
Novetats Reial Decret Llei 2/2021 de 26 de gener de 2021 
 
 

El passat 26 de gener de 2021 el Butlletí Oficial de l’Estat Espanyol va publicar el Reial decret llei 2/2021 de 26 de gener de 

2021 de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, que prorroga els ERTOS, amb caràcter general, 

fins al 31 de maig. Us destaquem les novetats més importants: 

 

1. PRÒRROGA DELS ERTOS PER FORÇA MAJOR 

 

· Les empreses afectades per un ERTO de força major prorrogaran de forma automàtica el seu ERTO fins  31 

de maig de 2021. 

 

 

2. PRÒRROGA AUTOMÀTICA DELS ERTOS PER LIMITACIÓ AL DESENVOLUPAMENT NORMALITZAT DE LA SEVA ACTIVITAT 

 

· ERTO limitació: ERTO que han tramitat aquelles empreses que han vist limitat el desenvolupament de la seva 

activitat en alguns dels seus centres de treball a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les 

autoritats (limitació horària o limitació d’aforament). 

· Es prorroguen automàticament fins al 31 de maig de 2021 els ERTOS vigents. 

· Des de l'1 de febrer al 31 de maig resultaran aplicables les següents exoneracions de la quota empresarial a la 

Seguretat Social en proporció als períodes i percentatges de jornada afectats: 

 

o Empreses de menys de 50 treballadors a data 29.2.2020: 100% febrer, 90% març, 85% abril i 80% 

maig. 

o Empreses de 50 o més treballadors a data 29.2.2020: 90% febrer,80% març, 75% abril i 70% maig, 

respectivament durant els mesos de febrer, març, abril i maig 

 

 

3. PRÒRROGA AUTOMÀTICA DE TOTS ELS ERTOS PER IMPEDIMENT EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA SEVA ACTIVITAT 

 

· ERTO impediment: ERTO que han tramitat aquelles empreses que hagin vist impedida (obligació de tancament) 

la seva activitat com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats.  

· Es prorroguen automàticament fins al 31 de maig de 2021. 

· Durant el període de tancament s'aplicaran les segÜents exoneracions de la quota empresarial a la 

Seguretat Social: 

 

o Empreses de menys de 50 treballadors a data 29.2.2020: 100% 

o Empreses de 50 o més treballadors a data 29.2.2020: 90% 



 

4.  NOUS ERTOS DE FORÇA MAJOR PER IMPEDIMENT DE DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 

 

· Es poden sol·licitar nous ERTOS d'impediment a partir de l'entrada en vigor d'aquest RD- Llei i fins al 31 de maig de 

2021 

· La durada es limita exclusivament a la de les mesures de contenció. 

· Durant el període de tancament, a aquests nous ERTOS se'ls pot aplicar les segÜents exoneracions: 

o Empreses de menys treballadors: 100% o 

o Empreses de més de 50 treballadors: 90% 

 

 

5. NOUS ERTOS DE FORÇA MAJOR PER LIMITACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT NORMAL DE L'ACTIVITAT 

 

· Es poden sol·licitar nous ERTOS per limitació a partir de l'entrada en vigor d'aquest RD- Llei i fins al 31 de maig de 

2021. 

· La durada es limita a la vigència de les restriccions i com a màxim fins al 31 de maig de 2021. 

· Als treballadors d'aquests nous ERTOS, se'ls aplica les segÜents exoneracions: 

o Empreses de menys de 50 treballadors: 100% febrer ,90% març ,85%  abril i 80% maig. 

o Empreses de 50 o més treballadors: 90% febrer, 80% març, 75% abril i 70% maig. 

 

 

6. LIMITACIONS I PROHIBICIONS PER A EMPRESES QUE S'ACULLEN AL NOU PAQUET D'EXONERACIONS 

 

· Prohibició de repartir dividends corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliquin els ERTOS, a societats 

beneficiàries de les exoneracions. 

· A les empreses amb domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals, se'ls prohibeix acollir-

se a ERTOS de força major, tant prorrogats com nous per impediment o limitació i ETOP. 

· Es renova el compromís de manteniment de l’ocupació de les empreses beneficiàries de les exoneracions (ERTO 

limitació i ERTO impediment) per 6 mesos més.  

· Prohibició d'acomiadar per força major o causes objectives en les quals s'emparen els ERTOS vinculats a la 

COVID. 

· Prohibició d'hores extres i noves externalitzacions. 

 


