
ERTES DE LIMITACIÓN E IMPEDIMENTO: CUESTIÓNS CLAVE, TRAMITACIÓN E CONSECUENCIAS LEGAIS 



MARCO NORMATIVO 

 Punto de partida: RD 463/2020 de 14 de marzo de 2020 polo que 
se declara o estado de alarma. 

 Real Decreto 8/2020, 18 de marzo. 

 Real Decreto 9/2020, de 28 de marzo. 

 Real Decreto 15/2020, de 23 de abril. 

 Real Decreto 18/2020, de 13 de maio. 

 Actualidade: Real Decreto 30/2020, de 29 de setembro de 
medidas sociais na defensa do emprego. 



QUÉ É UN ERTE? 

ERTE= Expediente de Regulación Temporal de Emprego 

Qué medidas pode adoptar a empresa cun 
ERTE? 

REDUCCIÓN 
DE 

XORNADAS 

SUSPENSIÓN 
DE 

CONTRATOS 



¿QUÉ CLASES DE ERTE EXISTEN DENDE A 
PUBLICACIÓN DO R.D.30/2020? 

 

ERTE FORZA MAIOR do artigo 22 do 
R.D. 8/2020: Prorrogados 

automáticamente ata 31/01/2021 

ERTE ETOP: Causas económicas, 
técnicas, organizativas ou produción. 

ERTE POR IMPEDIMENTO: para 
empresas e actividades que vexan 
impedido en todo ou en parte o 

desenvolvemento da súa actividade 
como consecuencia de novas 

restriccións ou medidas de contención 
sanitaria adoptadas a partir do 

01.10.2020  por autoridades españolas 
ou extranxeiras. 

ERTE POR LIMITACIÓN: para empresas 
e actividades que vexan limitada en 

todo ou en parte o desenvolvemento 
normalizado da súa actividade a 

consecuencia de decisións ou medidas 
adoptadas polas autoridades 

españolas. 

“ERTE” DE EMPRESAS pertencentes a 
sectores cunha elevada taxa de 
cobertura por expedientes de 

regulación temporal de emprego e 
unha reducida taxa de actividade- 

CNAE 



ERTES DE LIMITACIÓN E IMPEDIMENTO: I  

5 

• Empresas e actividades que vexan limitada en todo ou en parte 
o desenvolvemento normalizado da súa actividade a 
consecuencia de decisións ou medidas adoptadas polas 
autoridades españolas. 

LIMITACIÓN 

• Empresas e actividades que vexan impedido en todo ou en parte 
o desenvolvemento da súa actividade como consecuencia de 
novas restriccións ou medidas de contención sanitaria 
adoptadas a partir do 01.10.2020  por autoridades españolas ou 
extranxeiras. 

IMPEDIMENTO 



ERTES LIMITACIÓN E IMPEDIMENTO: TRAMITACIÓN 
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COMUNICACIÓN DA DECISIÓN 

Comunicación da decisión: traballadores, autoridad laboral, SEPE, SS. 

PRAZO 

Prazo resolución: 5 – 10 días. Silencio positivo. 

PRESENTACIÓN 
Debe presentarse na sede electrónica da Xunta de Galicia documentación e memoria xustificativa indicando a data de efectos, que pode ser retroactiva. 

 

COMUNICACIÓN 
Debe comunicarse á toda a plantilla da empresa e representantes dos traballadores a intención de instar o expediente de regulación de emprego 

adxuntando a memoria explicativa. 

DURACIÓN 

Durante o tempo que duren as medidas de impedimento ou limitación da actividade (aforo, horarios, etc). 



ERTES DE LIMITACIÓN E IMPEDIMENTO: MEMORIA EXPLICATIVA 

Ten que remitirse ós traballadores ou representantes na comunicación de inicio do 
expediente. 
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¿Qué se 
debe indicar 

na 
memoria? 

Si estamos nun ERTE de 
impedimento hai que 

acreditar a actividade da 
empresa e cal é a  restrición 

ou medida que impide 
desenvolver a actividade. 

 

Si estamos nun ERTE de 
limitación hai que acreditar a 
actividade da empresa, cal é a 

medida ou restrición que 
limita o desenvolvemento da 

nosa actividade: aforo que ten 
a empresa e en cantas persoas 
se ve reducido, horarios, etc. 
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Neste tipo de ERTEs, 
de non existir RLT hai 

que comunicar a 
todolos traballadores 

da plantilla, con 
independencia de que 

estean ou non 
afectados. 

A resolución do ERTE non 
autoriza a suspensión ou 

redución de cornadas 
dun traballador concreto, 
únicamente constata que 

o negocio se encontra 
ante una limitación ou 

impedimento, por eso se 
ten que comunicar os 
afectados as medidas. 

O  ERTE pode afectar a 
unha parte da 
actividade sen 

necesidade de que 
afecte a toda a  

empresa. 

