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CORONAVIRUSCORONAVIRUSCORONAVIRUSCORONAVIRUS    

    
RDL 8/2020RDL 8/2020RDL 8/2020RDL 8/2020, de 17 de marzo, de m, de 17 de marzo, de m, de 17 de marzo, de m, de 17 de marzo, de medidas urxentesedidas urxentesedidas urxentesedidas urxentes    extraordinariasextraordinariasextraordinariasextraordinarias    para para para para facer fronte ó impacto económico e social do facer fronte ó impacto económico e social do facer fronte ó impacto económico e social do facer fronte ó impacto económico e social do 

COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19191919. Principais medidas contidas neste RDL.. Principais medidas contidas neste RDL.. Principais medidas contidas neste RDL.. Principais medidas contidas neste RDL.    
    
Este RDL está estruturado en cinco capítulos, nove disposicións adicionais, Este RDL está estruturado en cinco capítulos, nove disposicións adicionais, Este RDL está estruturado en cinco capítulos, nove disposicións adicionais, Este RDL está estruturado en cinco capítulos, nove disposicións adicionais, tres disposicións transitorias, dez disposicións tres disposicións transitorias, dez disposicións tres disposicións transitorias, dez disposicións tres disposicións transitorias, dez disposicións 
finais, e un Anexo.finais, e un Anexo.finais, e un Anexo.finais, e un Anexo.    
    
O capítulo I está dedicado ás medidas de apoio  a traballadores, familias, e colectivos vulnerables.O capítulo I está dedicado ás medidas de apoio  a traballadores, familias, e colectivos vulnerables.O capítulo I está dedicado ás medidas de apoio  a traballadores, familias, e colectivos vulnerables.O capítulo I está dedicado ás medidas de apoio  a traballadores, familias, e colectivos vulnerables.    
    
O capítulo II está dedicado ás medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste tO capítulo II está dedicado ás medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste tO capítulo II está dedicado ás medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste tO capítulo II está dedicado ás medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal de actividade para evitar o emporal de actividade para evitar o emporal de actividade para evitar o emporal de actividade para evitar o 
despido.despido.despido.despido.    
    
O capítulo III trata da garantía de liquidez para soster a actividadeO capítulo III trata da garantía de liquidez para soster a actividadeO capítulo III trata da garantía de liquidez para soster a actividadeO capítulo III trata da garantía de liquidez para soster a actividade    económica ante as dificultades transitorias económica ante as dificultades transitorias económica ante as dificultades transitorias económica ante as dificultades transitorias 
consecuencia da situaciónconsecuencia da situaciónconsecuencia da situaciónconsecuencia da situación: Liñas de avais, incremento das liñas ICO de financiamento para empresas; suspensión de : Liñas de avais, incremento das liñas ICO de financiamento para empresas; suspensión de : Liñas de avais, incremento das liñas ICO de financiamento para empresas; suspensión de : Liñas de avais, incremento das liñas ICO de financiamento para empresas; suspensión de 
prazos no ámbito tributario; prazos no ámbito tributario; prazos no ámbito tributario; prazos no ámbito tributario; internacionalización; internacionalización; internacionalización; internacionalización; e medidas de contratación pública entre outras. e medidas de contratación pública entre outras. e medidas de contratación pública entre outras. e medidas de contratación pública entre outras.     
    
O capítulo IV trata sobre as medidas de apoio á investigación do CO capítulo IV trata sobre as medidas de apoio á investigación do CO capítulo IV trata sobre as medidas de apoio á investigación do CO capítulo IV trata sobre as medidas de apoio á investigación do COVIDOVIDOVIDOVID----19191919    
    
O capítulo V está dedicado a outras medidas de flexibilización, como contratos do sector público, acordos das empresas.O capítulo V está dedicado a outras medidas de flexibilización, como contratos do sector público, acordos das empresas.O capítulo V está dedicado a outras medidas de flexibilización, como contratos do sector público, acordos das empresas.O capítulo V está dedicado a outras medidas de flexibilización, como contratos do sector público, acordos das empresas.    
    
Por último, nas disposicións e Anexo, cítanse varias medidas como a prórroga da vixencia do DNI, Plan Acelera para a Por último, nas disposicións e Anexo, cítanse varias medidas como a prórroga da vixencia do DNI, Plan Acelera para a Por último, nas disposicións e Anexo, cítanse varias medidas como a prórroga da vixencia do DNI, Plan Acelera para a Por último, nas disposicións e Anexo, cítanse varias medidas como a prórroga da vixencia do DNI, Plan Acelera para a 
dixitalizdixitalizdixitalizdixitalización das PEMES, e a suspensión do réxime de liberalización de determinados investimentos estranxeiros en ación das PEMES, e a suspensión do réxime de liberalización de determinados investimentos estranxeiros en ación das PEMES, e a suspensión do réxime de liberalización de determinados investimentos estranxeiros en ación das PEMES, e a suspensión do réxime de liberalización de determinados investimentos estranxeiros en 
España.España.España.España.    
    
