
 
 
 
 
 
  
 

 



 

 

 

 

Non, o Real Decreto-lei 18/2020 permite a súa extensión automática, 

mentres subsista a causa de forza maior, desvinculándoa da 

duración do estado de alarma.  

 

 

Non, pois poden persistir as circunstancias de forza maior derivadas 

da COVID-19 que impidan renovar total ou parcialmente a actividade. 

Por exemplo a falta de subministracións, as limitacións á mobilidade, 

restricións na apertura dos locais ou nos servizos que se poden 

ofrecer ou a imposibilidade de garantir a seguridade e saúde de 

persoas traballadoras ou clientes, entre outras. Mentres as ditas 

causas subsistan podo continuar cun ERTE de forza maior, total ou 

parcial. 

 

 

fernando
Resaltado



 

 

 

 

Non, o RD-L 18/2020 non afecta á duración dos ERTE por causas 

económicas, técnicas, organizativas ou de produción, que será a que 

se acordou en período de consultas, ou a que decidise a empresa se 

as consultas concluíron sen acordo.  

 

 

Si. O ERTE só pode manterse mentres persistan as causas 

económicas, técnicas, organizativas ou de produción que motivaron 

a súa adopción. Se estas varían e xa non afectan á totalidade da 

actividade da empresa, desaparece a causa que xustificaba a 

suspensión de todos ou algúns dos contratos.  

Polo tanto, a empresa debe planificar a reincorporación de parte do 

persoal, a xornada completa ou con xornada reducida, aínda que 

esta posibilidade non se previu expresamente no acordo. A empresa 

ha de comunicar a súa decisión á comisión que participou nas 

consultas, se así estivese previsto no acordo. 



 

 

Así mesmo, as variacións de datos deberán ser comunicadas ao 

SEPE, a fin de que as persoas traballadoras cobren as prestacións 

extraordinarias por desemprego que lles correspondan. 

 

 

Mentres persista (total ou parcialmente) a causa de forza maior, e 

como máximo ata o 30 de xuño de 2020.  

En todo caso, o Consello de Ministros está habilitado para prorrogar 

a vixencia dos ERTE de forza maior máis aló da devandita data, en 

atención ás restricións da actividade vinculadas a razóns sanitarias 

que subsistan.  

 

 

Ese día decaerá a vixencia dos ERTE de forza maior e das medidas 

extraordinarias vinculadas aos mesmos. É dicir, desaparecerá a 

causa legal que permite manter os contratos suspendidos ou con 

xornada reducida, de modo que as persoas traballadoras terán 

dereito á reincorporación aos seus postos de traballo coas mesmas 

condicións que tiñan antes da aplicación do ERTE.  

Ademais, o 1 de xullo perderán vixencia as exoneracións ás cotas de 

Seguridade Social das persoas traballadoras incluídas nos ERTE de 

forza maior, así como as prestacións extraordinarias por desemprego 

das persoas traballadoras incluídas. 

En todo caso, o Real Decreto-lei 18/2020 habilitou ao Consello de 

Ministros para prorrogar a vixencia dos ERTE de forza maior (e do 

resto de medidas extraordinarias mencionadas) máis aló do 30 de 



 

 

xuño, en atención ás restricións da actividade vinculadas a razóns 

sanitarias que subsistan.  

Agora ben, con independencia do que poida decidir o Consello de 

Ministros, as empresas cun ERTE de forza maior poden comezar xa 

a realizar os trámites para implantar un ERTE por causas ETOP no 

caso de que os ERTE de forza maior non sexan prorrogados, se 

prevén que a 1 de xullo non poderán reincorporar á totalidade do seu 

persoal nas mesmas condicións que gozaban antes da declaración 

do estado de alarma. 

 

 

Mentres persista algunha circunstancia de forza maior que impida o 

reinicio total, pode comezar a actividade de forma gradual, sendo de 

aplicación a regulación prevista no Real Decreto-lei 18/2020 para os 

ERTE de forza maior parcial. 

Se o ERTE era suspensivo, pode reincorporar só a parte do cadro de 

persoal, mentres outra parte permanece cos contratos suspendidos, 

pero tamén pode reincorporar a todo ou parte do cadro de persoal 

con xornada reducida. De feito, o Real Decreto-lei 18/2020 

recomenda primar os axustes en termos de redución de xornada.  

