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Preguntas e Dúbidas

COVID-19

 Laboral – Seguridade Social

ERTEs



P. Na cooperativa podemos manter a actividade sen acudir ao centro
de traballo, É isto posible?
Si, a cooperativa pode proseguir coa súa actividade si as persoas que 
traballades podedes facelo a distancia (teletraballo); de feito priorizar 
este modelo de traballo, fronte á redución de actividade ou cese 
temporal. 

P. Como cooperativa de traballo teño obrigación de manter o 
emprego?
As cooperativas de traballo como as demais empresas que se acollan 
aos ERTE terán que manter o emprego seis meses logo da data da 
reanudación da actividade. 

P. Teño algunha bonificación como cooperativa de traballo do pago 
de cotizaciones á Seguridade Social?
A cooperativa de traballo SÓ terá a exoneración do pago de 
cotizaciones á Seguridade Social cando se acolla aos ERTE de forza 
maior, e a bonificación será:
a) do 100% para as empresas que teñan menos de 50 traballadores-as 
a data do 29 de febreiro.
b) será do 75% e do 100% para as que teñan menos de 50 
traballadores-as a data do 29 de febreiro. É dicir que, unicamente, 
terán que cotizar polo 25% destes contratos suspendidos ou xornadas 
reducidas. 

P. Si, como cooperativa de traballo, presento un ERTE por suspensión
e redución de xornada por causa económica, técnica, organizativa e 
de produción, teño bonificación da Seguridade Social?
Non, o Real Decreto-lei 8/2020 no seu artigo 24, contempla a 
bonificación da Seguridade Social como medidas extraordinarias en 
materia de cotización en relación cos procedementos de suspensión 
de contratos e redución de xornada por forza maior relacionados co 
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P. A exoneración do pago das cotizaciones realizarase de oficio ou 
teño que impulsala como cooperativa de traballo?
A instancia da cooperativa, de oficio non se vai a realizar. 

P. Si a cooperativa non presenta ningún ERTE e continúa coa súa 
actividade, mantense a obrigación de ingresar as cotizacións?
A obrigación de ingreso das cotizaciones mantense, dentro dos prazos 
establecidos en cada Réxime da Seguridade Social, de non existir 
algunha circunstancia que afecte a ditas cotizacións. E de non 
ingresarse aplicarase o recargo correspondente. 

P. ¿Cómo hay que solicitar la prestación por desempleo?
La  solicitud  de  la  prestación  por  desempleo  se  debe  hacer  en  las
mismas circunstancias que se hacía hasta ahora en los ERTE habituales
por  causas  económicas,  organizativas,  técnicas  o  de  producción.  Es
decir, el propio trabajador debe ponerse en contacto con el Servicio
Público de Empleo de su comunidad y solicitar su prestación. Ahora
será de forma telemática o por teléfono. No obstante, este trámite
puede cambiar según la comunidad autónoma, porque, por ejemplo
en la Comunidad de Madrid se está intentando realizar estas altas de
oficio,  poniéndose  en  contacto  con  las  empresas  que  notifican  la
solicitud de ERTE.

P. Como hai que solicitar a prestación por desemprego?
A solicitude da prestación por desemprego débese facer nas mesmas 
circunstancias que se facía ata agora nos ERTE habituais por causas 
económicas, organizativas, técnicas ou de produción. É dicir, o propio 
traballador-a debe poñerse en contacto co Servizo Público de Emprego
da súa comunidade e solicitar a súa prestación. Agora será de forma 
telemática ou por teléfono. No entanto, este trámite pode cambiar 
segundo a comunidade autónoma, porque, por exemplo na 
Comunidade de Madrid estase intentando realizar estas altas de oficio,
poñéndose en contacto coas empresas que notifican a solicitude de 
ERTE. 



P. Canto tempo teño que estar como socia traballadora ou 
traballador por conta allea para ter dereito ao desemprego?
Só se vai a requirir que o inicio da relación xa sexa laboral ou 
societaria, fose anterior ao 18 de marzo de 2020. 

P. Podo saber con antelación que vou cobrar no ERTE polo 
desemprego?
Na nova modalidade do ERTE o dereito á prestación por desemprego 
(cun fillo a cargo, oscila entre os 671 e os 1.254 euros), aínda que non 
haxan cotizado durante o tempo suficiente. 

