
infórmaTE

Santiago de Compostela

Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 1º andar

CP 15707

Telf. 981 551 826

ensino.stgo@galicia.ccoo.es 

A Coruña

Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º andar

CP 15008

Telf. 981 145 895

scensino.coru@galicia.ccoo.es


Ferrol

Rúa María 42-44

CP 15402

Telf. 981 369 336

scensino.ferrol@galicia.ccoo.es


Lugo

Rolda da Muralla 58, 4º andar

CP 27002

Telf. 982 221 060

scensino.lugo@galicia.ccoo.es


Ourense

Parque San Lázaro 12, 3º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Pontevedra

Rúa Pasantería 1, 2º andar

CP 36002

Telf. 986 866 276

scensino.pont@galicia.ccoo.es


Vigo

Rúa das Teixugueiras 11 entrechán

CP 36212

Telf. 986 246 847

scensino.vigo@galicia.ccoo.es


Afíliate!
O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 322 034

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Monforte

Roberto Baamonde s/n

CP 27400

Telf. 982 401 518

scensino.lugo@galicia.ccoo.es

www.ccooensino.gal

Ensino Privado

TRAMITACIÓN DAS PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO POR ERTE 
COVID 19 TRAS A ENTRADA EN VIGOR DO RDL30/2020

Como consecuencia da publicación do RDL 30/2020  do 26 de setembro produciuse unha modificación na 
tramitación das prestacións por ERTE COVID19. Todos as persoas que estivesen de alta nun ERTE  a 
data 01/10/2020  causaron baixa con data 30 de setembro na prestación extraordinaria que tivesen 
recoñecida. 


Para reanudar a prestación as empresas estaban obrigadas a enviar unha solicitude colectiva dos 
traballadores e traballadoras que estivesen en alta no ERTE a data 01/10/2020. Só se incluirían os  que 
estaban de alta, non se podía incluír aos que estivesen de baixa médica (salvo que a continxencia de 
asistencia sanitaria estea concertada co INSS) nin aos que estivesen a traballar ao 100% da súa xornada.


É importante ter en conta que se os/as traballadores/as antes do 01/10/2020 estaban nun ERTE de 
suspensión total, unicamente había que enviar a solicitude colectiva. Unha vez procesada renóvase a 
prestación  e todo continúa igual que estaba anteriormente.  


Se os e as traballadoras antes do 01/10/2020 estaban en redución de xornada ou nunha suspensión parcial 
(non todos os días do mes), o que procedía era enviar en outubro  unha solicitude colectiva primeiro e ao 
mes seguinte o ficheiro XML indicando a redución ou a suspensión parcial de que se trate. Como a solicitude 
colectiva non permite establecer porcentaxe de redución ou de suspensión, TODAS tramítanse como de 
Suspensión TOTAL, o que significa que quen tiñan unha redución ou suspensión parcial antes do 01/10/2020 
,e presentaron unha solicitude colectiva en outubro, van cobrar todo o mes coma se estivesen en 
suspensión total, e unha vez que as empresas envíen os ficheiros XML  correspondentes a outubro ( a enviar 
nos curmáns ??20 días de novembro) regularizarase a prestación cobrada de outubro. Por tanto, todos os e 
as que estaban en redución e suspensión parcial antes do 01/10/2020 cobraron máis contía da que lles 
corresponde e esa diferenza regularizarase nos próximos meses, para o que é imprescindible que as 
empresas envíen os ficheiros XML en novembro e despois o resto de meses


Resumindo:  

Quen estaban en suspensión total antes 01/10/2020: unicamente solicitude colectiva (se máis adiante 
hai algunha variación seguirase o procedemento establecido) 


Quen estaban en redución ou suspensión parcial antes do 01/10/2020, e a partir desa data seguen 
igual: primeiro solicitude colectiva e a mes vencido ficheiro XML  (aínda que antes do 01/10/2020 non 
tivesen que enviar ficheiros nunca) e o resto de meses tamén. 


Quen se atopen na situación anterior percibirían máis contía da que lles corresponde no mes de 
outubro, que se regularizará en próximos meses (as empresas deben enviar ficheiros XML).
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