Se o ERTE xa era inicialmente de redución de xornada, pode 

reincorporar a parte do cadro de persoal a xornada completa, 

mantendo ao resto no ERTE coa súa xornada reducida. Pero tamén 

pode modificar a porcentaxe cos límites do 10% e 70% de redución 

de todo ou parte do persoal.  



 

 

 

 

En ambos os casos trátase de ERTE que seguiron a tramitación do 

artigo 22 do Real Decreto-lei 8/2020. 

Desde o punto de vista conceptual, a diferenza estriba en que nos 

ERTE de forza maior total a causa que impide reiniciar a actividade 

persiste, de modo que ningunha das persoas traballadoras incluídas 

no ERTE pode reincorporarse ao seu posto de traballo. Por 

definición, os ERTE de forza maior total só poden ser suspensivos e 

afectan á totalidade do persoal. 

O resto dos ERTE, tanto de redución de xornada como suspensivos, 

nos que todo ou parte do persoal estea a traballar ou se reincorpore 

paulatinamente á actividade, son ERTE de forza maior parcial.  

Desde o punto de vista da súa regulación, a diferenza estriba no 

réxime de exencións ás cotas de Seguridade Social, que é distinta 

para os dous tipos de ERTE (véxanse preguntas número 25 e 

seguintes).  

 

 

O Real Decreto-lei 18/2020 indica que as empresas e entidades que 

poidan reiniciar a súa actividade deberán proceder a reincorporar ás 

persoas traballadoras afectadas por un ERTE de forza maior, na 

medida necesaria para o desenvolvemento da súa actividade, 

primando os axustes en termos de redución de xornada. 

fernando
Resaltado



 

 

Deste xeito suxírese que, de non poder reincorporar todo o persoal, 

se opte pola reincorporación de máis persoas traballadoras con 

xornada reducida, fronte á reincorporación de menos persoas 

traballadoras a xornada completa. A norma persegue deste xeito 

unha repartición máis equitativa das horas de traballo entre todo o 

cadro de persoal.  

Agora ben, cada empresa deberá examinar cales son os postos de 

traballo que poden comezar a súa actividade e se, en termos técnicos 

ou organizativos, é posible dar prioridade as incorporacións de máis 

persoal con xornada reducida ou, pola contra, iso non resulta factible. 

Por último, na selección das persoas traballadoras rexe o poder de 

dirección da persoa empresaria, pero en todo caso a reincorporación 

ao traballo de forma paulatina debe facerse conforme a criterios 

obxectivos e sen incorrer en ningún tipo de discriminación.  

 

 

A reincorporación das persoas traballadoras afectadas por un ERTE 

por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción 

debe facerse de conformidade cos criterios pactados no acordo.  

Se non se alcanzou acordo ou este non incluíu criterios para a 

reincorporación, rexe o poder de dirección da empresa e a selección 

das persoas traballadoras que se van reincorporando ao traballo de 

forma paulatina debe facerse conforme a criterios obxectivos e sen 

incorrer en ningún tipo de discriminación.  

 



 

 

 

 

A empresa debe facer polo menos tres trámites:  

1. Ante o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). 

Antes de levar a cabo calquera destes cambios a empresa debe 

comunicar ao SEPE as variacións nos datos contidos na solicitude 

colectiva inicial de acceso á protección por desemprego, a fin de que 

as persoas traballadoras que se reincorporan plenamente deixen de 

percibir prestación por desemprego ou se modifique a contía da 

prestación no caso de reincorporarse con xornada reducida.  

2. Ante a autoridade laboral. 

Aínda que o Real Decreto-lei 18/2020 establece que a empresa debe 

comunicar á autoridade laboral a renuncia total ao ERTE de forza 

maior no prazo de 15 días desde que esta sexa efectiva, 

recoméndase que esta siga realizándose de xeito simultáneo á 

comunicación ao SEPE. É dicir, que se realice no mesmo momento 

a comunicación ao SEPE e á Autoridade Laboral. 

Trátase dunha recomendación e unha boa práctica, non dunha 

obrigación legal. 

3. Ante a Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS). 

É importante resaltar que, se a empresa continúa aplicando un ERTE 

de forza maior, debe solicitar á TXSS a aplicación do novo réxime de 



 

 

exoneracións das cotas de Seguridade Social para os meses de maio 

e xuño.  

