
o Comunicación ás persoas socias 
traballadoras ou á súa representación 
legal da intención de iniciar o 
procedemento e de que se constitúa a 
comisión negociadora do período de 
consultas.

o Constitución de comisión negociadora 
representativa con participación do 
persoal   (art.23 Real Decreto-lei 8/2020).

o Solicitude da empresa a través da Sede 
Electrónica (TR802F).

o Informe relativo á perda de actividade 
motivada por COVID-19.

o Documentación acreditativa que se 
especifica no artigo 4 do Real decreto 
1043/1985 modificado pola disposición 
final primeira do Real Decreto 42/1996.

o Acordo do ERTE por:
• Asemblea Xeral (cooperativas de 

traballo asociado).
• Órgano de administración 

(sociedades laborais).
o O acordo deberá declarar as causa 

económicas ou tecnolóxicas, a súa 
necesidade e o tempo de suspensión, e 
designar nominalmente as persoas socias 
afectadas.

o Cando por falta de medios adecuados ou 
suficientes a asemblea xeral das 
cooperativas non poida ser convocada, o 
consello reitor asumirá a competencia 
para aprobar o ERTE (Artigo 4 do Real 
Decreto-lei 9/2020).

Prazo máximo: 5 días.
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802F
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-12675
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-3553
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152


o A empresa deberá solicitar ao SEPE a 
prestación no nome das persoas socias 
traballadoras e comunicar o número de 
expediente asignado pola Autoridade 
Laboral, xunto co resto da 
documentación (art. 3 do Real decreto-
lei 9/2020), enviando ao SEPE o modelo 
de ficheiro dispoñible na súa web 
(sepe.es), así como os certificados de 
empresa a través da aplicación 
Certific@2.

o Resolución da Autoridade Laboral na que 
constate ou non a causa invocada, a 
situación legal de desemprego das 
persoas socias traballadoras e data dos 
seus efectos.

o Informe potestativo da Inspección de 
Traballo e Seguridade Social.

o A autoridade laboral enviará a SEPE a súa 
resolución.

Hai que ter en conta que se unha cooperativa de traballo asociado ou sociedade laboral ten ademais persoal asalariado, deberá
presentar dous procedementos: 
o Persoas socias traballadoras: a través do procedemento TR802F.
o Persoas traballadoras non socias: seguirase o procedemento habitual, atendendo á razón do ERTE: TR820A e TR820B (causas 

ETOP) ou TR820C (forza maior). 
As cooperativas ou sociedades laborais que conten cos dous tipos de persoal deberán presentar primeiro o ERTE das persoas 
traballadoras non socias, xa que ao entregar o das socias requiriráselle o expediente das primeiras.
As persoas socias traballadoras incluídas no RETA poden acollerse á prestación extraordinaria por cesamento de actividade (artigo 
17 do Real Decreto-lei 8/2020).
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Prazo para a resolución: 30 días 
desde a solicitude.

Prazo máximo: 5 días desde a 
solicitude á autoridade laboral.

Na comisión negociadora participará a representación legal das persoas traballadoras. Se esta non existe, participarán os 
sindicatos máis representativos do sector (unha persoa por sindicato). Se non se puidese conformar, constituirase con 3 persoas 
traballadoras da propia empresa

2

1

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152
http://sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=certificados_empresa
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802F&ano=2015&numpub=1&lang=es
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820A&ano=2015&numpub=1&lang=es
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820B&ano=2015&numpub=1&lang=es
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820C&ano=2015&numpub=1&lang=es
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