P. Como socio traballador, con dereito á prestación de desemprego, 
consumo o meu prestación si percíboa agora?
Non, en ningún caso, exista relación laboral ou societaria, que dese 
dereito á prestación por desemprego, consumiranse os dereitos 
acumulados polo cobro da prestación por desemprego mentres duren 
estas circunstancias excepcionais.

Así mesmo, este cobro non se terá en conta no periodo de cálculo de 
posibles prestacións futuras, será coma se non se producira. Por 
exemplo, si unha persoa afectada por un ERTE tivese que pedir o 
desemprego dentro dun ano, considerarase que non “gastou” esta 
prestación durante o ERTE polo COVID-19. 

P. Que sectores económicos poden acollerse ao ERTE por causa de 
forza maior?
Poden acollerse ao ERTE por causa de forza maior todos os sectores 
económicos que estean afectados pola declaración do Estado de 
Alarma que impliquen suspensión ou cancelación de actividades; 
pechadura temporal de locais de afluencia pública; restriccións no 
transporte público e, en xeral, da movilidade das persoas e ou as 
mercadurías; falta de suministros que impidan gravemente continuar 
co desenvolvemento ordinario da actividade, ou ben en situacións 
urxentes e extraordinarias debidas ao contaxio do persoal ou a 
adopción de medidas de illamento preventivo decretados pola
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 autoridade sanitaria, que queden debidamente acreditados, como 
consecuencia do COVID-19. 

P. Teño dereito ao cobro por desemprego, sen haber cotizado polo 
período mínimo?
Todas as persoas afectadas por un ERTE poderán cobrar o 
desemprego, aínda que non haxan cotizado o periodo mínimo 
necesario para iso. 

P. Son unha cooperativa, como podo tramitar o ERTE por causa de 
forza maior?
Seguindo estes pasos?.
a) O procedemento iniciarase mediante solicitude da cooperativa de 
traballo, que se acompañará de:
* un informe relativo á vinculación da perda de actividade como 
consecuencia do COVID-19, con documentación que o acredite.
* relación de persoas socias traballadoras / traballadoras por conta 
allea, con nome completo, DNI e número da Seguridade Social.
b) A cooperativa deberá comunicar a súa solicitude ás persoas socias 
traballadoras e traballadoras por conta allea, trasladando o informe 
anterior e a documentación acreditativa, en caso de existir, á 
representación destas.
c) A existencia de forza maior, como causa motivadora de suspensión 
dos contratos ou da redución de xornada prevista neste artigo, deberá
ser constatada pola autoridade laboral, calquera que sexa o número 
de persoas traballadoras afectadas.
d) A resolución da autoridade laboral se dictará no prazo de cinco días 
desde a solicitude. Fará efecto desde a data do feito causante da forza 
maior. 

P. Si a cooperativa polo seu sector de actividade económica non 
pode presentar o ERTE por forza maior, Existe outra opción?
Si, existe a posibilidade de acollerse ao ERTE que regula os 
procedementos de suspensión ou redución temporal da xornada por 
causas produtivas, técnicas e organizativas relacionadas co COVID.19. 



É de aplicación ás persoas traballadoras de cooperativas cuxa opción 
polo réxime de afiliación sexa o réxime xeral (para os que será de 
aplicación o procedemento específico previsto no Real Decreto 
42/1996, de 19 de xaneiro, polo que se amplía a protección por 
desemprego aos socios-as traballadores-as de cooperativas de traballo
asociado en situación de cese temporal ou redución temporal de 
xornada) reducíndose os prazos, como nas demais empresas, e 
ademais, existindo a posibilidade de substituír o certificado literal da 
Asemblea Xeral polo do Consello Reitor, podendo darse dúas 
posibilidades de redacción: 

A) No caso poder celebrar a Asemblea Xeral por medios virtuais, estes 
serían os términos do acordo:
“Dadas as actuais circunstancias do estado de alarma declarado polo 
RD 463/2020, de 14 de marzo e reunida a Asemblea Xeral convocada 
en data..... e celebrada a través de medios virtuais, chegouse ao 
seguinte acordo...............solicitar”

B) En el caso de que no poder celebrar Asamblea Xeral por medios
virtuais, estos son los términos do acordo:

“Dadas as actuais circunstancias de estado de alarma declarado polo 
RD 463/2020, de 14 de marzo, intentada a Asemblea Xeral convocada 
o día ….. para a súa celebración a través de medios virtuais, e non 
poder celebrarse por falta de medios suficientes para poder realizala 
e/ou polo número de socias e socios traballadores que conforman a 
Asemblea Xeral, o Consello Rector CERTIFICA que …....e asume todas 
as responsabilidades desta decisión respecto das socias e socios 
traballadores que conforman dita Asemblea Xeral?. 
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Para as cooperativas de traballo como empresas e respecto 
traballadores por conta allea, establécense como especialidades: :
------- O periodo de consultas entre a empresa e a representación das 
persoas traballadoras ou a comisión que lles represente, si non 
houbese representación de traballadores-as, non deberá exceder do 
prazo máximo de sete días.
------- O informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social, cuxa 
solicitude será potestativa para a autoridade laboral, se evacuará no
prazo improrrogable de sete días.

P. Que diferenza existe entre o ERTE regulado no Artigo 22 e o do 
Artigo 23?
Basicamente que o ERTE do artigo 22 é para os supostos de FORZA 
MAIOR do COVID-19, é dicir, as actividades económicas e o do artigo 
23 é para os procedementos de suspensión ou redución temporal da 
xornada por causas produtivas, técnicas e organizativas relacionadas 
co COVID-19 en sectores económicos non citados no Artigo 22. 
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P. En que consiste a prestación extraordinaria do RETA?
A prestación consiste en que quen cause dereito a ela non só a 
cobrará, senón que ademais non pagará as cotizacións e teráselle por 
cotizado.

P. Son unha socia traballadora dunha cooperativa que cotizo ao 
RETA, podo acollerme á prestación extraordinaria?
Si, teñen dereito as persoas socias traballadoras da cooperativa de 
traballo que estean obrigadas a pechar pola declaración do Estado de 
Alarma (comercio, restauración, lecer, etc.) ou cunha caída de ingresos
do 75%.

P. Necesito un tempo mínimo de cotización?
Para solicitar esta prestación, non é necesario cumprir o periodo 
mínimo de cotización esixido para outras prestacións, só é necesario 
estar de alta nalgún dos réximes e  estar ao corrente de pago das 
cotizacións sociais.

P. Si me acollo a esta prestación extraordinaria teño que seguir 
pagando a cota de autónomos?
Non, as persoas socias traballadoras cotizantes do RETA estarán 
exentas de pagar cotizacións á Seguridade Social e, ademais, recibirán 
unha prestación equivalente ao 70% da base reguladora, o que supón 
un mínimo de 661 € para quenes tiveran que pechar o seu negocio ou 
perdan o 75% da súa facturación.

P. Que ocorre si teño cotas pendentes de pago?
A Seguridade Social permitirá a quen non estea ao día cos pagos na 
data da suspensión da actividade ou da redución da facturación, que 
ingresen as cotas debidas nun prazo de 30 días. Unha vez producido o 
pago, poderase acceder a esta prestación.



P. Que sucede si na cooperativa de traballo temos traballadores-as 
por conta allea e os socios traballadores  e traballadoras estamos no 
RETA, poderemos acollernos á prestación extraordinaria?
Os socios traballadores e traballadoras das cooperativas que coticen 
polo RETA poden acollerse a esta prestación extraordinaria, aínda 
cando teñan traballadores-as ao seu cargo, para os que a cooperativa 
de traballo tramitará no seu caso un ERTE, sempre que a cooperativa 
pertenza a un sector económico dos afectados polo Estado de Alerta, 
ou diminúa o seu facturación nun 75%.

P. Na cooperativa, os socios-as traballadores-as somos cotizantes do 
RETA cunha tarifa plana, e estámonos preguntando, si ao acollernos 
á prestación extraordinaria perderemos a Tarifa Plana?
O acollerse a esta prestación extraordinaria non implica a perda da 
Tarifa Plana, aínda cando esta Tarifa estea condicionada ao 
mantemento da actividade, xa que se establece que durante o tempo 
en que se perciba a prestación extraordinaria computarase como 
efectivamente cotizado.

