
MEDIDAS URXENTES PARA RESPONDER O IMPACTO ECONÓMICO DO 

COVID-19  
     (ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE MINISTROS DE 17 DE MARZO DE 2020, RDL 8/2020) 

Fondo Social Extraordinario 

Importe de 300.000.000 euros  

Transferencias ás comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para financiar as prestacións básicas 

dos Servizos Sociais das comunidades autónomas, deputacións provinciais, ou corporacións 

locais, que teñan por obxecto exclusivamente facer fronte a situacións extraordinarias derivadas 

del COVID-19.  

 

 

Subministros esencias a colectivos vulnerábeis 

Os subministradores de enerxía eléctrica, gas natural y auga non poderán suspender o subministro 

a aqueles consumidores nos que concorran as condicións de consumidor vulnerable, vulnerable 

severo ou en  risco de exclusión social  

Prorrogase de forma automática ata o 15 de setembro de 2020 a vixencia do bono social para 

aqueles beneficiarios do mesmo. 

Suspéndese a revisión de prezos dos gases licuados do petróleo.  

 

Superávit das Entidades Locais 

Autorízase destinar o superávit das  entidades locais correspondente a 2019 e aplicación en 2020 

das  regras de investimento financeiramente sostibles 

Este superávit orzamentario poderá utilizarse para financiar gastos de investimento incluídos na 

política de gastos das entidades locais, "Servizos sociais e promoción social". 

A autorización requirirá o cumprimento previo das normas especiais para o destino do superávit 

orzamentario previsto na disposición adicional sexta da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de 

estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira (LOEPSF). 

 

 



Natureza preferida do traballo remoto 

Estableceranse sistemas organizativos para manter a actividade mediante mecanismos 

alternativos, particularmente a través de traballos remotos, e a empresa deberá adoptar as 

medidas apropiadas se isto é tecnicamente e razoablemente posible e se o esforzo de 

adaptación necesario é proporcional. 

Estas medidas alternativas, especialmente o traballo remoto, deberían ser unha prioridade 

para o cesamento temporal ou a redución da actividade. 

Dereito de adaptación do horario e redución da xornada laboral para as persoas empregadas 

que acrediten funcións de coidados con respecto ao cónxuxe ou parella doméstica, así como 

respecto dos familiares por relación de sangue ata o segundo grao, cando concorran 

circunstancias excepcionais relacionadas con accións necesarias para evitar a transmisión 

comunitaria de COVID-19 

 

 

Moratoria da débeda hipotecaria 

Establécese a posibilidade de que os debedores que padecen dificultades para facer fronte aos 

seus pagamentos soliciten unha moratoria sobre a débeda hipotecaria para a adquisición da súa 

residencia habitual, ata quince días despois da validez do estado de alarma. 

Os presupostos de vulnerabilidade económica do debedor, fiador  e avalista son os 

contemplados no artigo 9: 

 Que o debedor da hipoteca quede no paro ou, no caso de ser empresario ou 

profesional, sufra unha perda de ingresos substancial ou unha caída substancial 

das vendas. 

  Que os ingresos totais dos membros da unidade familiar non superen, no mes 

anterior á solicitude da moratoria: 

o En xeral, o límite de tres veces ao Indicador de Ingresos Públicos de 

Efectos Múltiples Mensuais. (IPREM) 

o Este límite incrementarase en 0,1 veces o IPREM para cada fillo a cargo da 

unidade familiar (0,15 veces o IPREM para cada fillo no caso dunha 

unidade familiar monoparental). 

o Este límite incrementarase en 0,1 veces o IPREM para cada persoa maior 

de 65 anos que sexa membro da unidade familiar. 

o No caso de que algún dos membros da unidade familiar teña unha 

discapacidade declarada superior ao 33 por cento, situación de 

dependencia ou enfermidade que o faga permanentemente incapacitado 



para exercer unha actividade laboral, o límite establecido na subsección i) 

será de catro veces o IPREM, a pesar dos aumentos acumulados por fillo a 

cargo. 

o No caso de que o debedor da hipoteca sexa unha persoa con parálise 

cerebral, enfermidade mental ou discapacidade intelectual, cun 

recoñecido grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, ou 

unha persoa con discapacidade física ou sensorial, cun grao de 

discapacidade. recoñecida igual ou superior ao 65 por cento, así como nos 

casos de enfermidade grave que incapacite á persoa ou ao seu coidador 

para desenvolver unha actividade laboral, o límite previsto no parágrafo 

i) será cinco veces o IPREM. 

 Que o pago da hipoteca, máis os gastos e subministracións básicas, sexa superior 

ou igual ao 35 por cento dos ingresos netos que reciban todos os membros da 

unidade familiar. 

 Que, como consecuencia da emerxencia sanitaria, a unidade familiar sufriu unha 

alteración significativa nas súas circunstancias económicas en canto ao esforzo 

para acceder ao fogar, entendendo como tal: 

o Cando o esforzo que representa a carga hipotecaria sobre a renda familiar 

se multiplicou polo menos por 1,3; 

o Cando se produciu unha caída substancial das vendas cando esta caída é 

polo menos do 40%. 

 Durante o período de vixencia da moratoria, a entidade acredora non poderá 

esixir o pagamento da parcela hipotecaria, nin ningún dos conceptos que o 

compoñen (amortización do capital ou pagamento de xuros), nin total nin en 

porcentaxe. Tampouco se acumularán intereses nin se permitirá a aplicación de 

xuros de mora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beneficio extraordinario por cesamento da actividade ou perda de volume 

de negocio 

Terán dereito a dito beneficio: 

 Traballadores por conta propia ou autónomos, cuxas actividades están 

suspendidas. 