 

 

A comunicación de renuncia á autoridade laboral debe facerse a 

través de sede electrónica co seu número de expediente no apartado 

de “Achega de documentación separada da solicitude”. 

 

 

En principio non é necesario, salvo que en normativa posterior se 

dispoña outra cousa. 

 

 

Si. Debe comunicar ás persoas traballadoras, coa máxima antelación 

posible, a data na que o ERTE perderá vixencia, a fin de que ese día 

se reincorporen aos seus postos de traballo. 

 

 

 



 

 

 

 

Si, seguirán cobrando esta prestación, tanto se o seu contrato está 

suspendido como se pasan a traballar con xornada reducida, mentres 

continúen afectados polo ERTE e, como máximo, ata o 30 de xuño 

de 2020 (salvo que o Consello de Ministros acorde prorrogar as 

prestacións máis aló desta data). 

 

 

Ata o 31 de decembro de 2020.  

 

 

Si, seguirán cobrando esta prestación mentres continúen afectados 

polo ERTE e, como máximo, ata o 30 de xuño de 2020 (salvo que o 

Consello de Ministros acorde prorrogar as prestacións máis aló desta 

data). 

 



 

 

 

 

Si, sempre que concorra dita causa e, en principio, ata o 30 de xuño. 

O Real Decreto-lei 18/2020 non impide seguir solicitando este tipo de 

ERTE. 

 

 

Si, desde o 13 de maio ata o 30 de xuño continúan vixentes as 

especialidades para a tramitación destes ERTE previstas no Real 

Decreto-lei 8/2020. 

 

 

Si, mentres a empresa ten un ERTE de forza maior xa pode iniciar os 

trámites dirixidos á adopción dun ERTE por causas económicas, 

técnicas, organizativas ou de produción, no caso de entender que 

cando desapareza completamente a causa de forza maior non 

poderá incorporar a todas as persoas traballadoras coas mesmas 

condicións de xornada que tiñan antes de entrar no ERTE.  

  



 

 

 

 

Trátase do procedemento regulado no artigo 47 do estatuto dos 

traballadores e o Real Decreto 1483/2012, de 29 de outubro, polo 

que se aproba o Regulamento dos procedementos de despedimento 

colectivo e de suspensión de contratos e redución de xornada. Aínda 

que, polo menos ata o 30 de xuño, continúan aplicándose as 

especialidades previstas no artigo 23 Real Decreto-lei 8/2020.  

• Número de persoas traballadoras afectadas polo ERTE ETOP: 

Este procedemento será aplicable calquera que sexa o número 

de persoas traballadoras afectadas e a dimensión da empresa. 

Se houbese antes un ERTE de forza maior, as persoas 

traballadoras afectadas polo ERTE por causas ETOP non 

teñen que ser as mesmas que as afectadas polo ERTE por 

forza maior, pois se trata de dúas medidas independentes entre 

si. 

• Se o ERTE por forza maior foi suspensivo, o ERTE por causas 

ETOP tamén debe selo? Non. Ambos os dous ERTE son 

medidas independentes e ademais responden a causas 

distintas, aínda que todas elas teñan relación ca COVID-19. 

• Duración da medida: a que sexa necesaria para afrontar a 

situación conxuntural que se pretende superar. A lexislación 

non establece unha duración máxima para os ERTE por causas 

ETOP, de modo que o ERTE pode subsistir mentres concorran 

as causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción 

derivadas da COVID-19. 

• Cobertura das persoas traballadoras: as persoas afectadas 

accederán ás prestacións extraordinarias de desemprego 



 

 

reguladas polo artigo 25 do Real Decreto-lei 8/2020. En 

principio, salvo que se prorroguen por Consello de Ministros, 

estas prestacións permanecerán vixentes ata o 30 de xuño de 

2020. 

• Cotización á Seguridade Social: non se aplican as exencións 

reguladas no Real Decreto-lei 18/2020. Sen embargo, esta 

norma habilita ao Consello de Ministros para acordar a 

extensión das exoneracións previstas para os ERTE por forza 

maior aos ERTE por causas ETOP a partir do 30 de xuño, se 

así o estimase oportuno, en atención ás restricións da 

actividade vinculadas a razóns sanitarias que subsistan nese 

momento. 

