euros 

  Des de 269,01 euros fins a 418,00 euros 

  Des de 418,01 euros fins a 568,00 euros 

  Des de 568,01 euros fins a 718,00 euros 

  Des de 718,01 euros fins a 869,00 euros 

  Des de 869,01 euros fins a 1.017,00 euros 

  Des de 1.017,01 euros fins a 1.166,00 euros 

  Des de 1.166,01 euros fins a 1.273,00 euros

Des de 1.273,01 euros fins a 1.439,00 euros

Des de 1.439,01 euros fins a 4.139,40 euros

A l’efecte de determinar la retribució mensual de l’empleat de llar, l’import percebut 
mensualment haurà de ser incrementat amb la part proporcional de les pagues 
extraordinàries que tingui dret a percebre.

Trams i bases de cotització empleats de la llar 2022
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Contractes de durada igual o inferior a 120 dies

Els treballadors eventuals i temporers els quals prestin els seus serveis en una mateixa 
empresa i no excedeixin de 120 dies, tindran un salari mínim de 47,39 euros per jornada.

Els empleats de la llar que treballin per hores en règim extern el salari mínim queda fixat 
en 7,82 euros per hora efectiva treballada.

Contractes de durada igual o inferior a 30 dies. Nova reforma laboral 2022

Es penalitzarà els contractes temporals de curta durada inferiors a 30 dies en 26,57 euros en la 
cotització addicional a la Seguretat Social en la data de baixa del contracte.

Contractes de durada igual o inferior a 5 dies

S’estableix que els contractes de caràcter temporal la durada efectiva dels quals sigui igual o 
inferior a cinc dies, la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes 
s’incrementi en un 40 per cent. 

Jubilació. Reforma Laboral 2022

Elevació de l’edat de jubilació

Al 2022 s’estableix que l’edat ordinària de jubilació es fixa en 66 anys i 2 mesos sempre i 
quan s’acreditin almenys 15 anys de cotització. No obstant, es permet accedir a la 
jubilació als 65 anys a qui acreditin almenys 37 anys i 6 mesos de cotització.

Per accedir a la jubilació parcial anticipada al 2022, s’exigeix haver complit els 62 anys i 2 
mesos si s’acrediten almenys 35 anys i 6 mesos de cotització. O bé, 63 anys i 4 mesos 
d’edat si s’acrediten 33 anys de cotització.

La Base Reguladora de la pensió de jubilació al 2022 es calcularà dividint per 350 la base 
de cotització dels 300 mesos immediatament anterior al mes previ, per tant, prenent en 
consideració els últims 25 anys cotitzats.

Percentatge per arribar al 100% de la base reguladora al 2022 s’exigeix un total de 36 
anys cotitzats.

Tipus de cotització per empleats de la llar

23,60%                               4,70%                          28,30%                       Contingències comunes       

  1,50%                                 0                                 1,50%                       Contingències professionals

Empresari Empleat/ada Total
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La cotització en els supòsits de compatibilitat de jubilació i treball

Treball compte aliè compatible amb la pensió de jubilació, empresaris i treballadors 
cotitzaran al Règim General per I.T. i per C. Professionals, amb una cotització especial de 
solidaritat del 9% sobre la base de cotització per contingències comuns, 7 % empresari i 
2% el treballador.

El treball per compte propi compatible amb la pensió de jubilació, la cotització especial 
de solidaritat també serà del 9% sobre la base de cotització per contingències comunes.

La cotització especial de solidaritat també serà del 9% sobre la base mínima de cotització 
pel règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, els que 
compatibilitzin amb la pensió de jubilació una activitat professional per compte propi 
inclosos en una mutualitat alternativa, la quota se’ls hi descomptarà mensualment de 
l’import de la pensió.

Mesures en diferents modalitats de jubilació

Mesures en matèria de jubilació anticipada voluntària: Els coeficients reductors 
aplicables passen a ser mensuals per promoure les jubilacions més llargues.

Mesures en matèria de jubilació anticipada involuntària: S’afegeixen noves causes 
d’extinció del contracte que donen dret a l’accés d’aquesta modalitat de jubilació, com 
l’acomiadament objectiu, de l’art 52 TRLET i l’extinció del contracte per voluntat del 
treballador per les causes previstes en els articles 40,1, 41.3 i 50 TRLET.

La jubilació demorada:  Quan s’acrediti el compliment de l’edat de jubilació es podrà 
optar per un percentatge addicional del 4% per any complet o una quantitat única.

