INSTRUCCIÓ 2/2021, DE 27 DE GENER, DE LA SECRETARIA GENERAL, SOBRE ELS
PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS PER LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS DE
REGULACIÓ D’OCUPACIÓ EN RELACIÓ AMB EL REIAL DECRET LLEI 2/2021, DE 26 DE
GENER, DE REFORÇ I CONSOLIDACIÓ DE MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE
L’OCUPACIÓ

Vista la publicació del Reial decret Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de
mesures socials en defensa de l’ocupació (BOE 23 de 27 de gener de 2021), i amb la voluntat
de resoldre dubtes i clarificar els diferents procediments que en la citada norma es detallen,
es dicta la present Instrucció.

1. Pròrroga dels expedients de regulació d’ocupació temporals per força major basats
en causes relacionades amb la situació pandèmica.
Els expedients de regulació d’ocupació temporals resolts en base a l’article 22 del Reial
Decret-llei 8/2020, de 17 de març, respecte els quals no s’hagi efectuat la renuncia total,
resten prorrogats automàticament fins el 31 de maig de 2021.
S’entenen prorrogats els expedients per causa d’impediment de l’activitat autoritzats en base
l’apartat 2 de la Disposició Addicional 1ª del RDL 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials
de reactivació de l’ocupació i protecció de treball autònom i de competitivitat del sector
industrial (BOE 178 de 27 de juny de 2020), en els termes recollits a la Resolució, dictada per
l’autoritat laboral.
Així mateix, es mantenen vigents els expedients autoritzats per causa d’impediment en base
al previst a l’article 2.1 del RDL 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa
de l’ocupació (BOE 259, de 30 de setembre de 2020).
També s’entenen prorrogats els expedients autoritzats per causa de limitació de l’activitat a
l’empara de l’article 2.2 del RDL 30/2020, de 29 de setembre, esmentat.

2. Nous expedients de regulació temporal per impediment o limitació de l’activitat.
Les empreses i entitats afectades per restriccions i mesures de contenció sanitària poden
demanar un expedient de regulació d’ocupació per impediment o limitació a l’activitat a partir
de l’1 de febrer de 2021 i fins el 31 de maig de 2021, en els termes previstos a l’article 2 del
RDL 30/2020, de 29 de setembre, quan no tinguin cap ERTO d’impediment o limitació vigent.
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Una vegada constatada la causa per l’autoritat laboral aquesta dictarà resolució estimatòria.

3. Comunicació a l’autoritat laboral en el cas de pas de la situació d’impediment a
limitació o a la inversa.
Una vegada recaiguda la resolució estimatòria esmentada a l’anterior apartat, o quan
l’empresa ja compti amb una resolució estimatòria a l’empara de l’article 2 del RDL 30/2020,
de 29 de setembre o de la Disposició Addicional 1ª, apartat 2 del RDL 24/2020, de 26 de juny,
no es requerirà instar la tramitació d’un nou ERTO per passar de la situació d’impediment
a limitació, o a la inversa, com a conseqüència de les modulacions en les restriccions
sanitàries preses per les autoritats competents,.
En aquests casos, serà suficient amb una comunicació del canvi de situació a l’autoritat laboral
que hagi autoritzat l’expedient, fent constar: el número ID, la data d’efectes, el centre o centres
de treball afectats, i les persones treballadores afectades. La comunicació s’ha de fer
mitjançant el formulari que trobareu al següent enllaç:
https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadament-collectiu-desuspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=
Igualment s’ha d’efectuar la comunicació a la representació legal de les persones
treballadores.
L’autoritat laboral donarà trasllat de la comunicació a la Inspecció de Treball i Seguretat Social,
d’acord amb el previst a l’article 2.3 del RDL 30/2020, a efectes del control de la correcta
aplicació de les exempcions de quotes.
Les empreses que hagin comunicat aquests canvis de situació a l’autoritat laboral hauran de
presentar declaració responsable davant la TGSS, en els termes previstos a l’article 2.3 del
RDL 30/2020, per a l’aplicació dels percentatges d’exempció corresponents a la situació de
força major impeditiva o limitativa en que es trobi l’empresa en cada moment.

