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ELS EXPEDIENTS TEMPORALS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ QUEDEN 
PRORROGATS FINS EL 31 DE MAIG DE 2021 

 
El BOE núm. 23, de 27 de gener, ha publicat el Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener, de 

reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, que ha entrat en vigor el 

mateix dia de la seva publicació. 

 

Aquesta norma, en aplicació del IV Acord Social en Defensa de l'Ocupació al que van arribar el 

govern d'Espanya i els agents sociaIs el proppassat 19 de gener entre altres qüestions, estipula 

la prorroga dels ERTE fins el 31 de maig d'enguany. El Títol 1 del decret llei és el que recull dit  

Acord. 

 

Tots els ERTE basats en una causa de forca major  relacionada amb la pandèmia de la COVID- 

19 queden prorrogats fins el 31 de maig per donar cobertura a tot el període de durada de l'actual 

estat d'alarma. S'inclouen en la pròrroga els ERTE de força major de  limitació  al 

desenvolupament normalitzat de l'activitat en base a l'article 2.2 del Reial Decret Llei  30/2020. 

 

Els ERTE mantenen la flexibilitat en la seva aplicació. 

 

NOVETAT I MPORTANT: Un cop una empresa ha obtingut una resolució estimatòria d'un ERTE 

de força major per impediment de l'activitat, autoritzat, expressament o per silenci, abans o 

durant la vigència d'aquesta norma, quan passi d'una situació d'impediment a la de limitació o 

viceversa, no haurà de sol·licitar i tramitar un nou expedient davant l'autoritat laboral per 

continuar aplicant sense solució de continuïtat les mesures corresponents a la situació de 

limitació al desenvolupament de la seva activitat normal. N'hi haurà prou amb remetre una 

comunicació del canvi de situació produïda a l'autoritat laboral i a la representació legal de les 

persones treballadores, indicant la data d'efectes i els centres i persones treballadores afectades. 

La lnspecció de Treball serà l'encarregada de controlar-la. 

 

Pel que fa als nous ERTE per limitació o impediment, es preveu expressament que les empreses 

que es vegin afectades per restriccions que impedeixin o limitin la seva activitat sol·licitin un 

ERTE en idèntics termes de tramitació i requisits que els establerts per l'article 2 del Reial Decret 

Llei 30/2020, de 29 de setembre i conforme a les mateixes causes descrites en aquest article. 

 

Els sectors sanitari i de serveis socials no estan inclosos entre els que tenen la consideració 

d’ultra protegits que són els que tenen una elevada taxa de cobertura per expedients temporals 

de regulació d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació de l'activitat, que queden regulats per 

la disposició addicional primera, els CNAE dels quals estan relacionats a l'Annex de la norma. 

 

 

Barcelona, 29 de gener de 2021 


