
 

 

INSTRUCCIÓ 2/2021, 24 DE DESEMBRE, DE LA SECRETARIA DE TREBALL, 
SOBRE LA TRAMITACIÓ D’ERTOS DE LIMITACIÓ DERIVATS DE LES NOVES 
RESTRICCIONS, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA RESOLUCIÓ SLT/3787/2021, DE 
23 DE DESEMBRE DE 2021 

 

Vista la publicació de la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia COVID-19 al territori de Catalunya i amb la voluntat de resoldre dubtes, 
es dicta la present Instrucció.  

 

Tràmit de nous expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per impediment o 
limitació de l’activitat, i trànsit entre aquests expedients. 

1. Les empreses i entitats que hagin prorrogat el seu expedient de regulació temporal 
d’ocupació (ERTO) fins el 28 de febrer de 2022, en base al Reial-decret llei 18/2021, 
de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la 
recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, no cal que presentin un 
nou expedient. 
 

2. Les empreses i entitats afectades per noves restriccions i mesures de contenció 
sanitària vinculades a la COVID, com a conseqüència de la Resolució 
SLT/3787/2021, de 23 de desembre, que no tinguin un ERTO vigent, poden 
sol·licitar un expedient de limitació o impediment de l’activitat, en els termes de 
l’article 2 del RDL 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de 
l’ocupació. 

 
Podeu trobar el formulari per presentar la sol·licitud d’ERTO de limitació per 
activitats afectades (CCAE) per la Resolució SLT3878/2021, de 23 de 
desembre, en el següent link: 
 
https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadament-
collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-
ET?category&moda=2 
 

Si l’empresa es troba afectada per una causa de limitació o impediment derivada de 
la Resolució 3878/2021, de 23 de desembre, però el seu CCAE no es troba al 
desplegable del formulari per CCAES, pot accedir al formulari ordinari de força 
major per limitació o impediment, el qual segueix actiu.  

      
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/
Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-
de-jornada-arts.-47-i-51-ET?moda=3  



 
3. Recordar que, d’acord amb el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, les 

empreses que hagin estat autoritzades per aplicar un ERTO de limitació o 
d’impediment, o a les que s’ha autoritzat una pròrroga d’un expedient d’impediment 
o limitació d’acord amb l’indicat anteriorment, poden transitar de la situació 
d’impediment a la de limitació, o al contrari, com a conseqüència de les modulacions 
en les restriccions sanitàries de les autoritats competents, sense que calgui 
presentar nou expedient d’ERTO. 

En aquests casos de trànsit, l’empresa haurà de comunicar a l’Autoritat Laboral el 
canvi de situació produït, la data d’efectes, els centres de treball afectats i les 
persones treballadores afectades, mitjançant el formulari habilitat a l’efecte a Canal 
Empresa (posar enllaç) 

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadament-
collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-
ET?category&moda=1 

 

Comunicar el canvi de situació (impediment/limitació) com a conseqüència de les 
restriccions sanitàries 

Igualment hauran de comunicar aquesta informació a la representació legal dels 
treballadors, i presentar declaració responsable davant la TGSS, i l’afectació o 
desafectació de persones treballadores al SEPE. 

L’Autoritat laboral donarà trasllat de dita comunicació a la Inspecció de Treball de 
Catalunya, als efectes de les accions  de control que corresponguin. 

 

 

Barcelona, 27 de desembre de 2021 

  

Enric Vinaixa i Bonet 

Secretari de Treball 
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