Pendente de Aprobación por Consello de Ministros que se poida 
solicitar a prestación extraordinaria á Mutua cunha Declaración 
Xurada. 
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Preguntas e Dúbidas

COVID-19

 Sobre a situación  

Persoas Socias Traballadoras



P. Cal é a miña situación si atópome en illamento preventivo ou 
cuarentena?
A situación laboral é a de Incapacidade temporal, asimilada a 
accidente de traballo segundo o RDL 6 e 7/2020 de 12 de marzo.

Esta situación vaise a recoñecer tanto para quen están no réxime xeral
da seguridade social, como no réxime de autónomos, segundo dispón 
o RDL 6/2020.

P. Si son un socio-a traballador-a afectado por CORONAVIRUS, en 
que situación sanitaria atópome?
Estará en Situación de Baixa Médica por Incapacidade temporal, xa 
que as persoas socias traballadoras de cooperativas, con 
independencia da súa adscripción ao réxime xeral ou de autónomos da
seguridade social, que estean afectadas por este virus, terán dereito á 
súa correspondente baixa médica por incapacidade temporal, que 
tamén se considerará derivada da contingencia de accidente de 
traballo en virtude do disposto polo RDL 6/2020.

P. En caso de estar afectado ou en illamento preventivo a que 
cobertura sanitaria teño dereito?
Terá dereito á prestación por IT desde o primeiro día do illamento nun 
importe equivalente ao 75% da base de cotización do mes anterior ao 
comezo do mesmo.

P. Teño que coidar dos meus fillos e fillas, teño algún dereito?
Si, Cando concorra a circunstancia indicada, entre outras, existe o 
dereito á redución especial da xornada, que ha de comunicarse á 
cooperativa con 24 h de antelación. Esta redución pode chegar ata o 
100% da xornada, é dicir, total, sempre que sexa xustificado, ademais 
de razoable e proporcionado en atención á situación da cooperativa.

Agora ben, has de saber que só percibirás a retribución 
correspondente á xornada realizada 
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P. Son unha socia traballadora e solicitara o reintegro das miñas 
achegas á cooperativa, ao causar baixa, cal é a miña situación agora 
co Estado de Alarma?
Neste caso, os prazos previstos para o reintegro das achegas aos 
socios-as cooperativos que causen baixa mentres estea vixente o 
Estado de Alarma, prorróganse ata que transcorran seis meses a 
contar desde que finalice o Estado de Alarma.

Nota de ampliación: Aínda que a redacción do Real Decreto-lei non é 
clara, realizada consulta con cooperativas dedicadas ao asesoramento 
pode interpretarse que se acordou un paréntese na obrigación de 
devolución de achegas ao capital social e outro tipo de achegas, de 
maneira que ata que transcorran eses seis meses non haberá 
obrigación de facer as devolucións totais ou parciais que se acordaron 
ou fosen obrigatorias por calquera norma. 
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P. Que sucede co Consello Reitor que tíñamos que celebrar para 
aprobar as contas da peche do exercicio 2019?
Durante o periodo de alarma, as sesións do consello reitor das 
cooperativas poderán celebrarse por videoconferencia, cando se 
asegure a autenticidade e a conexión bilateral ou plurilateral en tempo
real con imaxe e son dos asistentes en remoto; aínda cando esta 
posibilidade non se atope regulada nos Estatutos Sociais da 
cooperativa.

Para máis información, hai que indicar que os acordos do consello 
reitor das sociedades cooperativas poderán adoptarse mediante 
votación por escrito e sen sesión sempre que o decida o presidente-a 
e deberán adoptarse así cando o solicite, polo menos, dous dos 
membros do órgano.
O prazo de tres meses a contar desde o peche do exercicio social para 
que o consello reitor formule as contas anuais, así como no seu caso o 
informe de xestión e demais documentos, queda suspendido ata que 
finalice o Estado de Alarma, renovándose de novo por outros tres 
meses a contar desde esa data.

P. Que sucede coa Asemblea Xeral Ordinaria que tiñamos prevista 
para o 27 de maio?
Para a celebración da Asemblea Xeral para a aprobación das contas do
exercicio anterior, establécese que se celebrará dentro dos tres meses 
seguintes a contar desde que finalice o prazo para formular as contas 
anuais.