• Procedemento:  

o Iniciación: por escrito, mediante a comunicación da 

apertura do período de consultas á representación legal 

das persoas traballadoras. O contido do escrito e a 

documentación atópanse regulados nos artigos 17 e 18 

do Real Decreto 1483/2012, de 29 de outubro. 

o Xunto coa entrega da comunicación á representación 

legal das persoas traballadoras, a persoa empresaria 

solicitaralle por escrito a emisión do informe ao que se 

refire o artigo 64.5.a) e b) do Estatuto dos traballadores. 

o Comunicación do inicio do procedemento á autoridade 

laboral: simultaneamente á comunicación aos 

representantes legais dos traballadores, a empresa fará 

chegar á autoridade laboral copia desta comunicación e 

da documentación. Tamén deberá remitir información 

sobre a composición das representacións dos 

traballadores, sobre os centros de traballo sen 



 

 

representación unitaria e, no seu caso, as actas relativas 

á atribución da representación á comisión negociadora. 

A comunicación á autoridade laboral levarase a cabo a 

través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia (TR820A). A 

autoridade laboral trasladará a comunicación e a 

documentación adxunta ao SEPE e poderá solicitar informe 

á Inspección do Traballo e da Seguridade Social. Tamén 

comprobará o cumprimento dos requisitos legais para dar 

inicio ás consultas. 

• Constitución da comisión representativa das persoas 

traballadoras nun prazo de 5 días desde a comunicación 

empresarial. 

o Composición da comisión representativa: estará 

integrada pola representación legal dos traballadores. En 

caso de non existir esta, estará integrada por unha persoa 

de cada un dos sindicatos máis representativos e 

representativos do sector ao que pertenza a empresa e 

con lexitimación para formar parte da comisión 

negociadora do convenio colectivo de aplicación. 

En caso de non conformarse esta representación, a 

comisión estará integrada por tres persoas traballadoras 

da propia empresa, elixidos conforme ao recollido no 

artigo 41.4 do estatuto dos traballadores. 

o Celebración das consultas: a primeira reunión 

celebrarase nun prazo non inferior a un día desde a data 

da entrega da comunicación. O período de consultas non 

deberá exceder de sete días. A autoridade laboral velará 

pola efectividade do período de consultas. 

• Finalización das consultas: á finalización do período de 

consultas, a persoa empresaria comunicará á autoridade 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820A&ano=2015&numpub=1&lang=gl


 

 

laboral competente o resultado do mesmo, entregando copia 

do acordo, no seu caso.  

En todo caso, a empresa comunicará á representación das 

persoas traballadoras e á autoridade laboral a súa decisión 

sobre a suspensión de contratos ou redución de xornada, no 

prazo máximo de quince días a contar desde a data da última 

reunión celebrada no período de consultas, achegando as 

actas das reunións.  

o As comunicacións á autoridade laboral levaranse a cabo 

a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia 

(TR820B). 

o Comunicación ao SEPE: dentro dos 5 días seguintes á 

comunicación da decisión á autoridade laboral a través de 

sede electrónica (TR820B), a empresa deberá comunicar 

ao SEPE o número de expediente asignado pola 

autoridade laboral xunto co resto da documentación (art. 

3 Real Decreto-lei 9/2020) e enviará ao SEPE o modelo 

de ficheiro dispoñible na web (sepe.es), así como o 

certificado de empresa a través da aplicación Certific@2. 

o Notificación ás persoas traballadoras afectadas: a persoa 

empresaria poderá proceder a notificar individualmente 

ás persoas traballadoras afectadas a aplicación das 

medidas de suspensión de contratos ou redución de 

xornada. 

• Efectos do ERTE por causas ETOP: causará efectos a partir da 

data en que a persoa empresaria comunica a súa decisión á 

autoridade laboral, salvo que se contemple unha data posterior. 

Agora ben, se o ERTE de causas ETOP se iniciase tras a 

finalización dun ERTE de forza maior, a data de efectos daquel 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820B&ano=2015&numpub=1&lang=gl
http://sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=certificados_empresa


 

 

se retrotraerá á data de finalización deste, salvo acordo en 

contrario. 

 

 

As consultas poderán celebrarse mediante videoconferencia sempre 

que as partes negociadoras estean de acordo na elección deste 

medio, en especial ante as dificultades que durante a emerxencia 

sanitaria pode presentar o seu desenvolvemento presencial. En todo 

caso, o medio técnico elixido debe ser accesible para todas as partes 

e garantir o intercambio eficaz de puntos de vista necesario para que 

a negociación sexa real e efectiva". 

