
                                                   

Información de interese en relación coas medidas adoptadas polo coronavirus, que afectan a 
empresas, autónomos e desempregados.

Webs de información:

• https://ceei.xunta.gal/portada

• www.igape.es

• www.xesgalicia.es

• https://emprego.xunta.gal/portal/gl/

• issga.xunta.gal Información sobre ERTES por causas produtivas

• Información  sobre  ERTES  por  forza  maior,  en  relación  co  COVID-19

https://emprego.xunta.gal/portal/portal/Demandantes/Galego/Documentos/faqs-emprego-dig_05_novo.pdf

https://emprego.xunta.gal/portal/portal/Demandantes/Galego/Documentos/infografia-demandates_erte_v4.pdf

• https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19.html

• http://oficinadoautonomo.gal/gl/informacion-sobre-o-impacto-do-coronavirus-covid-19

• www.seg-social.es

• www.sepe.es

• issga.xunta.gal

Enlace con información do proxecto piloto da Rede Mentoring para autónomos.
Prazo de inscrición remata o 30 de abril.
https://fundacionronsel.org/proyecto-piloto-de-mentoring-para-profesionales-autonomos/  

https://ceei.xunta.gal/portada
http://issga.xunta.gal/
https://fundacionronsel.org/proyecto-piloto-de-mentoring-para-profesionales-autonomos/
http://www.sepe.es/
http://www.seg-social.es/
http://oficinadoautonomo.gal/gl/informacion-sobre-o-impacto-do-coronavirus-covid-19
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19.html
https://emprego.xunta.gal/portal/portal/Demandantes/Galego/Documentos/infografia-demandates_erte_v4.pdf
https://emprego.xunta.gal/portal/portal/Demandantes/Galego/Documentos/faqs-emprego-dig_05_novo.pdf
https://ficheiros-web.xunta.gal/cei/coronavirus/ERTE-forza-maior.pdf
https://ficheiros-web.xunta.gal/cei/coronavirus/ERTE-causas-produtivas.pdf
http://issga.xunta.gal/
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/
http://www.xesgalicia.es/
http://www.igape.es/


                                                   

Xunta de Galicia

Información   de  interese  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria  sobre  as  diferentes
medidas adoptadas  por mor da situación  da crise sanitaria xerada polo COVID-19
 https://ceei.xunta.gal/portada

Nesta páxina web podemos ver diferentes seccións entre as que destacan as medidas adoptadas debido á
situación provocada polo coronavirus. 

Axudas económicas:
Liquidez

– Liña  de  financiamento  dirixida  a  inxectar  liquidez  inmediata  a  PEMES  e  autónomos  polo
coronavirus. Para atender as necesidades máis inmediatas ( pagos de salarios, alugueiros, impostos).
Información no DOG 01/04/2020 e  http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP393

– Aprazamento de cotas de amortización e xuros da liquidación de todos os préstamos formalizados
coa Xunta de Galicia. Información: http://www.xesgalicia.es/

Industrialización
– Axudas  para  facilitar  a  fabricación  de  medios  de  protección. Máis  información:
http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP394

– Liña de financiamento de 10M€ para reestruturación  de procesos produtivos nas empresas para 
fabricar equipos de protección e desenvolver solucións innovadoras para combater o coronavirus. 
– Enlace: http://www.xesgalicia.es/gl/content/activada-unha-lina-de-financiamiento-para-producir-
material-de-proteccion-ante-o-coronavirus

Innovación
Información na Axencia Galega de Innovación  
http://gain.xunta.gal/artigos/432/investigacion+innovacion+fronte+ao+coronavirus
  

Emprego

Seguridade e saúde Laboral
O Issga elaborou unha guía de recomendacións preventivas para garantir o benestar dos/as traballadores/as
no seu retorno aos postos de traballo. Dependendo das características que teña cada posto de traballo así
serán as medidas que se deben adoptar. As diferentes medidas por sector como por exemplo: sector forestal,
áridos, construción, etc.
Pode descargar a guía aquí:  issga.xunta.gal

Regulación do emprego
Neste apartado teremos información sobre os ERTES por forza maior debido ao COVI-19 e tamén
por  causas  produtivas.  Nestes  enlaces  atopamos  unha  guía  resumo  que  nos  explican  os
procedementos:
Información sobre ERTES por causas produtivas