Nota: Desde COCETA solicitouse se excepcione a data do 30 de xuño 
para a celebración das Asembleas Xerais para o suposto de non poder 
realizarse 



P. Que sucede co Consello Rector que tiñamos que celebrar para 
aprobar as contas da pechadura do exercicio 2019?
Durante o periodo de alarma, as sesións do consello rector das 
cooperativas poderán celebrarse por videoconferencia, cando se 
asegure a autenticidad e a conexión bilateral ou plurilateral en tempo 
real con imaxe e son dos asistentes en remoto; aínda cando esta 
posibilidade non se atope regulada nos Estatutos Sociais da 
cooperativa.

Para máis información, hai que indicar que os acordos do consello 
rector das sociedades cooperativas poderán adoptarse mediante 
votación por escrito e sen sesión sempre que o decida o presidente e 
deberán adoptarse así cando o solicite, polo menos, dous dos 
membros do órgano.
O prazo de tres meses a contar desde a pechadura do exercicio social 
para que o consello rector formule as contas anuais, así como no seu 
caso o informe de xestión e demais documentos, queda suspendido 
ata que finalice o Estado de Alarma, renovándose de novo por outros 
tres meses a contar desde esa data.

P. Que sucede coa Asemblea Xeral Ordinaria que tiñamos prevista 
para o 27 de maio?
Para a celebración da Asemblea Xeral para a aprobación das contas do
exercicio anterior, establécese que se celebrará dentro dos tres meses 
seguintes a contar desde que finalice o prazo para formular as contas 
anuais.

Nota: Desde COCETA solicitouse se excepcione a data do 30 de xuño 
para a celebración das Asembleas Xerais para o suposto de non 
poder realizarse 
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Preguntas e Dúbidas

COVID-19

Temas Tributarios

(como Cooperativa de Traballo)



P.  ¿Durante  el  Estado  de  Alarma  qué  sucede  con  las  declaraciones  y
autoliquidaciones tributarias?
La suspensión de plazos establecida por el Estado de Alarma no afecta a los
plazos de presentación de las declaraciones y autoliquidaciones cuyo plazo
venza antes del 30 de abril (IVA, Retenciones, Pagos Fraccionados etc). 
Es decir, por el momento, sigue siendo necesario que se presenten en el
plazo previsto del 30 de abril. 

P.  ¿Con  el  Estado  de  Alarma  se  suspenden  los  plazos  con  la  Agencia
Tributaria?
1. Se suspende el  cómputo del plazo de duración de los procedimientos
tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, desde el 18
de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. 

2. Se suspende el cómputo de los plazos de caducidad y de los plazos de
prescripción del artículo 66 de la Ley General Tributaria,  desde el  18 de
marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. 

3. Se amplía hasta el 30 de abril de 2020 de determinados plazos abiertos
con anterioridad al 18 de marzo de 2020 y que no estaban concluidos a esa
fecha. 

 4. En el seno del procedimiento de apremio, no ejecución de garantías que 
recaigan sobre bienes inmuebles desde el 18 de marzo hasta el día 30 de 
abril de 2020. 

5. Ampliación hasta el 20 de mayo de 2020 o, si fuera posterior, hasta la 
fecha otorgada por la norma general, de determinados plazos que se abran 
a partir del 18 de marzo de 2020. 

6. Inicio el 1 de mayo de 2020 del plazo para interponer recursos o 
reclamaciones económico-administrativas, o bien inicio desde la fecha 
determinada por la norma general si la notificación del acto a recurrir se 
hubiera producido con posterioridad al 30 de abril de 2020.
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P. Durante o Estado de Alarma que sucede coas declaracións e 
autoliquidacións tributarias?
A suspensión de prazos establecida polo Estado de Alarma non afecta 
aos prazos de presentación das declaracións e autoliquidacións cuxo 
prazo venza antes do 30 de abril (IVA, Retencións, Pagos Fraccionados 
etc).
É dicir, polo momento, segue sendo necesario que se presenten no 
prazo previsto do 30 de abril.

P. Co Estado de Alarma suspéndense os prazos coa Axencia 
Tributaria?
1. Suspéndese o cómputo do prazo de duración dos procedementos 
tramitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria, desde o 
18 de marzo de 2020 ata o 30 de abril de 2020.
2. Suspéndese o cómputo dos prazos de caducidade e dos prazos de 
prescrición do artigo 66 da Lei Xeral Tributaria, desde o 18 de marzo 
de 2020 ata o 30 de abril de 2020.