 

 

Non é necesario, pois nestes casos a data de efectos do ERTE por 

causas ETOP se retrotrae á data de finalización do ERTE de forza 

maior.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Os ERTE por causas ETOP regúlanse polo acordo alcanzado no 

período de consultas. No caso de que non houbese acordo, entón a 

xestión do ERTE recae dentro do poder de dirección e organización 

da persoa empresaria.  

Se o cambio afecta os termos do acordo, o empresario non o pode 

comunicar de forma unilateral, senón que debe sometelo á comisión 

negociadora. Esta debe ser, preferentemente, a comisión que 

negociou o acordo do ERTE, salvo que non sexa posible a súa 

constitución. Nese caso, constituirase unha nova comisión 

negociadora seguindo as regras do artigo 23 Real Decreto-lei 8/2020. 

Pola contra, se o cambio non afecta os termos do acordo, ou ben non 

houbo acordo no período de consultas, si pode adoptalo de forma 

unilateral, sempre que a decisión sexa conforme co exercicio lexítimo 

do seu poder de dirección e organización.  

 

 

Non, esas exoneracións só resultan aplicables ás cotizacións 

correspondentes aos meses de marzo e abril de 2020.  



 

 

 

 

Si, ten dereito aos distintos réximes de exoneración de cotas de 

Seguridade Social regulados no artigo 4 do Real Decreto-lei 

18/2020. Estas exencións son aplicables en tanto se manteñan os 

ERTE de forza maior total ou parcial e só durante os meses de 

maio e xuño de 2020.  

Agora ben, o Consello de Ministros está habilitado para acordar a 

prórroga das exoneracións máis aló do 30 de xuño se as 

circunstancias así o aconsellasen. 

 

 

Mantense o mesmo sistema de exoneracións previsto no artigo 24 do 

Real Decreto-lei 8/2020. É dicir:  

 

EXONERACIÓN DO 100%: 

• Para empresas que a 29 de febreiro de 2020 tivesen menos de 

50 persoas traballadoras, ou asimiladas ás mesmas, en 

situación de alta na Seguridade Social. 

• A exoneración comprende a achega empresarial das cotas por 

desemprego máis as cotas por conceptos de recadación 

conxunta. 



 

 

 

EXONERACIÓN DO 75%:  

• Para empresas que a 29 de febreiro de 2020 tivesen 50 persoas 

traballadoras (ou asimiladas ás mesmas) ou máis, en situación 

de alta na Seguridade Social. 

• A exoneración comprende a achega empresarial das cotas por 

desemprego.  

 

 

Durante os meses de maio e xuño, e a contar desde a data en que 

se reinicia parcialmente a actividade, a empresa está suxeita ao 

seguinte réxime de exoneracións:  

 

RESPECTO DAS PERSOAS TRABALLADORAS QUE REINICIEN 

A SÚA ACTIVIDADE 

• Empresas que a 29 de febreiro de 2020 tivesen menos de 50 

persoas traballadoras (ou asimiladas ás mesmas) en situación 

de alta na Seguridade Social, a exención alcanzará:  

o Maio: o 85% da achega empresarial á Seguridade Social 

e conceptos de recadación conxunta. 

o Xuño: o 70% da achega empresarial á Seguridade Social 

e conceptos de recadación conxunta. 

• Empresas que a 29 de febreiro de 2020 tivesen 50 ou máis 

persoas traballadoras ou asimiladas ás mesmas en situación 

de alta, a exención alcanzará: 



 

 

o Maio: o 60% da achega empresarial á Seguridade Social 

e conceptos de recadación conxunta. 

o Xuño: o 45% da achega empresarial á Seguridade Social 

e conceptos de recadación conxunta. 

 

PERSOAS TRABALLADORAS QUE CONTINÚEN COA SÚA 

ACTIVIDADE SUSPENDIDA  

• Empresas que a 29 de febreiro de 2020 tivesen menos de 50 

persoas traballadoras, ou asimiladas ás mesmas, en situación 

de alta na Seguridade Social:  

o Maio: o 60% da achega empresarial pola prestación por 

desemprego e conceptos de recadación conxunta. 

o Xuño: o 45% da achega empresarial pola prestación por 

desemprego e conceptos de recadación conxunta. 