Información sobre ERTES por forza maior, en relación co COVID-19

https://ficheiros-web.xunta.gal/cei/coronavirus/ERTE-forza-maior.pdf
http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP393
https://ficheiros-web.xunta.gal/cei/coronavirus/ERTE-causas-produtivas.pdf
http://issga.xunta.gal/
http://gain.xunta.gal/artigos/432/investigacion+innovacion+fronte+ao+coronavirus
http://www.xesgalicia.es/gl/content/activada-unha-lina-de-financiamiento-para-producir-material-de-proteccion-ante-o-coronavirus
http://www.xesgalicia.es/gl/content/activada-unha-lina-de-financiamiento-para-producir-material-de-proteccion-ante-o-coronavirus
http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP394
http://www.xesgalicia.es/
https://ceei.xunta.gal/portada


                                                   

Oficinas de emprego
Debido á crise sanitaria do coronavirus, a atención ao público das oficinas de emprego pechou pero
seguen atendendo vía telefónica e telemática para os casos máis urxentes. En todo caso, no DOG do
día 17/04/2020 sae publicado que non é necesario renovar a demanda de emprego ata o 30/06/2020.
Para trámites urxentes poden atopar na web indicada a continuación os formularios de altas iniciais
e información de como facer a súa  reactivación da demanda.

Información xeral :  https://emprego.xunta.gal/portal/gl/

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/?option=com_content&view=article&id=484

Dúbidas
No seguinte enlace ofrécese resposta a moitas dúbidas que xorden nestes días,:  
https://emprego.xunta.gal/portal/portal/Demandantes/Galego/Documentos/faqs-emprego-dig_05_novo.pdf

Información sobre as prestacións derivadas dos Ertes 
https://emprego.xunta.gal/portal/portal/Demandantes/Galego/Documentos/infografia-
demandates_erte_v4.pdf

Medidas extraordinarias en materia de Protección por Desemprego. 
No  seguinte  enlace  detállanse  todas  as  medidas  adoptadas  en  relación  á  protección  de  desemprego  de
traballadores afectados por ERTES, protección a persoas socias traballadoras de cooperativas, reposición de
prestacións a  traballadores fixos  discontínuos,  suspensión de prazos,  medidas extraordinarias  en canto a
subsidios e outros:  
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19.html

Ante calquera dúbida chama antes á túa Oficina de Emprego. Ás persoas empedroadas  no Concello de
Moeche correspóndelle a oficina de emprego das Pontes.

XUNTA DE GALICIA TELÉFONO GRATUÍTO EMPRESAS ANTE O COVID-19
900 815 600 Liña empresas
Resolución de consultas sobre ERTES
Horario de atención de 08.00 horas a 18,00horas de luns a venres

Anticipos para persoas traballadoras acollidas a  ERTES

Poderán ser beneficiarias desta nova liña as persoas que presten os seus servizos laborais en Galicia,
que están incluídas en Erte (covid-19) aprobados e que aínda non recibiron as prestacións.
As contías dos adiantos estableceranse en función das mensualidades que cada empregado teña
pendente de cobro (máximo 750€), e estarán libres de xuros e de comisións.
Máis información do procedemento: TR820X - Anticipos por pagamento de expedientes de regulación
temporal de emprego

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820X&ano=2020&numpub=1&lang=es
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820X&ano=2020&numpub=1&lang=es
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19.html
https://emprego.xunta.gal/portal/portal/Demandantes/Galego/Documentos/infografia-demandates_erte_v4.pdf
https://emprego.xunta.gal/portal/portal/Demandantes/Galego/Documentos/infografia-demandates_erte_v4.pdf
https://emprego.xunta.gal/portal/portal/Demandantes/Galego/Documentos/faqs-emprego-dig_05_novo.pdf
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/?option=com_content&view=article&id=484
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/


                                                   

Oficina do Autónomo
Enlace con información para autónomos afectados pola situación de crise sanitaria do COVID 19
 http://oficinadoautonomo.gal/gl/informacion-sobre-o-impacto-do-coronavirus-covid-19 

> Liñas de financiamento do IGAPE de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas
empresas e autónomos, xa mencionadas anteriormente (DOG 01/04/2020, prazo de solicitude ata o
30/09/2020). O obxecto da axuda é favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para acceso a
liquidez para as pemes e autónomos cuxas actividades se atopen afectadas polo actual brote de
COVID-19.

