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GUÍA PRÁCTICA PARA A CORRECTA PRESENTACIÓN DO PROCEDEMENTO 

TR820X: Anticipos por pagamento de expedientes de regulación temporal de 

emprego 

 

A Xunta de Galicia ten en marcha un programa para que as persoas traballadoras afectadas por un ERTE 

autorizado, poidan solicitar un anticipo da súa prestación económica non abonada polo Servizo Público 

de Emprego Estatal (SEPE), por un importe máximo de 750 euros ao mes e ata dúas mensualidades. Sen 

xuros nin comisións bancarias. 

 

Para dar cobertura ao procedemento de concesión dos anticipos e garantir a súa tramitación e validación 

de forma fiable e áxil, estableceuse un procedemento electrónico de comunicación, por parte das 

empresas, dos datos necesarios das persoas traballadoras que opten por acollerse aos ditos anticipos. 

 

Consulta aquí os pasos para a correcta comunicación dos ditos datos, a través do procedemento TR820X 

da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, ao que podes acceder premendo neste enlace. 

 

1. Pasos previos á presentación: 

Con carácter previo á comunicación dos datos, verifica a seguinte información: 

 

1º Que o ERTE presentado pola túa empresa está debidamente autorizado/comunicado pola autoridade 

laboral da Xunta de Galicia. 

 

2º Que foi remitida ao SEPE a solicitude colectiva de prestacións das persoas traballadoras afectadas 

polo ERTE de acordo co procedemento establecido aquí. 

 

3º Que as persoas traballadoras solicitantes do anticipo NON percibiron do SEPE as súas prestacións 

económicas derivadas do ERTE. 

 

4º Que as contas bancarias nas que as persoas traballadoras solicitantes do anticipo teñen domiciliada 

as súas prestacións pertencen a algunha das entidades actualmente adscritas ao programa: 

- ABANCA 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820X&ano=2020&numpub=1&lang=gl
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820X&ano=2020&numpub=1&lang=gl
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
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- CAIXABANK 

- CAIXA RURAL 

- BANCO SABADELL 

 

5º Por último, cómpre ter en conta que unha mesma empresa pode empregar o formulario tantas veces 

como sexa necesario para comunicar novas solicitudes de persoas traballadoras. 

 

 

2. Requisitos para a presentación en Sede Electrónica da Xunta de Galicia: 

Para realizar trámites na sede electrónica da Xunta de Galicia poden utilizarse os seguintes sistemas de 

identificación e sinatura: 

 

Certificados electrónicos 

A sede electrónica da Xunta de Galicia acepta todos os certificados validados pola plataforma @firma 

da Administración Xeral do Estado, que son os que figuran nesta relación. 

 

Chave365 

Con Chave365, a persoa identifícase co seu NIF e clave de acceso persoal e asina electronicamente cun 

código único para cada operación, que recibe no seu teléfono móbil. 

 

Ademais, é posible autorizar a outras persoas para que na Sede electrónica  poidan consultar os 

expedientes e preparar borradores que se terán que asinar e presentar posteriormente a través dos ditos 

sistemas de  identificación e sinatura. Consulta aquí como facelo. 

 

3. Como iniciar a presentación (pantalla de inicio): 

Cando se teñan verificado os anteriores pasos xa é posible iniciar a presentación. Para iso, é preciso 

seleccionar o procedemento TR820X da Sede electrónica premer en “Tramitar en liña” 

 

Antes de acceder ao formulario aparecerá unha primeira pantalla de validación como a seguinte: 

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/aFirma-Anexo-PSC
https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365
https://sede.xunta.gal/axuda/como-podo
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820X&ano=2020&numpub=1&lang=gl
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820X&ano=2020&numpub=1&lang=gl
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Esta pantalla ten por obxecto verificar que a empresa ou persoa empregadora que realiza a 

comunicación ten, efectivamente, un ERTE debidamente autorizado/comunicado pola autoridade laboral 

da Xunta de Galicia (Secretaria Xeral de Emprego ou xefatura territorial da Consellería de Economía, 

Emprego e Industria). 

Para iso deberá consignar exactamente os seguintes datos: 

 

NIF: mecanizarase o NIF da empresa ou o NIF/NIE da persoa empregadora, sen espazos e coa letra 

correspondente en maiúscula. 

Exemplos: 

B00000000 

00000000R 

X0000000K 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE ERTE: mecanizarase o número de ERTE asignado pola autoridade laboral da 

Xunta de Galicia e comunicado á empresa afectada. 

Exemplos: 

00000 

0000 

000 

00 

36/00000/2020 

0000/2020 
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Importante! Non confundir co número de presentación do ERTE na Sede Electrónica (procedementos 

TR820A, B ou C) , que normalmente terá o formato 2020/0000000. 

 

Se a combinación de NIF e nº de expediente ERTE non é a correcta, sairá un aviso de erro. Por iso, se tes 

algunha dúbida sobre o dito nº de expediente, podes consultalo no teléfono 900 815 600. 

 

4. Como completar o formulario, paso a paso: 

Unha vez realizada a validación, poderase acceder ao formulario do procedemento TR820X, composto 

dos seguintes apartados: 

 

A. DATOS DA PERSOA COMUNICANTE: 

Neste apartado especificaranse, simplemente, o nome ou razón social da empresa ou persoa 

empregadora e, no seu caso, o nome e identificación do seu representante legal. 

 

Importante! Deberá incluírse tamén un enderezo electrónico válido ao que se remitirán as 

comunicacións posteriores do procedemento: confirmación do envío da solicitude de anticipo ás 

entidades bancarias ou avisos de erro. Con carácter xeral, non se empregará a aplicación Notifica.gal, 

senón que se realizarán as comunicacións a través dunha plataforma de correo electrónico. 