• Empresas que a 29 de febreiro de 2020 tivesen 50 persoas 

traballadoras ou asimiladas ás mesmas, ou máis, en situación 

de alta na Seguridade Social:  

o Maio: o 45% da achega empresarial pola prestación por 

desemprego e conceptos de recadación conxunta. 

o Xuño: o 30% da achega empresarial pola prestación por 

desemprego e conceptos de recadación conxunta. 

  



 

 

 

 

A aplicación do novo réxime non é automática en ningún caso. Nin 

sequera se a empresa continúa cun ERTE de forza maior total, aínda 

que nese caso a contía das exoneracións coincide coa regulada no 

artigo 24 do Real Decreto-lei 8/2020.  

Por tanto, as empresas que queiran acceder a este beneficio deben 

cursar ineludiblemente unha solicitude á Tesouraría Xeral da 

Seguridade Social (TXSS), segundo o disposto no artigo 4.3 do Real 

Decreto-lei 18/2020.  

 

 

As empresas deben comunicar á Tesouraría Xeral da Seguridade 

Social a forza maior total ou parcial, identificando ás persoas 

traballadoras afectadas, así como o período da suspensión ou 

redución de xornada. 

Todos estes trámites faranse a través dunha declaración responsable 

e mediante o Sistema de Remisión Electrónica de Datos no ámbito 

da Seguridade Social (Sistema RED), regulado na Orde 

ESS/484/2013, de 26 de marzo. As declaracións responsables 

deberán ser individualizadas por cada código de conta de cotización.  

O prazo para realizar estes trámites é antes de que se solicite o 

cálculo da liquidación de cotas correspondente. 



 

 

Os detalles concretos da tramitación foron especificados pola TXSS 

no Boletín RED 11/2020, de 14 de maio e tamén coa actualización 

feita no Boletín RED 12/2020, de 19 de maio. 

 

 

Non. Os ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas ou de 

produción non dan dereito a este tipo de exoneracións. Agora ben, O 

Consello de Ministros está autorizado para acordar a extensión deste 

réxime de exoneracións aos ERTE por causas ETOP a partir do 30 

de xuño, se hai circunstancias que o fagan aconsellable.  

 

 

Ningún. Para as persoas traballadoras, estes períodos computan 

como se cotizasen ao 100%. Por tanto, non se producen efectos 

negativos sobre as súas carreiras de cotización.  

  

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/71f898ba-1f34-4ba0-b9f0-9f0258a9bf8a/BNR+11-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/15285af8-ff8c-4fc4-8ce2-b4eb110b1e7e/BNR+12-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=


 

 

 

 

Non. Por tanto, se estas empresas tiñan un ERTE por forza maior 

derivado da COVID-19, este conclúe automaticamente o 12 de maio. 

Se necesitan seguir aplicando un ERTE, deberán negociar un ERTE 

por causas ETOP.  

 

 

Depende da dimensión do cadro de persoal da empresa.  

• As sociedades mercantís ou outras persoas xurídicas que, a 

data de 29 de febreiro de 2020, tivesen menos de 50 persoas 

traballadoras, ou asimiladas ás mesmas, en situación de alta 

na Seguridade Social, si poden repartir dividendos.  

• En cambio, as sociedades mercantís ou outras persoas 

xurídicas que, a data de 29 de febreiro de 2020, tivesen 50 

persoas traballadoras ou asimiladas ás mesmas, ou máis, en 

situación de alta na Seguridade Social, non poden repartir 

dividendos. Salvo que: 

o Non soliciten a exoneración de cotas de Seguridade 

Social aplicable a partir do 13 de maio.  



 

 

o Previamente á repartición de beneficios abonen o importe 

correspondente á exoneración aplicada ás cotas de 

Seguridade Social a partir do 13 de maio.  

 

 

Si. A prohibición de repartición de dividendos entra en vigor o 13 de 

maio e é aplicable unicamente ás empresas cuxo ERTE de forza 

maior subsista nese momento.  

 

 

Si. A prohibición de repartición de dividendos só afecta aos ERTE de 

forza maior que subsistan a partir do 13 de maio.  

  



 

 

 

 

Non. Nestes casos a falta de repartición de dividendos non xera o 

dereito de separación da sociedade.  