> Medidas excepcionais impostos. DOG 27/03/2020 da Consellería de Facenda.
 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioCA01-250320-
1_gl.pdf
Orde pola que se adoptan as medidas excepcionais e temporais relativas á presentación de declaracións e
autoliquidacións e ao pagamento de determinados impostos xestionados pola Comunidade Autónoma de
Galicia.   Impostos  sobre  transmisións  patrimoniais  e  actos  xurídicos  documentados,  sobre  sucesións  e
doazóns e dos tributos cedidos sobre o xogo, cuxa xestión corresponda á Comunidade Autónoma de Galicia,
que finalicen entre o 27/03/2020 e a data en que se levante o estado de alarma, amplíase ata o 30/06/2020, ou
se o estado de alarma finaliza despois desta última data, ata que pase un mes desde a data de finalización de
estado de alarma.

No mesmo enlace da Oficina do Autónomo fan mención das medidas promovidas polo Goberno de España
para os autónomos.

Liñas avais ICO https://www.ico.es/web/ico/linea-avales As empresas e autónomos terán acceso a estas liñas a
través  das  súas  entidades  financeiras. Atender  as
necesidades de financiación como:

• Pagos de salarios

• Facturas de provedores pendentes de liquidar

• Alugueres de locais, oficinas e instalacións

• Gastos de subministración

• Necesidade de circulante
• Outras necesidades de liquidez, incluíndo as 
derivadas de vencementos de obrigas financeiras o 
tributarias

Bono  Social
Autónomo

Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo,
polo  que  se  adoptan  medidas  urxentes
complementarias  no  ámbito  social  e
económico para facer fronte ao COVID-19.
(Art.28)  https://www.boe.es/buscar/act.php?
id=BOE-A-2020-4208
Orden TED/320/2020, de 3 de abril
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdf
s/BOE-A-2020-4292.pdf

Autónomos que visen diminuída a súa facturación nun
75%   ou  que  cesaran  da  súa  actividade  como
consecuencia do COVID-19

Liña  circulante
exportación

https://boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BO
E-A-2020-4441.pdf

BOE 14/04/2020

Bonificacións
hostalería

http://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e
30db-3172-4528-987f-
ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-
9f671fd998a9/a932e16d-e5cd-4bd3-a9df-
283fa7f74c92

Bonificacións para traballadores fixos discontínuos de
empresas dos sectores do turismo, comercio e hostalería
vinculados a actividade turística.
Bonificación do 50% da cota empresarial á Seguridade
Social  por  continxencias  comúns,  así  como  polos
conceptos  de  recadación  conxunta  desemprego,
FOGASA e formación profesional

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-9f671fd998a9/a932e16d-e5cd-4bd3-a9df-283fa7f74c92
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-9f671fd998a9/a932e16d-e5cd-4bd3-a9df-283fa7f74c92
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-9f671fd998a9/a932e16d-e5cd-4bd3-a9df-283fa7f74c92
https://boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4441.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioCA01-250320-1_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioCA01-250320-1_gl.pdf
http://oficinadoautonomo.gal/gl/informacion-sobre-o-impacto-do-coronavirus-covid-19


                                                   

Outras medidas COVID-19 aplicables a autónomas e autónomos pódense ver nesta guía:

http://oficinadoautonomo.gal/sites/default/files/guia_autonomas_covid19.pdf

O autónomo que enferme por coronavirus será considerado como accidente laboral , é dicir, poderá percibir
unha prestación por baixa laboral.

Prestación excepcional de autónomos
Prestación para autónomos que vexan diminuída a súa facturación nun 75%, respecto a media mensual do
semestre anterior, pola crise do Covid-19.  Como requisito deben estar ao día nos pagos á Seguridade Social
e dados de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) no momento en que se decretou o
estado de alarma ( 14/03/2020). Debe tramitarse, con carácter xeral,  a través da mutua colaboradora coa
Seguridade Social.