3. Amplíase ata o 30 de abril de 2020 de determinados prazos abertos 
con anterioridade ao 18 de marzo de 2020 e que non estaban 
concluídos a esa data.

4. No seo do procedemento de apremio, non execución de garantías 
que recaian sobre bens inmobles desde o 18 de marzo ata o día 30 de 
abril de 2020.

5. Ampliación ata o 20 de maio de 2020 ou, si fose posterior, ata a 
data outorgada pola norma xeral, de determinados prazos que se 
abran a partir do 18 de marzo de 2020.
6. Inicio o 1 de maio de 2020 do prazo para interpoñer recursos ou 
reclamacións económico-administrativas, ou ben inicio desde a data 
determinada pola norma xeral si a notificación do acto a recorrer 
produciuse con posterioridade ao 30 de abril de 2020. 



P. É necesario solicitar a ampliación dos prazos ante a Axencia 
Tributaria ou se aplicarán por defecto?
Non é necesaria a presentación de ningunha solicitude para que se 
aplique a ampliación dos prazos. A ampliación aplicarase por defecto, 
sen prexuízo de que a parte interesada poida decidir voluntariamente 
non esgotar os prazos.

P. Na cooperativa íamos presentar un recurso económico 
administrativo contra un acto da Axencia Tributaria, podo 
presentalo?
Ata que non finalice o Estado de Alarma, interrómpense os prazos 
para interpoñer recursos ou reclamaciones económico-administrativas
fronte a actos tributarios, así como para recorrer en vía administrativa 
as resolucións dictadas nos procedementos económico-
administrativos 
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Referencias e Textos utilizados:

Real Decreto-lei 6/2020, de 10 de marzo, polo que se adoptan
determinadas medidas urxentes no ámbito económico e para
a protección da saúde pública.

Real Decreto-lei 7/2020, de 12 de marzo, polo que se adoptan
medidas urxentes para responder o impacto económico do
COVID-19.

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara
o  Estado  de  Alarma  para  a  xestión  da  situación  de  crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Real  Decreto-lei  8/2020,  de  17  de  marzo,   de  medidas
urxentes  extraordinarias  para  facer  fronte  ao  impacto
económico e social do COVID-19.

Circulares Informativas de: 

 FAECTA.- ASPECTOS MÁIS RELEVANTES DO REAL DECRETO 
LEI 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URXENTES 
EXTRAORDINARIAS PARA FACER FRONTE AO IMPACTO 
ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-19

 FAECTA.- FRONTE AO COVID19. APRAZAMENTO DE PAGO 
DE IMPOSTOS

 FAECTA.- FRONTE AO COVID19. PRESTACIÓN 
EXTRAORDINARIA CESE DE ACTIVIDADE

 FEVECTA.- COMUNICADO Nº 3. INSTRUCCIÓNS DICTADAS 
POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA SOSTIBLE PARA AS 
COOPERATIVAS VALENCIANAS

 FEVECTA.- COMUNICADO Nº 4. NOVO PAQUETE DE 
MEDIDAS DE APOIO A EMPRESAS, TRABALLADORAS-ES E 
AUTÓNOMOS-AS

 FEVECTA.- COMUNICADO Nº 5. NOVO PAQUETE DE 
MEDIDAS DE APOIO A EMPRESAS, TRABALLADORES-AS E 
AUTÓNOMOS-AS

 FEVECTA.- COMUNICADO Nº 6. NOVO PAQUETE DE MEDIDAS DE 
APOIO A EMPRESAS, TRABALLADORES-AS E AUTÓNOMOS-AS



Guías:

 Situacións Laborais, Fiscais e Cooperativas Derivadas do
CORONAVIRUS. Cooperativa AQUO. Economía Social. 
Madrid.

