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PRÒRROGA DELS ERTO FINS AL MAIG I ALTRES MESURES SOCIALS 

EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ 

 

El Real Decret-Llei 2/202, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, 

recull la pròrroga dels ERTO fins al 31 de maig amb canvis de condicions i sectors. 

Des de la USOC analitzem la pròrroga dels ERTO fins al maig recollida al RD-Llei 2/2021, del 26 

de gener, juntament amb altres mesures socials en defensa de l’ocupació. Aquest RD-Llei, una 

vegada més, arriba in extremis, a punt d’expirar l’anterior pròrroga dels ERTO, aprovada fins al 

31 de gener després del RD-Llei 30/2020. 

El RD-Llei mostra de nou lo poc eficaç i opac que és el mal dit Diàleg Social en el nostre país. El 

text no introdueix mesures innovadores ni de més protecció a les persones treballadores. Ni 

tampoc aporta una mínima estabilitat negociant una pròrroga més extensa que eviti aquesta 

contínua incertesa. 

Aquesta contínua successió de pròrrogues i superposicions de normativa, units a un redactat 

complexa i precipitat, comporta una gran confusió en la interpretació. Com ja va denunciar USOC 

de l’anterior text, molt ens tenim que, a més a més del col·lapse del SEPE, vagin a generar 

reclamacions i demandes de treballadors afectats. 

 

La nova pròrroga dels ERTO cobreix ja a tots els sectors afectats? 

No. A la USOC celebrem que s’ampliïn les cobertures per a les persones treballadores afectades 

per ERTO derivats de la covid-19. Però, en aquest cas, hem de lamentar que, encara que s’han 

inclòs nous CNAE com els sectors de difícil recuperació, també s’han eliminat altres. Això es 

tradueix en una situació de desemparament per milers de persones treballadores davant una 

crisi econòmica cada vegada més accentuada. 

Aquest nou RD-Llei, tal  com va passar amb el RD-Llei 30/2020, no es contempla els ERTO de 

rebrot. Si recull no obstant la creació de nous ERTO de limitació d’activitat, derivats de les 

normes aplicables  per les autoritats amb la finalitat de frenar l’expansió del virus, així com la 

pròrroga d’aquest tipus d’ERTO per aquelles empreses que no s’acollissin a ells amb el RD-Llei 

30/2020. 

Estem doncs, davant una nova normativa en matèria d’ERTO que s’aplicarà fins al 31 de maig de 

2021, i de mesures de protecció no només per a persones treballadores per compte d’altri, sinó 

també per persones treballadores autònomes. 
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Què inclou aquest Reial Decret-Llei? 

L’acord contempla la pròrroga de tots els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació(ERTO) 

basats en causes relacionades amb la Covid-19. 

A més a més, l’acord contempla l’ extensió d’ajudes per a les persones treballadores autònomes 

també fins al 31 de maig. 

 

Quina és la vigència del RD-Llei? 

La seva vigència és des del 27 de gener fins al 31 de maig del 2021. 

 

S’inclou algun tipus més d’ERTO en la pròrroga fins a maig? 

Si. Es preveu expressament la possibilitat que aquelles empreses que es vegin afectades per les 

restriccions que impedeixin o limitin la seva activitat sol·licitin a l’autoritat laboral un ERTO de 

limitacions o impediment en idèntics termes de tramitació i requisits que els del III Acord Social 

en Defensa de l’Ocupació. 

 

Se simplifiquen tràmits de cara a les pròrrogues de l’ERTO? 

Si. Les empreses que siguin titulars d’un ERTO per impediment o per limitacions, autoritzat abans 

o durant la vigència d’aquest norma, no hauran de tramitar un nou expedient davant l’autoritat 

laboral per passar d’un a l’altre per accedir a les exoneracions derivades d’una modulació de les 

restriccions sanitàries que les facin situar-se en impediment d’activitat des d’una limitació a 

aquesta, o a la inversa. 