  Cando a súa actividade non se suspende directamente, pero a súa facturación 

no mes anterior ao que se solicita o beneficio redúcese polo menos nun 75 

por cento en relación coa media de facturación do semestre anterior 

As actividades que se suspenden son as que figuran no artigo 10 (e anexo de 

desenvolvemento correspondente) do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se 

declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria provocada por 

COVID-19. 

A vixencia da prestación extraordinaria é dun mes desde a entrada en vigor do RD 

463/2020, ou ata o último día do mes en que finalice o dito estado de alarma, se continúa 

máis dun mes. 

O tempo da súa  percepción entenderase  como cotizado e non reducirá os períodos de 

prestación por cese de actividade a os que o beneficiario puidera  ter dereito no futuro. 

Os beneficiarios deberán cumprir os seguintes requisitos: 

 Estar afiliado e dado de alta, na data da declaración do estado de alarma, no 

Réxime especial de seguridade social para traballadores por conta propia ou 

autónomos ou, se é o caso, no réxime especial de seguridade social de 

Traballadores do mar. 

 No caso de que a súa actividade non estea directamente suspendida, acredite 

a redución da súa facturación nun polo menos  75 por cento, en relación á 

realizada no semestre anterior. 

 Estar ao día no pagamento das cotas á Seguridade Social, convidando non 

obstante ao pago das cotas debidas no prazo non prorrogable de trinta días 

para a adquisición do dereito a protección, se na data da suspensión do a 

actividade ou a facturación reducida non cumprían este requisito. 

O importe da prestación determinarase aplicando un 70 por cento á base reguladora ou un 
70 por cento da base mínima cando non se acredite o período mínimo de cotización para 
ter dereito á prestación. 

 
A percepción será incompatible con calquera outra disposición do sistema da Seguridade 
Social 



 

 

 

 

 

 

Suspensión de contratos e redución da xornada laboral por forza maior 

As suspensións de contratos e as reducións de horas que teñan a súa causa directa na perda de 

actividade como consecuencia de COVID-19, incluída a declaración do estado de alarma, 

consideraranse procedentes dunha situación de forza maior, coas consecuencias que se 

deriven. do artigo 47 da Lei do Estatuto dos Traballadores cando estea debidamente 

acreditada. 

Isto inclúe situacións que impliquen: 

  Suspensión ou cancelación de actividades, 

 Peche temporal de locais de afluencia pública, 

 Restricións ao transporte público e, en xeral, á mobilidade de persoas e / ou 

mercadorías, 

 Falta de subministracións que impidan seriamente o desenvolvemento 

continuado da actividade, 

 Situacións urxentes e extraordinarias debidas ao contaxio da plantilla ou á 

adopción de medidas preventivas de illamento decretadas pola autoridade 

sanitaria, debidamente acreditadas. 

Ademais, no que respecta ás cotizacións destes procedementos, a Tesourería Xeral da 

Seguridade Social: 

 Exonera a empresa do pago da cotización empresarial cando a empresa, o 29 de 

febreiro de 2020, contaba con menos de 50 traballadores de alta na Seguridade 

Social. 

 A exención da obriga de cotizar alcanzará o 75% da contribución empresarial se a 

empresa tiña 50 traballadores ou máis, dados de alta na Seguridade Social. 

 Tal exención non terá efectos para o traballador, mantendo a consideración do 

dito período como efectivamente cotizado para todos os efectos. 



Medidas extraordinarias de protección por desemprego 

Nos casos anteriores de suspensión de contratos e redución da xornada laboral, recoñecerase ás 

persoas afectadas o dereito á prestación contributiva por desemprego, aínda que carezan do 

período de ocupación mínimo de cotización . 

Ademais, non se computará o tempo no que se recibe dita prestación por desemprego para 

consumir os períodos máximos de percepción establecidos. 

Tamén se recoñecerá un novo dereito á prestación contributiva por desemprego: 

 No caso de traballadores fixos descontinuos e aqueles que realizan un traballo 

permanente e periódico, que tiveron suspendidos os seus contratos laborais como 

consecuencia do impacto de COVID-19 durante períodos que, a falta de tal 

circunstancia extraordinaria, terían sido de actividade, poderanse percibir de novo as 

prestacións por desemprego, cun límite máximo de 90 días, cando volvan estar 

desempregados legalmente. 

 

 

Liña de avales a empresas e autónomos 

Os avales outorgarán o financiamento concedido ás empresas e aos autónomos por institucións de 

crédito, entidades financeiras de crédito, institucións de diñeiro electrónico e institucións de pago 

para satisfacer as necesidades de liquidez derivadas, entre outras, da xestión de facturas, da 

necesidade de moeda, vencemento de obrigas financeiras ou tributarias ou outras. 

 

Extensión do límite de débeda neta do ICO 

Co fin de proporcionar liquidez adicional ás empresas, especialmente ás pemes e aos 

autónomos, increméntase en 10.000 millóns de euros o límite neto de débeda establecido para 

o Instituto Oficial de Crédito (ICO) na Lei de orzamentos do Estado. 

Isto realizarase a través das liñas de financiamento ICO mediante a intermediación de 

entidades financeiras.  

Ademais, o ICO adoptará as medidas necesarias para flexibilizar e ampliar o financiamento 

dispoñible e mellorar o acceso ao crédito para as empresas, preservando o necesario equilibrio 

financeiro previstos nos seus estatutos.  

 