La jubilació activa: S’exigeix almenys el transcurs d’un any des del compliment de la edat 
ordinària de jubilació

La jubilació forçosa: Els convenis podran establir l’extinció del contracte de treball pel 
compliment d’edat igual o superior a 68 anys i amb la contractació indefinida i temps 
complet d’un treballador.
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PENSIONS: Increment de les pensions BOE 26 de gener RD 65/2022 de 25 de gener

S’actualitzen les pensions d’incapacitat permanent, jubilació, viudetat, orfandat i en 
favor de familiars del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva, 
sempre que s’hagin causat amb anterioritat a l’any 2022.

L’import està limitat a 2.819,18 euros mensuals. Per tant les pensions que excedeixin 
d’aquesta quantitat no s’actualitzaran depenent del cas i sempre que no superin els 
39.468,52 euros.



Jubilació

Titular amb seixanta-cinc anys

Titular menor de seixanta-cinc anys

Titular amb seixanta-cinc anys procedent 

de gran invalidesa

Incapacitat Permanent

Gran invalidesa

Absoluta

Total: titular amb 65 anys

Total: titular amb edat entre 60 i 64 anys

Total: derivada de malaltia comuna menor 

de 60 anys

Parcial del règim d'accidents de treball: 

Titular amb 65 anys

Viduïtat

Titular amb càrregues familiars

Titular amb seixanta-cinc anys o amb 

discapacitat en grau igual o superior al 

65%

Titular amb edat entre seixanta i seixanta-

quatre anys

Titular amb menys de seixanta anys

Sense cònjuge: unitat 
econòmica unipersonal

Amb cònjuge 
no a càrrec

Classe de pensió

Quadres de quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva 
per a l’any 2022:

Titulars

Amb cònjuge a càrrec

12.467,00

11.688,60

18.701,20

18.701,20

12.467,00

12.467,00

11.688,60

7.448,00

12.467,00

-

-

-

-
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10.103,80

9.452,80

15.156,40

15.156,40

10.103,80

10.103,80

9.452,80

7.448,00

10.103,80

11.688,60

10.103,80

9.452,80

7.655,20

9.590,00

8.934,80

14.385,00

14.385,00

9.590,00

9.590,00

8.934,80

7.383,60

9.590,00

-

-

-

-

Orfandat

Per beneficiari

Per beneficiari menor de 18 anys amb 

discapacitat en grau igual o superior a 

l'65%En l'orfandat absoluta el mínim 

s'incrementarà en 7.655,20 euros / any 

distribuïts, si és el cas, entre els 

beneficiaris.

Prestació especial per Orfandat-nova 

reforma laboral 2022

Per beneficiari

Per varis beneficiaris a repartir entre els 

beneficiaris

Classe de pensió

3.089,80

6.076,00

9.457,00

15.941,80

En favor de familiars

Per beneficiari

Si no hi ha vidu ni orfe pensionistes

Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys

Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc 

anys

Diversos beneficiaris: el mínim assignat a 

cada un d'ells s'incrementarà en l'import 

que resulti de prorratejar 4.565,40 

euros/any entre el nombre de beneficiaris

SOVI

No concurrent

Concurrent

3.089,80

7.463,40

7.033,60

6.470,80

6.280,40



 Alícia Casellas i Estévez
Cati Verdaguer i Serarols

Cecília  Paino i Lloberas
David Ordoñez i Doña
Efraïm Costa i Rengel

Enric  Paredes i Baulida
Isabel Casadevall i Hernández

Joan Manel Balastegui i Torrent
Jordi Arderiu i Turon

Jordi Riera i Gil
Josep Pont i Berenguer

Miquel  Sitjà i Passols
Mònica Linde i Comino

Myriam Rodríguez i Guzmán
Rosa Prats i Marimont

Sergio Lardón i Rusiñol
Xavier Canet i Vila

acasellas@aparedes.com
cverdaguer@aparedes.com
cpaino@aparedes.com
dordonez@aparedes.com
ecosta@aparedes.com
eparedes@aparedes.com
icasadevall@aparedes.com
jmbalastegui@aparedes.com
jarderiu@aparedes.com
jriera@aparedes.com
jpont@aparedes.com
msitja@aparedes.com
mlinde@aparedes.com
mrodriguez@aparedes.com
rprats@aparedes.com
slardon@aparedes.com
xcanet@aparedes.com

Recordeu que visitar la nostra web aparedes.com
per estar al dia de les novetats del sector
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