
 

 

Recomanació de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de 
la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas, en relació amb l'aplicació dels articles 22 i 23 del RD- 
Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 
per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 relatiu a 
la tramitació dels expedients de suspensió de contractes i 
reducció de jornada que afectin els socis treballadors de 
cooperatives de treball associat inclosos en el Règim General de 
la Seguretat Social o en alguns dels règims especials que 
protegeixin la contingència de desocupació. 

 
 
 

L'article 22 del RD-Llei 8/2020, de 17 de març, sobre mesures 
excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de 
contractes i reducció de jornada per causa de força major estableix, 
en el seu apartat 3, que per a la tramitació dels expedients de 
suspensió de contractes i reducció de jornada que afectin els socis 
treballadors de cooperatives de treball associat i societats 
laborals inclosos en el Règim General de la Seguretat Social o en 
alguns dels règims especials que protegeixin la contingència de 
desocupació, és aplicable el procediment específic previst en el RD 
42/1996, de 19 de gener, pel qual s'amplia la protecció per 
desocupació als socis treballadors de cooperatives de treball associat 
en situació de cessament temporal o reducció temporal de jornada, 
excepte pel que fa al termini per a l’emissió de resolució per part de 
l'autoritat laboral i a l'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, que es regeixen pel que previst en els apartats c) i d) de 
l'apartat 2 del mateix precepte. 

 
 

Per altra banda, l'article 23 de l'RD-Llei 8/2020, que preveu mesures 
excepcionals en relació amb els procediments de suspensió i 
reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de 
producció, estableix en el seu apartat 2 que per a la tramitació dels 
expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada que 
afectin els socis treballadors de cooperatives de treball associat 
i societats laborals inclosos en el Règim General de la Seguretat 



 

 

Social o en alguns dels règims especials que protegeixin la 
contingència de desocupació, és aplicable el procediment 
específic que preveu el RD 42/1996, de 19 de gener, excepte pel que 
fa al desenvolupament del període de consultes i a l'informe de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, que es regeixen pel que 
preveuen els apartats b) i c) de l'article 23.1. 
D'altra banda, la nova redacció del RD 42/1996, de 19 de gener, a 
l’article 4.4 del RD 1043/1985, de 19 de juny, pel qual s'amplia la 
protecció per desocupació als socis treballadors de 
cooperatives de treball associat en situació de cessament 
temporal o reducció temporal de jornada estableix, respecte a la 
tramitació dels procediments, el següent: 

 

«4. A l'escrit d'iniciació, la cooperativa ha d'acompanyar els 
següents documents: 

 
a) Certificació literal de l'acord de l'assemblea general de la 
suspensió total o parcial, o cessament definitiu, de la prestació 
de treball dels socis treballadors. 

 

Quan es tracti de la suspensió, s'acompanyarà d’un certificat 
expedit pel secretari de la cooperativa, amb el vistiplau del 
president del Consell Rector, en el qual s'acrediti la durada de 
la jornada de treball i, si s'escau, la distribució irregular de la 
mateixa al llarg de l'any dels socis treballadors inclosos en la 
relació a què es refereix el següent apartat ... » 

 
 

En relació amb el document "Certificat literal de l'acord de 
l'assemblea general de la suspensió total o parcial, o cessament 
definitiu, de la prestació de treball dels socis treballadors", cal 
prendre en consideració l'impacte del RD 463/2020 , de 14 de març, 
pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de 
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 sobre la possibilitat que 
l'Assemblea general pugui reunir-se presencialment per assolir 
l'acord de suspensió total o parcial, o cessament definitiu, de la 
prestació de treball dels socis treballadors. 
Per aquest motiu, responent a la situació d'excepcionalitat que estem 
vivint derivada del COVID-19, i amb l'objectiu de garantir la protecció 



 

 

de la salut i seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la 
malaltia i reforçar el sistema de salut pública, es fa la següent 
recomanació, als efectes de poder expedir la certificació literal 
d'acord: 

 
En primer lloc, es convocarà una Assemblea General virtual. En els 
casos en què s'ha intentat l'Assemblea virtual, si aquesta no fos 
possible per falta de mitjans adequats o perquè el nombre de sòcies 
i socis que integren l'Assemblea ho faci impossible en l'actual situació 
d'excepcionalitat, el Consell Rector emetrà la corresponent 
certificació, assumint la corresponent responsabilitat respecte a les 
sòcies i socis que integren l'Assemblea General. 

 
Propostes de model de Certificació: 

A. Ateses les actuals circumstàncies d'estat d'alarma declarat pel 

RD 463/2020, de 14 de març, reunida l'Assemblea General, 

convocada en data ........., i celebrada a través de mitjans 

virtuals, es va arribar a l'acord de .... 

 

B. Ateses les actuals circumstàncies d'estat d'alarma declarat pel 

RD 463/2020, de 14 de març, s'ha intentat la reunió de 

l'Assemblea general convocada en data ........ , per a la seva 

celebració a través de mitjans virtuals, i no aconseguida per 

falta de mitjans suficients per poder realitzar-la o perquè el 

nombre de sòcies i socis que conformen l'Assemblea General 

ho fa impossible, el Consell Rector certifica ............... i 

assumeix totes les responsabilitats d'aquesta decisió respecte 

de les sòcies i socis que conformen l'Assemblea General. 