 

 

Si, respecto das persoas traballadoras incluídas no ERTE de forza 

maior, con independencia de que fose de tipo suspensivo ou de 

redución de xornada, e durante os seis meses seguintes ao reinicio 

da actividade.  

 

 

 

Non. 

  



 

 

 

 

Non, o compromiso só afecta ás persoas traballadoras incluídas no 

ERTE de forza maior. 

 

 

A partir da data de continuación da actividade empresarial, aínda que 

esta sexa parcial. É dicir, a partir da data en que se reincorporan ao 

traballo efectivo persoas afectadas polo ERTE, aínda cando non se 

trate da totalidade das mesmas ou se reincorporen con xornada 

reducida. 

 

 

É un prazo único para todas as persoas traballadoras afectadas polo 

ERTE, que se computa desde o día en que a primeira persoa 

traballadora é desafectada total ou parcialmente do ERTE e se 

reincorpora ao traballo.  

 

 



 

 

 

 

A cláusula de mantemento do emprego indica que o seis meses se 

computan desde a continuación da actividade. Non esixe que esta 

sexa total, de modo que durante os seis meses posteriores a 

empresa pode estar suxeita a un ERTE de forza maior parcial ou a 

un ERTE por causas ETOP. 

 

 

En termos xerais, o compromiso incúmprese cando o contrato dunha 

ou varias das persoas traballadoras incluídas no ERTE de forza 

maior extínguese, mediante despedimento ou outras causas, nos 

seis meses seguintes á reincorporación. 

As empresas que incumpran este compromiso deberán reintegrar a 

totalidade do importe das cotizacións de cuxo pago resultaron 

exoneradas, coa recarga e os intereses de demora correspondentes. 

Parece que esta devolución só afectará as cotizacións da persoa ou 

persoas traballadoras respecto das que non se cumpriu o 

compromiso de mantemento do emprego.  

Polo tanto, o incumprimento do compromiso non é causa de 

improcedencia ou nulidade do despedimento ou a extinción.  

  



 

 

 

 

Hai varias causas de extinción permitidas. É dicir, extincións que, de 

producirse, non implican o incumprimento do compromiso de 

mantemento do emprego. Son as seguintes:  

• Despedimento disciplinario declarado como procedente. 

• Dimisión, morte, xubilación ou incapacidade permanente total, 

absoluta ou gran invalidez da persoa traballadora. 

• Fin do chamamento das persoas con contrato fixo-descontinuo, 

cando este non supoña un despedimento senón unha 

interrupción do mesmo.  

• Contratos temporais:  

o Extinción por expiración do tempo convido. 

o Extinción por realización da obra ou servizo que constitúe 

o seu obxecto. 

o Extinción cando non se poida realizar de forma inmediata 

a actividade obxecto de contratación. 

 

 

Todas aquelas extincións contractuais que non se permiten 

expresamente. É dicir: 



 

 

• Despedimentos obxectivos (art. 52 estatuto dos traballadores). 

• Despedimentos por causas económicas, técnicas, 

organizativas ou de produción. 

• Despedimento por forza maior. 

• Despedimento disciplinario cualificado como improcedente ou 

nulo. 

• Extinción por morte, incapacidade ou xubilación do empresario 

persoa física. 

• Extinción por mutuo acordo. 

• Desistimento durante o período de proba. 

• Resolución contractual a instancias da persoa traballadora polo 

artigo 40 (mobilidade xeográfica), 41 (modificación substancial 

das condicións de traballo) ou 50 (resolución indemnizada a 

instancias da persoa) do estatuto dos traballadores.  

 

 

Non. Neste caso, de darse algún dos supostos previstos nos artigos 

5.2 e 2.4 da Lei 22/2003, exímese á empresa do cumprimento de tal 

compromiso sen consecuencias xurídicas adversas.  

  



 

 

 

 

O cómputo da duración do contrato e do seu período de referencia 

continuará suspendido ata que a persoa traballadora temporal 

reinicie a súa actividade. Esta regra está vixente desde o 28 de marzo 

e foi prorrogada ata o 30 de xuño. 

 

 

Segundo a lexislación actual, as causas obxectivas derivadas da 

COVID-19 non son causas legais de despedimento baixo ningunha 

circunstancia, polo que calquera despedimento levado a cabo por 

estas razóns serán cualificado como improcedente.  

Esta regra está vixente desde o 28 de marzo e foi prorrogada ata o 

30 de xuño. 

 



 

 

 