    

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    
Medidas de apoio aos traballadores, familias e colectivos vulnerableMedidas de apoio aos traballadores, familias e colectivos vulnerableMedidas de apoio aos traballadores, familias e colectivos vulnerableMedidas de apoio aos traballadores, familias e colectivos vulnerable    

Concesión dun suplemento de crédito no Orzamento do Concesión dun suplemento de crédito no Orzamento do Concesión dun suplemento de crédito no Orzamento do Concesión dun suplemento de crédito no Orzamento do Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 para financiar un Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 para financiar un Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 para financiar un Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 para financiar un 
Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente ás consecuencias sociais do COVIDFondo Social Extraordinario destinado exclusivamente ás consecuencias sociais do COVIDFondo Social Extraordinario destinado exclusivamente ás consecuencias sociais do COVIDFondo Social Extraordinario destinado exclusivamente ás consecuencias sociais do COVID----19191919: Autorízase a aplicación do 
Fondo de continxencia e a concesión dun suplemento de crédito no Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, por 
importe de 300.000.000 euros, na aplicación presupostaría 26.16.231F.453.07 «Protección á familia e atención á 
pobreza infantil. Prestacións básicas de servizos sociais». Este Fondo poderá destinarse ao financiamento de proxectos 
e as contratacións laborais necesarias para o desenvolvemento das seguintes prestacións: Reforzar os servizos de 
proximidade de carácter domiciliario para garantir os coidados, o apoio, a vinculación á contorna, a seguridade e a 
alimentación, especialmente os dirixidos a persoas maiores, con discapacidade ou en situación de dependencia, 
compensando así a pechadura de comedores, centros de día, centros ocupacionais e outros servizos similares, 
considerando o maior risco que asumen estas persoas en caso de contaxio. Estes servizos comprenden a axuda a 
domicilio en todas as súas modalidades e calquera outro de análoga natureza que se preste no domicilio de acódea 
usuaria. Incrementar e reforzar o funcionamento dos dispositivos de teleasistencia domiciliaria de maneira que 
incrementen o ritmo de contactos de verificación e a vixilancia da poboación beneficiaria de devandito servizo. 
Trasladar ao ámbito domiciliario, cando sexa considerado necesario, os servizos de rehabilitación, terapia ocupacional, 
servizos de hixiene, e outros similares, considerando a suspensión de atención diúrna en centros. Reforzar os 
dispositivos de atención a persoas sen fogar, co persoal e medios materiais adecuados, asegurando que tanto elas 
como quen as atenden estean debidamente protexidas, e posibilitar a ampliación, tanto no tempo de estancia como 
en intensidade, dos mesmos. Reforzar os persoais de centros de Servizos Sociais e centros residenciais no caso de que 
sexa necesario realizar substitucións por prevención, por contaxio ou por prestación de novos servizos ou sobrecarga 
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do persoal. Adquisición de medios de prevención (EPI). Ampliar a dotación das partidas destinadas a garantir ingresos 
suficientes ás familias, para asegurar a cobertura das súas necesidades básicas, xa sexan estas de urxencia ou de 
inserción. Reforzar, con servizos e dispositivos adecuados, os servizos de respiro a persoas coidadoras e as medidas de 
conciliación para aquelas familias (especialmente monomarentais e monoparentais) que conten con baixos ingresos e 
necesiten acudir ao seu centro de traballo ou saír do seu domicilio por razóns xustificadas e/ou urxentes. Outras 
medidas que as Comunidades Autónomas, en colaboración cos Servizos Sociais das entidades locais, consideren 
imprescindibles e urxentes para atender a persoas especialmente vulnerables con motivo desta crise, e sexan 
debidamente xustificadas. Os fondos que se destinen aos servizos sociais prestados polas deputacións ou as 
corporacións locais se formalizarán a través da ampliación dos convenios existentes ou outros novos, nos que se 
indicará expresamente a relación entre o emprego dos fondos e as prestacións sinaladas no punto anterior. (Art. 1).Art. 1).Art. 1).Art. 1).    
Distribución do Fondo Social Extraordinario entre as comunidades autónomas e as cidades autónomas de Ceuta e Distribución do Fondo Social Extraordinario entre as comunidades autónomas e as cidades autónomas de Ceuta e Distribución do Fondo Social Extraordinario entre as comunidades autónomas e as cidades autónomas de Ceuta e Distribución do Fondo Social Extraordinario entre as comunidades autónomas e as cidades autónomas de Ceuta e 
Melilla.Melilla.Melilla.Melilla.    (Art.2).(Art.2).(Art.2).(Art.2).    
Destino do superávit das entidades locais correspondente a 2019 e aplicación en 2020 da disposición adicional Destino do superávit das entidades locais correspondente a 2019 e aplicación en 2020 da disposición adicional Destino do superávit das entidades locais correspondente a 2019 e aplicación en 2020 da disposición adicional Destino do superávit das entidades locais correspondente a 2019 e aplicación en 2020 da disposición adicional décimo décimo décimo décimo 
sextasextasextasexta    do texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.do texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.do texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.do texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais. O superávit orzamentario das entidades locais 
correspondente ao ano 2019 poderase destinar para financiar gastos de investimento incluídos na política de gasto 23, 
«Servizos Sociais e promoción social», recollida no anexo I da Orde EHA/3565/2008, 3 de decembro, pola que se 
aproba a estrutura dos orzamentos da Entidades Locais de, previa aplicación das regras contidas na disposición 
adicional sexta da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira. Así 
mesmo, dentro daquela política de gasto, consideraranse, con carácter excepcional xa o exclusivos efectos deste 
artigo, incluídas as prestacións sinaladas no punto 2 do artigo 1 deste real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 Para esta finalidade as Entidades locais, en conxunto, poderán destinar do seu superávit unha cantidade equivalente 
ao crédito establecido no artigo anterior, o que será obxecto de seguimento polo órgano competente do Ministerio de 
Facenda. (Art.3(Art.3(Art.3(Art.3)))).... 
GaranGaranGaranGarantía de fornezo de auga e enerxía a consumidores vulnerables.tía de fornezo de auga e enerxía a consumidores vulnerables.tía de fornezo de auga e enerxía a consumidores vulnerables.tía de fornezo de auga e enerxía a consumidores vulnerables. Durante o mes seguinte á entrada en vigor deste 
real decreto-lei os subministradores de enerxía eléctrica, gas natural e auga non poderán suspender o fornezo a 
aqueles consumidores nos que concorra a condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo ou en risco de 
exclusión social definidas nos artigos 3 e 4 do Real Decreto 897/2017, de 6 de outubro, polo que se regula a figura do 
consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos. Prorrógase 
de forma automática ata o 15 de setembro de 2020 a vixencia do bono social para aqueles beneficiarios do mesmo 
aos que lles venza con anterioridade a devandita data o prazo previsto no artigo 9.2 do Real Decreto 897/2017,de 6 de 
outubro.( Art.4)( Art.4)( Art.4)( Art.4).... 
 
