Barcelona, 27 gener de 2021.

REIAL DECRET 2/2021, DE 26 DE GENER DE REFORÇ I CONSOLIDACIÓ DE MESURES SOCIALS
EN DEFENSA DEL TREBALL

El dimecres dia 27 de gener s'ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret Llei 2/2021,
que prorroga els ERTOS, amb caràcter general, fins al 31 de maig. Es pretén reforçar les mesures
socials en la defensa de l'ocupació adoptades davant la pandèmia i la crisi sanitària.
Destaquem els aspectes principals en aquesta primera nota d'urgència
1. Els ERTOS-Covid basats en causes Econòmiques, Tècniques, Organitzatives i de
Producció (ETOP), actualment vigents, es podran prorrogar simplement presentant
davant l'autoritat laboral un acord amb la representació dels treballadors.
2. Els ERTOS-Covid per impediment o limitació, autoritzats abans o durant la vigència
d'aquesta norma, podran passar de l'una a l'altra modalitat sense haver de tramitar un
nou expedient. Serà suficient comunicar el canvi a l'Autoritat Laboral i als representants
dels Treballadors. Amb això es podrà accedir a les exoneracions de seguretat social que
corresponguin en funció dels canvis en les restriccions sanitàries de cada moment i que
el R. Decret llei prorroga fins al 31 de maig de 2021. No serà necessari que es remeti
nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE.
3. Contínua vigent la possibilitat de sol·licitar un ERTO per causa COVID amb la seva
especifica regulació (impediment o limitació) però en canvi desapareix la possibilitat de
fer un nou ERTO per força major.
4. Els ERTOS de força major també queden prorrogats automàticament fins al 31 de maig
de 2021 sempre que es mantinguin les circumstàncies que els habiliten.
5. Les exoneracions de cotitzacions a la Seguretat Social fins al 31 de maig són:
•

Sectors ultra protegits. Són els indicats en la llista de codis CNAE actualitzada en el
BOE del dia 27 de gener. Tenen unes exoneracions del 85% per a les empreses amb
menys de 50 treballadors i del 75% per a les quals tenen 50 o més.
o

•

Les exoneracions seran les mateixes tant per als treballadors suspesos com per
als que es reincorporin als seus llocs de treball.

ERTOS d'impediment. Tenen una exoneració en les cotitzacions a la Seguretat Social
durant el període de tancament i fins al 31 de maig de 2021,
o

del 100% de l'aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31
de maig si tenen menys de 50 treballadors.

o

del 90% si tenen 50 treballadors o més.
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•

ERTOS de limitació. Les exoneracions seran decreixents fins al 31 de maig.
o

començaran pel 100% al febrer per a empreses de menys de 50 treballadors,

o

del 90% per a aquelles de 50 treballadors o més.

6. Compromís de salvaguarda del nivell d'ocupació
•

Es mantenen vigents els compromisos de manteniment de l'ocupació previstos en la
normativa:
o

Els actuals compromisos de manteniment del nivell d'ocupació continuen
vigents en els termes previstos en les normes que els van establir.

o

Les empreses que apliquin noves exoneracions en les quotes a la Seguretat
Social, queden subjectes a un nou període de sis mesos de salvaguarda de
l'ocupació.

o

Si l'empresa estigués afectada per un compromís de manteniment de l'ocupació
prèviament adquirida, l'inici del nou període previst es produirà quan aquell
hagués acabat.

7. Prohibició d’acomiadar
•

Es prorroga la denominada “prohibició” d'acomiadar de manera que es manté fins
al 31 de maig de 2021. Per això, les causes de força major i les causes econòmiques,
tècniques, organitzatives i de producció en les quals s'emparen les mesures de
suspensió de contractes i reducció de jornada no es poden entendre com a
justificatives de l'extinció del contracte de treball ni de l'acomiadament.
o Sobre el particular existeixen primeres interpretacions judicials contradictòries
i l'assumpte serà sotmès al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

8. Mesures extraordinàries de protecció per atur:

•

Fins al 31 de maig les prestacions per desocupació consumides no es computaran a
l'efecte de futures prestacions per desocupació ni tampoc s'exigeix període de
carència per a poder accedir a aquestes prestacions, per a determinades extincions
futures. Així mateix, les prestacions de desocupació continuaran sent calculades a
raó del 70% de la base reguladora una vegada finalitzats els sis primers mesos de
prestació.
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9. Autònoms s’estableix:
•
•

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per impediment quan existeixi
una prohibició de realitzar-la.
Prestació extraordinària per cessament d’activitat per treballadors autònoms que no
puguin accedir a altres prestacions i vegin reduïts els seus ingressos.

10. Pròrrogues dels contractes i rendes de lloguer d’ habitatge
•

S'amplia fins al final de l'actual estat d'alarma, 9 de maig de 2021, la possibilitat de
sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda del lloguer d'habitatge,
quan l'arrendador sigui un gran tenedor o entitat pública a fi d'atendre a
determinades situacions de vulnerabilitat que puguin produir-se més enllà del 31 de
gener, actual data de finalització del referit termini.

Igualment, fins al final de l'estat d'alarma s'estenen als contractes que poden acollir-se a la
pròrroga extraordinària de sis mesos dels lloguers d'habitatge, en els mateixos termes i
condicions del contracte en vigor, sempre que no s'hagués arribat a un acord diferent entre les
parts i que el propietari, persona física, no hagués comunicat la necessitat de l'habitatge per a
si. Tot això sense perjudici del regulat en el Decret llei 34/2020 de 20 octubre de la Generalitat
de Catalunya.

Restem com sempre a la vostra disposició per qualsevol comentari o aclariment sobre el
particular.
Ben cordialment.
Departament Laboral
BARCELONA ADVOCATS I ASSESSORS, S.L.P
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