4. Nous expedients temporals d’ocupació per causes econòmiques, tècniques,
organitzatives y de producció (ETOP) vinculades a la COVID 19.
Als expedients temporals per causes ETOP vinculades a la COVID-19, presentats desprès de
l’entrada en vigor del RDL 2/2021, de 26 de gener, els serà d’aplicació el previst a l’article 3
del RDL 30/2020.
A aquests expedients els serà d’aplicació la simplificació de tràmits prevista a l’art.23 del RDL
8/2020 i la possibilitat de tramitar una pròrroga pactada, mitjançant els formularis previstos.
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5. Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients
de regulació d’ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat.
Es consideren incloses en aquesta situació aquelles empreses amb ERTO prorrogats
automàticament fins al 31 de maig de 2021 (les indicades a l’apartat 1 d’aquesta Instrucció)
quan llur activitat es trobi en algun dels CNAE-09 de la llista que consta a l’Annex d’aquesta
Instrucció.
La norma no preveu la possibilitat d’instar nous expedients per acreditar que l’empresa forma
part de la cadena de valor o que depèn indirectament d’empreses amb CNAES relacionades
a l’Annex.
Per últim, s’ha de recordar a les empreses i entitats que, necessàriament i en tot cas,
han de realitzar els tràmits corresponents davant del Servei Públic d’Ocupació Estatal
(SEPE) i de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), en aquells
procediments previstos pels citats organismes, a fi i efecte d’actualitzar les
prestacions, bonificacions, exoneracions i altres beneficis o obligacions de la seva
competència, ja que el fet de no fer-ho pot comportar responsabilitats.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANNEX
Annex de codi nacional d’activitats econòmiques (CNAE) a efectes del punt 5 d’aquesta
instrucció.
CNAE-09 als quals pertanyen les empreses especialment afectades a les quals es
refereix la disposició addicional primera
710. Extracció de minerals de ferro.
1811. Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes.
1812. Altres activitats d'impressió i arts gràfiques.
1820. Reproducció de suports enregistrats.
2051. Fabricació d'explosius.
2441. Producció de metalls preciosos.
2670. Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics.
3212. Fabricació d'articles de joieria i articles similars.
3213. Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars.
3316. Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
4624. Comerç a l'engròs de cuirs i pells.
4634. Comerç a l'engròs de begudes.
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4741. Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments
especialitzats.
4932. Transport per taxi.
4939. Altres tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.
5010. Transport marítim de passatgers.
5030. Transport de passatgers per vies navegables interiors.
5110. Transport aeri de passatgers.
5122. Transport espacial.
5223. Activitats annexes al transport aeri.
5510. Hotels i allotjaments similars.
5520. Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
5530. Càmpings i aparcaments per a caravanes.
5590. Altres allotjaments.
5610. Restaurants i establiments de menjars.
5630. Establiments de begudes.
5813. Edició de periòdics.
5914. Activitats d'exhibició cinematogràfica.
7711. Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers.
7722. Lloguer de cintes de vídeo i discos.
7729. Lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic.
7734. Lloguer de mitjans de navegació.
7735. Lloguer de mitjans de transport aeri.
7911. Activitats de les agències de viatges.
7912. Activitats dels operadors turístics.
7990. Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos.
8219. Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades
d'oficina.
8230. Organització de convencions i fires de mostres.
9001. Arts escèniques.
9002. Activitats auxiliars a les arts escèniques.
9004. Gestió de sales d'espectacles.
9104. Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
9200. Activitats de jocs d'atzar i apostes.
9321. Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics.
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9329. Altres activitats recreatives i d'entreteniment.
9601. Rentat i neteja de peces tèxtils i de pell.
9604. Activitats de manteniment físic.

Les instruccions de procediment previstes a les INSTRUCCIONS 02/2020, 11/2020 i 13/2020,
16/2020, 17/2020, 20/2020, 22/2020, 29/2020, 31/2020, i 1/2021 de la SECRETARIA
GENERAL, SOBRE ELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS PER LA TRAMITACIÓ
D’EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ, són vigents i es complementen
amb l’actual INSTRUCCIÓ.

Barcelona, 27 de gener de 2021
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