           Preguntas e Consultas efectuadas desde as organizacións 
confederadas en COCETA. 
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	P. Na cooperativa podemos manter a actividade sen acudir ao centro de traballo, É isto posible? Si, a cooperativa pode proseguir coa súa actividade si as persoas que traballades podedes facelo a distancia (teletraballo); de feito priorizar este modelo de traballo, fronte á redución de actividade ou cese temporal.
	P. Como cooperativa de traballo teño obrigación de manter o emprego? As cooperativas de traballo como as demais empresas que se acollan aos ERTE terán que manter o emprego seis meses logo da data da reanudación da actividade.
	P. Teño algunha bonificación como cooperativa de traballo do pago de cotizaciones á Seguridade Social? A cooperativa de traballo SÓ terá a exoneración do pago de cotizaciones á Seguridade Social cando se acolla aos ERTE de forza maior, e a bonificación será: a) do 100% para as empresas que teñan menos de 50 traballadores-as a data do 29 de febreiro. b) será do 75% e do 100% para as que teñan menos de 50 traballadores-as a data do 29 de febreiro. É dicir que, unicamente, terán que cotizar polo 25% destes contratos suspendidos ou xornadas reducidas.
	P. Si, como cooperativa de traballo, presento un ERTE por suspensión e redución de xornada por causa económica, técnica, organizativa e de produción, teño bonificación da Seguridade Social? Non, o Real Decreto-lei 8/2020 no seu artigo 24, contempla a bonificación da Seguridade Social como medidas extraordinarias en materia de cotización en relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución de xornada por forza maior relacionados co COVID-19
	P. A exoneración do pago das cotizaciones realizarase de oficio ou teño que impulsala como cooperativa de traballo? A instancia da cooperativa, de oficio non se vai a realizar.
	P. Si a cooperativa non presenta ningún ERTE e continúa coa súa actividade, mantense a obrigación de ingresar as cotizacións? A obrigación de ingreso das cotizaciones mantense, dentro dos prazos establecidos en cada Réxime da Seguridade Social, de non existir algunha circunstancia que afecte a ditas cotizacións. E de non ingresarse aplicarase o recargo correspondente.
	P. ¿Cómo hay que solicitar la prestación por desempleo?
	La solicitud de la prestación por desempleo se debe hacer en las mismas circunstancias que se hacía hasta ahora en los ERTE habituales por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción. Es decir, el propio trabajador debe ponerse en contacto con el Servicio Público de Empleo de su comunidad y solicitar su prestación. Ahora será de forma telemática o por teléfono. No obstante, este trámite puede cambiar según la comunidad autónoma, porque, por ejemplo en la Comunidad de Madrid se está intentando realizar estas altas de oficio, poniéndose en contacto con las empresas que notifican la solicitud de ERTE.
	P. Como hai que solicitar a prestación por desemprego? A solicitude da prestación por desemprego débese facer nas mesmas circunstancias que se facía ata agora nos ERTE habituais por causas económicas, organizativas, técnicas ou de produción. É dicir, o propio traballador-a debe poñerse en contacto co Servizo Público de Emprego da súa comunidade e solicitar a súa prestación. Agora será de forma telemática ou por teléfono. No entanto, este trámite pode cambiar segundo a comunidade autónoma, porque, por exemplo na Comunidade de Madrid estase intentando realizar estas altas de oficio, poñéndose en contacto coas empresas que notifican a solicitude de ERTE.
	P. Canto tempo teño que estar como socia traballadora ou traballador por conta allea para ter dereito ao desemprego? Só se vai a requirir que o inicio da relación xa sexa laboral ou societaria, fose anterior ao 18 de marzo de 2020.
	P. Podo saber con antelación que vou cobrar no ERTE polo desemprego? Na nova modalidade do ERTE o dereito á prestación por desemprego (cun fillo a cargo, oscila entre os 671 e os 1.254 euros), aínda que non haxan cotizado durante o tempo suficiente.
	P. Como socio traballador, con dereito á prestación de desemprego, consumo o meu prestación si percíboa agora? Non, en ningún caso, exista relación laboral ou societaria, que dese dereito á prestación por desemprego, consumiranse os dereitos acumulados polo cobro da prestación por desemprego mentres duren estas circunstancias excepcionais. Así mesmo, este cobro non se terá en conta no periodo de cálculo de posibles prestacións futuras, será coma se non se producira. Por exemplo, si unha persoa afectada por un ERTE tivese que pedir o desemprego dentro dun ano, considerarase que non “gastou” esta prestación durante o ERTE polo COVID-19.
