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NOTA INFORMATIVA –  

Funcionamento do rexistro de sociedades 

laborais  durante a vixencia do período de 

alarma polo COVID-19 
 

O estado de alarma decretado por mor do COVID-19 afecta á forma de actuar e rela-

cionarnos coa Administración Pública. A limitación de movementos impide ou dificulta a 

presentación ante a Administración de documentación en formato papel, tamén dificul-

ta o funcionamento dos órganos colexiados das empresas.  

 

Estas circunstancias levaron a adoptar as seguintes medidas:  

- O Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de 

alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 

suspendeu os prazos administrativos mentres dure o estado de alarma. 

- O Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias 

para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, establece 

medidas para o funcionamento das sociedades privadas, sexan asociacións, 

fundacións, sociedades civís ou mercantís ou cooperativas. 

 

 

A pesar da situación excepcional de peche das oficinas de atención presencial ao 

público, o REXISTRO ADMINISTRATIVO DE SOCIEDADES LABORAIS DE GALICIA mantense 

operativo durante este período, e funcionará de forma telemática.  

 

A continuación indícanse algunhas cuestións que poden ser de interese para as 

sociedades laborais en canto ao funcionamento do rexistro durante esta situación 

excepcional.  
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Como podo presentar unha nova solicitude ou outro documento ante 

o rexistro?  
 

As solicitudes e outra documentación deben presentarse a través da Sede Electrónica 

mediante o modelo xenérico PR004A, dirixido á Secretaría Xeral de Emprego, da 

Consellería de Economía, Emprego e Industria, ao que se xuntará a documentación que 

corresponda.  

Para coñecer a documentación que debe presentar e obter os modelos dispoñibles 

pode acudir á Asesoría Virtual de Sociedades Laborais.  

 

Dado que non podo presentar documentos orixinais en papel, é 

válida a documentación que achegue en formato dixital? 
 

Hai que distinguir varios supostos: 

1. Documentos orixinais asinados dixitalmente: son plenamente admisibles e válidos para 

os efectos rexistrais. 

2. Copias dixitais auténticas de documentos orixinais en papel: igualmente son válidos 

para a tramitación. Non obstante, é posible que se lle advirta que vez restablecida a 

atención presencial deberá presentar a documentación orixinal.  

3. Copias simples (fotocopias ou documentos escaneados): pódense admitir, excepcio-

nalmente, dadas as circunstancias, sempre que se acompañen dunha declaración res-

ponsable da persoa interesada que acredite a súa veracidade.  Posteriormente será ne-

cesario presentar o documento orixinal, unha vez que se restableza a atención presen-

cial.  

 

Durante este período, podo recibir unha nota de defectos ou un 

requirimento para completar a documentación?  
 

 

  

https://sede.xunta.gal/
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A
https://emprego.xunta.es/lrpro/web/av_ssll/


 

 

 

 

Rede eusumo – nota informativa 

Funcionamento do rexistro de sociedades laborais   

durante a vixencia do período de alarma polo COVID-19 
 

3 

 

 

Podo recibir a resolución no procedemento?  
 

, continuarase coa tramitación ordinaria e poderase 

ditar resolución, que se lle notificará por medios electrónicos.  

 

Se recibo unha notificación, que prazo teño para contestar ou 

presentar recurso? 

 

 

 

Os prazos para realizar outras xestións ante o rexistro, establecidos 

pola normativa de sociedades laborais, seguen vixentes?  
 

Hai que ter en conta que o Real decreto lei 8/2020, do 17 de marzo, establece no seu 

artigo 40 normas específicas respecto dos prazos para formular as contas anuais, realizar 

o informe de auditoría e aprobalas.  

Por outro lado, o Real decreto-lei 15/2020 ampliou en 12 meses máis, só, para as socieda-

des laborais constituídas en 2017, o prazo de 36 meses do que dispoñen as sociedades 

formadas por 2 persoas socias traballadoras indefinidas para incorporar unha 3ª persoa 

socia e axustar a titularidade de accións ou participacións ao máximo dunha terceira 

parte do capital social por cada unha delas  (tal e como se define no artigo 1.2.b) da Lei 

44/2015, do 14 de outubro, de Sociedades laborais e participadas). 

Respecto doutros prazos para realizar actuacións que deban ter efectos rexistrais e que 

non estean afectados polas disposicións anteriores, ao prazo establecido pola normativa 

hai que engadirlle o tempo durante o cal estivo suspendido (desde o 14 de marzo ata o 

11 de maio).  
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PARA CALQUERA CONSULTA PODE DIRIXIRSE A 

 

REXISTRO SOCIEDADES LABORAIS 
rexistro-sociedadeslaborais@xunta.gal 
Teléfono: 981 981 957 746 

 

ASESORÍA VIRTUAL DE SOCIEDADES LABORAIS 
avsl.xunta.gal 

 

mailto:rexistro-sociedadeslaborais@xunta.gal
https://emprego.xunta.es/lrpro/web/av_ssll/