Como solicitar a prestación?
https://revista.seg-social.es/2020/03/23/como-solicitar-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-
autonomos-afectados-por-el-covid-19/

Outros enlaces con axudas de interese

- Aprazamento de pago de impostos
> O 14/04/2020 anúnciase que o Goberno aproba o aprazamento de impostos para 3,4 millóns de pymes e
autónomos. Aquelas empresas que facturen menos de 600000 € terán un mes máis ( ata o 20/05/2020) para
presentar as súas declaracións trimestrais, IVE, pago fraccionado de sociedades e IRPF e aboar os impostos
correspondentes. Tamén a ampliación do prazo para domiciliacións ata o 15/05/2020. Os cargos faranse o 20
do mes que vén, incluso se os contribuíntes presentaron a declaración antes do 15/04/2020.

> No DOG do 14/04/2020 publicase a Orde do 13 de abril de 2020 pola que se crea unha canle alternativa
para a comercialización de produtos agrogandeiros de proximidade con motivo da suspensión de actividades
comerciais derivada da entrada en vigor 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 ocasionada polo COVID-19.

Mercaproximidade, canle alternativa para a comercialización de produtos agrogandeiros de proximidade.
Información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200414/AnuncioG0426-130420-
0001_gl.pdf.

http://oficinadoautonomo.gal/sites/default/files/guia_autonomas_covid19.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200414/AnuncioG0426-130420-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200414/AnuncioG0426-130420-0001_gl.pdf
https://revista.seg-social.es/2020/03/23/como-solicitar-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos-afectados-por-el-covid-19/
https://revista.seg-social.es/2020/03/23/como-solicitar-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos-afectados-por-el-covid-19/


                                                   

RESUMO DOUTRAS  AXUDAS A PYMES E AUTÓNOMOS POLO CORONAVIRUS

RD 11/2020, do 31 de marzo

Resumo  de  medidas  adoptadas   que  deben  ser  consultadas  no  propio  BOE  onde  aparecen  as  debidas
actualizacións e modificacións; así como nas diferentes administracións que as tramitan.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208#a2-10

Art.  30.  Beneficiarios  do subsidio extraordinario  por falta de actividade para  as persoas  integradas no
Sistema Especial  de Empregados do Fogar, no Réxime Xeral da Seguridade Social.  Aplicable a aquelas
situacións nas que:

– Se deixaran de prestar servizos, total ou parcialmente con carácter temporal co fin de diminuír o
risco de contaxio nun ou varios domicilios pola crise do Covid-19.

– Se extinguira o contrato por causa de despido ou por desestimento do empregador ou empregadora.
No art. 31 establécese a contía deste subsidio

Art. 33. Subsidio desemprego excepcional por fin de contrato temporal. Serán beneficiarios deste subsidio
aquelas persoas que se lles extinguira o contrato de duración determinada de, polo menos dous meses de
duración, con posterioridade á entrada en vigor do decreto polo que se declara o estado de alarma. E non
contaran coa cotización necesaria para acceder a outra prestación ou subsidio.

Art. 34. Moratoria cotizacións sociais á Seguridade Social. Moratoria de ata seis meses para o pagamento
das obrigas coa Seguridade Social.

Máis información no seguinte enlace:
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-
53df-4fcb-8e6b-9f671fd998a9/e504daa1-8850-4aca-8b6f-0644f1d7e561

Art.35. Aprazamento de cotas a empresas ou autónomos.  Poden solicitar o aprazamento das cotas que se
deben pagar entre os meses de abril e xuño de 2020 aun interés reducido do 0,5%. Non poden ter en vigor
aprazamentos de pago de débedas anteriores. Tramitaranse antes de que transcurran os 10 primeiros días
naturais do mes.

Art.  42.  Flexibilización  dos  contratos  de  subministro  de  electricidade  para  autónomos  e  empresas.  En
calquera momento ( durante o estado de alarma) poderán suspender temporalmente ou modificar os seus
contratos  de  subministro,  ou as  prórrogas  de  ditos  contratos,  para  contratar  outra  oferta  alternativa coa
comercializadora coa  que ten contrato vixente, co obxecto de adaptar seus contratos ás novas pautas de
consumo, sen que proceda ningún cargo en concepto de penalización.

Art. 43. Flexibilización nos contratos de subministro de gas natural.