Se a miña empresa ten 
duas líneas de negocio 
podería presentar un 
ERTE por unha delas e 

non pola outra. 



OBRIGACIÓNS 
EMPRESARIAIS 

MANTEMENTO 
DE EMPREGO 

NON 
REPARTO DE 
DIVIDENDOS 

OBRIGAS EMPRESARIAIS DERIVADAS DA 
TRAMITACIÓN DUN ERTE 



IMPLICACIÓNS DO MANTEMENTO DE EMPREGO 

As empresas que a partir do 30-09-2020 se acollan os novos 
ERTE e reciban exoneracións nas cuotas da SS quedarán 

comprometidas a unha nova cláusula de salvagarda do emprego. 

Si a empresa estivera afectada xa por un compromiso de 
mantemento de emprego anterior previamente adquirido por 

outro ERTE, o inicio do novo período de seis meses se producirá 
cando finalice o anterior. 

CONSECUENCIAS DO INCUMPLIMENTO  

Devolución da totalidade das exoneracións aplicadas con recargo 
e intereses, previa a actuación da Inspección de Traballo,  que 

acreditará o incumprimento e determinará as cantidades a 
ingresar. 

MANTEMENTO DE EMPREGO 



MANTEMENTO DE EMPREGO 

Despido disciplinario 
declarado procedente, 
dimisión, morte, 
xubilación ou 
recoñecemento de 
incapacidade ó 
traballador. 

Contratos temporaIs e 
internidade. Cando se 
extingan por expiración 
do tempo convido o a 
realización da obra ou 
servizo que constitúa o 
seu obxeto ou cando non 
se poda realizar de 
forma inmediata a 
actividade da 
contratación 

Risco de concurso de 
acreedores:  

Conforme  á lei concursal se 
encontran en situación de 
insolvencia actual o deudor 
que non pode cumprir 
regularmente cas súas 
obrigas esixibles e se atopa 
en estado de insolvencia 
inminente o deudor que 
prevea que non poderá  
cumprir regular y 
puntualmente cas súas 
obrigas. 

Non se considera 
incumprido por… 
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FINALIZACIÓN DOS CONTRATOS 

• Prohibidos os despidos e extinciones con causa económica derivados do COVID, 
dende o 28/3/20 ata  31/01/2021.  

•Consecuencia: Improcedencia do despedimento ou nulidade. 

PRIMEIRA 
LIMITACIÓN 

• A duración dos contratos temporais interrumpiranse polo tempo equivalente ó 
período suspensivo.  

•Excepcións: contrato de obra cando non poda realizarse de forma inmediata a 
actividade obxeto de contratación ou interinidade 

•Consecuencia: Improcedencia do despedimento. 

SEGUNDA 
LIMITACIÓN 

• Mantemento de emprego. 

• Consecuencia: devolución  da totalidade das cuotas exoneradas con recargo e 
intereses. 

TERCEIRA 
LIMITACIÓN 



PROTECCIÓN DESEMPREGO: HAI QUE TER EN CONTA 

Nos novos ERTE seralles de 
aplicación ós traballadores o 

recoñecemento da prestación 
contributiva por desemprego 
aínda que carezan  do período 

mínimo de cotización. 

A prestación de desemprego 
será do 70 % da base 

reguladora. 

Contador 0: Mantense ata o 
30/09/2020 aínda que non 
computarán as prestacións 
consumidas dende esa data 

para aqueles traballadores que 
antes do 01/01/2022 accedan a 

prestacións por desemprego 
por fin de contrato de duración 

determinada, despido, etc. 



DÚBIDAS FRECUENTES DOS AFECTADOS POR UN ERTE I 

 Teñen que tramitar os traballadores a súas prestacións por 
desemprego? Non, a empresa está obrigada a tramitar as súas 
prestacións 

 Poden realizarse horas extraordinarias? Non, o RD 30/2020 prohíbe a 
realización de horas extraordinarias as empresas que esteñan a aplicar un 
ERTE. 

 Pode a empresa externalizar parte das suas actividades? Non.  



DÚBIDAS FRECUENTES DOS AFECTADOS POR UN ERTE II 

 Poden as empresas contratar a novo personal mentres manteñen 
traballadores nun ERTE? Con carácter xeral non se poden realizar 
contratacións nin de forma directa nin de forma indirecta (ETT). Excepcións: 
cando os traballadores da empresa non podan por formación, capacitación 
ou outras razóns obxectivas e xustificadas, desenvolver as novas funcións 
encomendadas. 

 Poden os traballadores afectados por un ERTE acceder á formación 
para o emprego? Sí, de feito, os traballadores afectados por un ERTE, ben 
sexa de suspensión ou redución, son considerados un colectivo prioritario 
para o acceso a iniciativas de formación para o emprego. 

 



http://responde.igape.es 

 
             900 815 151 

igaperesponde@igape.es 

 

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante 
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