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NOTA D’INTERÈS Nº 2/2021                                                                   01-02-2021 

 

 

Nova pròrroga dels ERTOS 

El Reial Decret- Llei 2/2021 té per finalitat respondre a una situació de pandèmia de 

complexitat creixent mitjançant l’atorgament d’una nova pròrroga dels Expedients de 

Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) des del 1 de febrer fins al 31 de maig de 2021. 

El nou RDL 2/2021 regula els ERTO en unes condicions similars a les preexistents però 

inclou determinats punts rellevants que seran tractats de continuació. 

A. Nous ERTO i pròrroga automàtica dels anteriors 

Amb l’entrada en vigor del RDL 2/2021, les empreses afectades per restriccions que 

impedeixin el desenvolupament de l’activitat o que limitin el normal desenvolupament 

de l’activitat podran sol·licitar un ERTO d’impediment o de limitació.  

 

De la mateixa manera, tant els ERTO de força major –basats en el Reial-Decret 8/2020, 

de 17 de març- com els ERTO d’impediment en el desenvolupament de l’activitat i de 

limitació al normal desenvolupament de l’activitat es prorrogaran de manera 

automàtica.  

B. Limitacions 

Com en el cas de la normativa precedent, les empreses no podran acomiadar als 

treballadors durant els sis (6) mesos següents a la finalització del ERTO al que s’hagin 

acollit. Addicionalment, es mantenen els límits en relació a les hores extraordinàries, 

noves contractacions i externalitzacions.  

C. Exoneracions aplicables:  

 

 Sectors ultra protegits: Els sectors indicats en la llista de Codis Nacionals 

d’Activitats Econòmiques (CNAE) del RDL 2/2021 tindran les següents exoneracions 

en les cotitzacions a la Seguretat Social dels seus treballadors fins el 31 de maig de 

2021: 

o Si tenen menys de 50 treballadors: 85% 

o Si tenen 50 o més treballadors: 75% 
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 ERTO d’impediment: Les empreses que hagin vist impedida la seva activitat com a 

conseqüència de les restriccions adoptades per les autoritats, tindran les següents 

exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social dels seus treballadors durant el 

període comprès entre el 1 de febrer fins el 31 de maig de 2021: 

o Si tenen menys de 50 treballadors: 100% 

o Si tenen 50  o més treballadors: 90% 

 

 ERTO de limitació: Podran sol·licitar aquesta mesura aquelles empreses que vegin 

limitada la seva activitat de forma parcial degut a les restriccions. Aquestes tindran 

les següents exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social dels seus 

treballadors: 

o Si tenen menys de 50 treballadors: 100% (febrer); 90% (març); 85% (abril); 80% 

(maig). 

o Si tenen 50 o més treballadors: 90% (febrer); 80% (març); 75% (abril); 70% (maig).  

 

 

 
Jiaqi Zhou 

Advocada 

 

 
 

 Font & Yildiz (www.fontyildiz.com) oferim assessorament legal, fiscal i econòmic a empreses nacionals i estrangeres, 

patrimonis familiars i start-ups, especialitzant-nos en: 

 Inversions estrangeres  

 Fiscalitat (Tax Compliance)  

 Mercantil – Societari  

 M&A i Reorganitzacions de grups empresarials  

 Econòmic-financer, i reestructuracions comptables  

 Processal i Concursal  

 Successori: Planificació i tramitacions testamentàries  

 Global Mobility  

 Gestió fiscal–comptable –laboral  

 Oferim els nostres serveis en català, castellà, anglès, francès, turc, portuguès, xinés i italià.  

No dubti en contactar amb nosaltres (info@fy-legal.com), estarem encantats de col·laborar amb vostè prestant-li els 

nostres serveis.  

La informació continguda en aquest document és únicament per a fins informatius i no ha d’interpretar-se com assessorament legal, opinió legal o com 

ningun tipus de consell sobre qualsevol fet o circumstància específica. En aquest sentit, el present document no és vinculant i simplement divulga una 

opinió, i par tant, recomanem no actuar o, en el seu cas, abstenir-se d’actuar en base a la informació aquí continguda sense previ assessorament 

professional. Així, Font & Yildiz no serà responsable ni ofereix garanties de ningun tipus en relació amb l’ús que es faci de la informació aquí inclosa. 

http://www.fontyildiz.com/
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