Art. 44.  Suspensión das facturas de electricidade, gas natural e produtos derivados do petróleo. Poderán
solicitar ó seu distribuidor, a suspensión do pago das facturas que correspondan a períodos de facturación
que contengan días integrados no estado de alarma, incluíndo todos os seus conceptos de facturación.

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-9f671fd998a9/e504daa1-8850-4aca-8b6f-0644f1d7e561
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-9f671fd998a9/e504daa1-8850-4aca-8b6f-0644f1d7e561
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208#a2-10


                                                   

Real decreto -lei 15/2020 , de 21 de abril, de medidas urxentes complementarias
para apoiar a economía e o emprego.

O Boletín Oficial do Estado  (BOE)  publicaba o pasado 22 de abril  un novo RDL que complementa (ou mo-
difica) outras das xa publicadas durante o estado de alarma. Cabe destacar entre as novidades algunhas de in-
terese no eido socio-laboral.

Medidas de protección á cidadanía

- Amplíase a cobertura da prestación por desemprego aos traballadores despedidos durante o período de pro-
ba dun novo traballo.

-  Amplíase a cobertura da prestación aos traballadores cuxos contratos fosen extinguidos durante o período
de proba dun novo traballo desde o 9 de marzo ou aqueles que o extinguiran voluntariamente desde o 1 de
marzo por ter unha oferta laboral en firme que decaese.

- Rescate de fondos de pensións. Establécense os termos para o rescate de fondos de pensións, definíndose,
entre outras cuestións, a acreditación das circunstancias que dan dereito á dispoñibilidade dos plans, o prazo
ao que se vinculan ditas circunstancias e o importe máximo do que se pode dispoñer. Redúcense, así mesmo,
un 50% os aranceis notariais para a  novación de créditos non hipotecarios.

Medidas para facilitar o axuste da economía e protexer o emprego

- Prórroga por dous meses da adaptacións e reducións de xornada para conciliar.

Amplíase o dereito de adaptación do horario e redución da xornada para persoas con dependentes a cargo de -
bido á situación de crise sanitaria durante dous meses máis.

Fronte á medida impulsada no seu momento de peche de centros educativos e outros servizos para persoas
maiores, prorróganse por dous meses máis os dereitos de adaptación do horario e a modalidade de traballo e
da redución de xornada (de até un 10%) para coidar a persoas dependentes nesta crise do coronavirus. 

- Prórroga por dous meses do carácter preferente do traballo a distancia.

Seguindo o fixado pola Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, onde se outorga "carácter preferente" ao
traballo a distancia sempre que resulte posible. Esta medida deberá ser prioritaria fronte ao cesamento tem-
poral ou redución da actividade.

- Utilización das cantidades do Fondo de promoción e educación das cooperativas para paliar
os efectos do  COVID-19.

Flexibilízase con carácter extraordinario o Fondo de promoción e educación das cooperativas para que poida
destinarse a calquera actividade que contribúa a frear ou paliar os efectos do  COVID-19, mediante accións
propias, doazóns a outras entidades públicas ou privadas ou dotación de liquidez á cooperativa para garantir
a continuidade do seu funcionamento.



                                                   

- Redución nas cotizacións para determinados traballadores agrarios.

Apróbase a redución das cotizacións para determinados traballadores agrarios durante os períodos de inacti -
vidade en 2020 ou simplifícase o procedemento para o aprazamento de débeda da Seguridade Social.

- Solicitude de cesamento de actividade para autónomos sen Mutua

Os traballadores e traballadoras autónomas tiñan de prazo ata o mes de xuño de 2019 para realizar a opción
por algunha Mutua colaboradora coa Seguridade Social para a xestión de determinadas prestacións de Segu-
ridade Social. Un colectivo duns 50.000 autónomos non o fixeron e nestes momentos teñen que realizar de
forma masiva a solicitude de cesamento de actividade polo que se dispón neste real decreto-lei que poden op-
tar por unha Mutua ao tempo de solicitar o cesamento, e así garantir que a nova entidade póidalles recoñecer
o dereito e facilitar a súa tramitación.

Igualmente, poderán solicitar a prestación da Incapacidade Temporal a partir dese momento tamén na Mutua
pola que opten.



                                                   