 

B. DATOS DAS PERSOAS TRABALLADORAS AFECTADAS POLO ERTE: 

O segundo e máis importante apartado inclúe unha serie de datos relativos ás persoas traballadoras 

para as que se solicita o anticipo, podendo engadirse filas (premendo no icono +) ata un total de 100. 

 

 

É moi importante incluír só a/s persoa/s que solicita/n o anticipo e con idéntica información que a 

última remitida ao SEPE no Formulario de solicitude colectiva, 

 

Os campos solicitados son: 

 

1. NIF/NIE da persoa traballadora. 
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2. NOME E APELIDOS. 

 

3. IBAN: 

Nº de IBAN da conta bancaria, no que as dúas letras identifican o país (ES) e os dous díxitos de control 

internacional (ES00). 

 

4. CONTA BANCARIA: 

Nº de conta de 20 posicións. Esta conta bancaria debe pertencer a unha das seguintes entidades bancarias: 

Abanca, Caixabank, Banco Sabadell ou Caixa Rural Galega. 

 

5. MEDIDA: 

Identificarase a medida do ERTE aplicada á persoa traballadora: suspensión ou redución de xornada. 

 

6. DATA DE INICIO ERTE: 

Indicarase a data de inicio da medida do ERTE (suspensión/redución de xornada) para a persoa traballadora, 

tal e como foi autorizada e comunicada ao SEPE. Non pode ser anterior ao 10 de marzo de 2020. 

 

7. DATA FIN ANTICIPO: 

É a data que que determina os días devengados de prestación e polos que se solicita o anticipo. A data máxima 

será a data de presentación da solicitude, salvo que a data de fin de ERTE para a persoa traballadora sexa 

anterior. 

Pode deixarse o campo en branco e entón calcularse o anticipo desde a data de inicio do ERTE ata a data de 

solicitude, ambas as dúas incluídas. 

 

8. % XORNADA: 

Indicarase a porcentaxe de xornada habitual da persoa traballadora. Para o caso de traballadores/as a tempo 

completo, será 100.00 e, no caso de persoas a tempo parcial, deberá especificarse a súa porcentaxe media de 

xornada dos últimos 180 días anteriores ao ERTE. 

Empregarase un punto seguido de dous decimais. Exemplo: 50.00 

 

9. % REDUCIÓN. 

Mecanizarase este campo só naqueles casos nos que a medida do ERTE sexa de Redución. Nestes supostos, 

indicarase a porcentaxe de redución de xornada aplicada á persoa traballadora como consecuencia do ERTE. 

Empregarase un punto seguido de dous decimais. Exemplo: 45.00 
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10. BASE REGULADORA DIARIA: 

A base diaria é o resultado da suma de bases de cotización dos 180 últimos días traballados antes do ERTE, 

dividida entre 180. Se o período traballado é inferior dividirase entre o número de días traballados. 

Empregarase un punto seguido de dous decimais. Exemplo: 44.14 

 

Novidade! Para o caso de que se teña que subir a información de moitas persoas traballadoras, o formulario 

permite a carga de datos desde unha folla de cálculo que contén os mesmos campos que os anteriormente 

especificados. 

 

Pasos para incorporar información mediante ficheiro: 

 

1º. Descargar o modelo de folla de cálculo pulsando no botón “Descargar modelo” e gardar o arquivo. 

 

2º. Completar os datos das persoas traballadoras no arquivo descargado, completando todas as columnas 

necesarias para cada un. Así, por exemplo, poden copiarse os campos xa mecanizados no Formulario de 

solicitude colectiva enviado ao SEPE. 

Gardar o ficheiro, unha vez introducidos e revisados os datos de acordo coas indicacións anteriores. 

 

3º. Pulsar o botón “Cargar desde folla de cálculo”, seleccionar o ficheiro anterior, que temos completado e 

gardado, e subilo. 

 

4º. Unha vez realizado este proceso, todos os datos introducidos na folla de cálculo apareceran cargados no 

formulario, coma se fosen introdicido manualmente. 
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5. Sinatura e presentación: 

Unha vez completado o formulario xa é posible asinar e presentar a a solicitude. No apartado “A miña 

Sede” estará dispoñible o xustificante da dita presentación. 

A partir dese momento realizaremos as verificacións oportunas para os efectos de remitir, en 24 horas, 

os datos de cada anticipo á entidade bancaria correspondente. 

Con cada envío remitirase un aviso ao enderezo electrónico anteriormente facilitado no apartado “Datos 

da persoa comunicante”. 

 

6. Comunicacións posteriores: 

Coa información comunicada en cada formulario, realizaremos as verificacións oportunas para os efectos 

de remitirlle á correspondente entidade bancaria (dentro das adscritas ao programa) os datos do 

anticipo a conceder para cada persoa traballadora solicitante. 

Cando se realice esta comunicación, a empresa recibirá un aviso ao correo electrónico indicado co asunto 

"Tramitación do prodemento TR820X - Anticipos por pago de expedientes de regulación temporal de 

emprego procesada" e os datos da persoa beneficaria. 

 

Igualmente, recibirá un aviso de erro cando a conta bancaria mecanizada non pertenza a unha entidade 

bancaria inscrita ou cando a cantidade de anticipo resultante sexa inferior a 100 euros. Nestes casos, 

deberá revisar a solicitude para a persoa traballadora indicada aos efectos de corrixir, se procede, a 

información remitida. 

 

LEMBRA QUE: 

Podes ampliar información sobre este procedemento no teléfono: 

900 815 600 (de 8:00 a 18:00 horas, de luns a venres) 

 

Nas páxinas web: 

https://ceei.xunta.gal/coronavirus 

https://emprego.xunta.gal   

https://ceei.xunta.gal/coronavirus
https://emprego.xunta.gal/