	P. Que sectores económicos poden acollerse ao ERTE por causa de forza maior? Poden acollerse ao ERTE por causa de forza maior todos os sectores económicos que estean afectados pola declaración do Estado de Alarma que impliquen suspensión ou cancelación de actividades; pechadura temporal de locais de afluencia pública; restriccións no transporte público e, en xeral, da movilidade das persoas e ou as mercadurías; falta de suministros que impidan gravemente continuar co desenvolvemento ordinario da actividade, ou ben en situacións urxentes e extraordinarias debidas ao contaxio do persoal ou a adopción de medidas de illamento preventivo decretados pola
	autoridade sanitaria, que queden debidamente acreditados, como consecuencia do COVID-19.
	P. Teño dereito ao cobro por desemprego, sen haber cotizado polo período mínimo? Todas as persoas afectadas por un ERTE poderán cobrar o desemprego, aínda que non haxan cotizado o periodo mínimo necesario para iso.
	P. Son unha cooperativa, como podo tramitar o ERTE por causa de forza maior? Seguindo estes pasos?. a) O procedemento iniciarase mediante solicitude da cooperativa de traballo, que se acompañará de: * un informe relativo á vinculación da perda de actividade como consecuencia do COVID-19, con documentación que o acredite. * relación de persoas socias traballadoras / traballadoras por conta allea, con nome completo, DNI e número da Seguridade Social. b) A cooperativa deberá comunicar a súa solicitude ás persoas socias traballadoras e traballadoras por conta allea, trasladando o informe anterior e a documentación acreditativa, en caso de existir, á representación destas. c) A existencia de forza maior, como causa motivadora de suspensión dos contratos ou da redución de xornada prevista neste artigo, deberá ser constatada pola autoridade laboral, calquera que sexa o número de persoas traballadoras afectadas. d) A resolución da autoridade laboral se dictará no prazo de cinco días desde a solicitude. Fará efecto desde a data do feito causante da forza maior.
	P. Si a cooperativa polo seu sector de actividade económica non pode presentar o ERTE por forza maior, Existe outra opción? Si, existe a posibilidade de acollerse ao ERTE que regula os procedementos de suspensión ou redución temporal da xornada por causas produtivas, técnicas e organizativas relacionadas co COVID.19.
	É de aplicación ás persoas traballadoras de cooperativas cuxa opción polo réxime de afiliación sexa o réxime xeral (para os que será de aplicación o procedemento específico previsto no Real Decreto 42/1996, de 19 de xaneiro, polo que se amplía a protección por desemprego aos socios-as traballadores-as de cooperativas de traballo asociado en situación de cese temporal ou redución temporal de xornada) reducíndose os prazos, como nas demais empresas, e ademais, existindo a posibilidade de substituír o certificado literal da Asemblea Xeral polo do Consello Reitor, podendo darse dúas posibilidades de redacción:
	A) No caso poder celebrar a Asemblea Xeral por medios virtuais, estes serían os términos do acordo: “Dadas as actuais circunstancias do estado de alarma declarado polo RD 463/2020, de 14 de marzo e reunida a Asemblea Xeral convocada en data..... e celebrada a través de medios virtuais, chegouse ao seguinte acordo...............solicitar”
	B) En el caso de que no poder celebrar Asamblea Xeral por medios virtuais, estos son los términos do acordo:
	“Dadas as actuais circunstancias de estado de alarma declarado polo RD 463/2020, de 14 de marzo, intentada a Asemblea Xeral convocada o día ….. para a súa celebración a través de medios virtuais, e non poder celebrarse por falta de medios suficientes para poder realizala e/ou polo número de socias e socios traballadores que conforman a Asemblea Xeral, o Consello Rector CERTIFICA que …....e asume todas as responsabilidades desta decisión respecto das socias e socios traballadores que conforman dita Asemblea Xeral?.
	Para as cooperativas de traballo como empresas e respecto traballadores por conta allea, establécense como especialidades: : ------- O periodo de consultas entre a empresa e a representación das persoas traballadoras ou a comisión que lles represente, si non houbese representación de traballadores-as, non deberá exceder do prazo máximo de sete días. ------- O informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social, cuxa solicitude será potestativa para a autoridade laboral, se evacuará no prazo improrrogable de sete días.
	P. Que diferenza existe entre o ERTE regulado no Artigo 22 e o do Artigo 23? Basicamente que o ERTE do artigo 22 é para os supostos de FORZA MAIOR do COVID-19, é dicir, as actividades económicas e o do artigo 23 é para os procedementos de suspensión ou redución temporal da xornada por causas produtivas, técnicas e organizativas relacionadas co COVID-19 en sectores económicos non citados no Artigo 22.