Només caldrà que remetin una comunicació en aquest sentit a l’autoritat laboral que hagi dictat 

la resolució corresponent a l’ERTO del qual és titular, i la representació de les persones 

treballadores, per accedir als beneficis. Tampoc serà necessari que es remeti una nova sol·licitud 

col·lectiva de prestacions al SEPE. 

 

Quins són els sectors emparats per aquest RD-Llei d’alta cobertura per ERTO i poca recuperació 

d’activitat? 

Respecte  al RD-Llei 30/2020, hi ha hagut modificacions sobre els sectors d’alta cobertura per 

ERTO i poca recuperació d’activitat. Ara es diuen sectors ultra protegits, amb l’ exclusió i inclusió 

d’alguns CNAE. En total, són 47 els CNAE inclosos. A continuació, detallem com queda la taula 

per sectors d’activitat: 
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Segueix regulant-se la salvaguarda de feina? 

Una altra de les mesures que recull el RD-Llei 2/2021 és el compromís de mantenir la feina en 

els termes que es recollia al RD-Llei 30/2020. És a dir, un cop expirat el període de 6 mesos de 

salvaguarda derivat de les normes anteriors a aquesta regulació, les empreses es comprometen 

al manteniment de la feina durant un altre període de 6 mesos. 

A més a més, es mantenen els límits a la recollida de dividends i la transparència fiscal; els límits 

a la realització d’hores extraordinàries i l’externalització de l’activitat, i la interrupció dels 

contractes temporals. 

 

Aquest nou RD-Llei contempla el comptador a zero i l’exempció del període de carència? 

El RD-Llei 2/2021 contempla el comptador a zero, l’exempció del període de carència, l’augment 

del 50% al 70% del percentatge de càlcul de la base reguladora per a qui hagi consumit 180 dies 

de prestació. També inclouen els beneficis aplicables a les persones treballadores fixes-

discontinues (incloent-hi la prestació extraordinària) i la millora de protecció de les persones 

afectades per ERTO amb contracte a temps parcial. 
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Com queden les exoneracions de pagament per part de les empreses a la Seguretat Social? 

Les exoneracions de pagament per part de les empreses a la Seguretat Social respecte de les 

persones treballadores i respecte de l’abonament de l’aportació empresarial prevista a l’article 

273.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret legislatiu 

8/2015, del 30 d’octubre, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recolliment conjunt, 

queda de la següent forma amb l’entrada en vigor d’aquest nou RD-Llei: 

 Menys de 50 persones 
treballadores 

Més de 50 persones 
treballadores 

Sectors ultra protegits 
(apareixen a la taula del 

CNAE) 

85% 75% 

ERTO d’impediment 100% durant el període de 
tancament i fins al 31 de 

maig del 2021. 

90% durant el període de 
tancament i fins al 31 de 

maig del 2021. 

ERTO de limitació 100% al febrer; 90% març; 
85% abril; 80% maig 

90% al febrer; 80% març; 
75% abril; 70% maig 

 

 

A més a més, dels ERTO protegits fins a maig, quines mesures contempla pels autònoms? 

El RD-Llei també recull mesures de protecció per persones autònomes. Són les següents: 

 Prestació extraordinària del 50% de la base mínima de cotització per suspensió temporal 

de tota l’activitat a conseqüència d’una resolució de l’autoritat competent per la 

contenció de la covid-19. Aquesta quantitat s’incrementa un 20% en el cas de ser 

membre d’una família nombrosa. 

 Exoneració de pagament de quotes a la Seguretat Social. 

 Còmput del període de cotització, encara que estigui exonerat el pagament de quotes. 

 La prestació es compatible amb els ingressos per compte aliena fins 1,25 vegades del 

SMI. 

 Sol·licitud de prestació compatible amb l’activitat on la seva facturació caigui un 50% del 

primer semestre del 2021. 

 Manteniment de la prestació per autònoms de temporada del 70% de la base mínima. 

Ja que no és necessari tenir ingressos superiors a 6.650€ al primer semestre. 

 Suspensió de la pujada progressiva dels tipus de contingències professionals i de 

cessament. 
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