Carácter preferente do traballo a distancia.Carácter preferente do traballo a distancia.Carácter preferente do traballo a distancia.Carácter preferente do traballo a distancia. As medidas excepcionais de natureza laboral que se establecen na presente 
norma teñen como obxectivos prioritarios garantir que a actividade empresarial e as relacións de traballo renóvense 
con normalidade trala situación de excepcionalidade sanitaria. estableceranse sistemas de organización que permitan 
manter a actividade por mecanismos alternativos, particularmente por medio do traballo a distancia, debendo a 
empresa adoptar as medidas oportunas si iso é técnica e razoablemente posible e si o esforzo de adaptación necesario 
resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente o traballo a distancia, deberán ser prioritarias 
fronte á cesación temporal ou redución da actividade . Co obxectivo de facilitar o exercicio da modalidade de traballo 
a distancia naqueles sectores, empresas ou  postos de traballo nas que non estivese prevista ata o momento, 
entenderase cumprida a obrigación de efectuar a avaliación de riscos, nos termos previstos no artigo 16 da Lei 
31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, con carácter excepcional, a través dunha auto 
avaliación realizada voluntariamente pola propia persoa traballadora.(Art. 5)Art. 5)Art. 5)Art. 5)....    
Dereito de adaptación do horario e redución de xornada.Dereito de adaptación do horario e redución de xornada.Dereito de adaptación do horario e redución de xornada.Dereito de adaptación do horario e redución de xornada. (1) As persoas traballadoras por conta allea que acrediten 
deberes de coidado respecto do conxuga ou parella de feito, así como respecto dos familiares por consanguinidade 
ata o segundo grado da persoa traballadora, terán dereito a acceder á adaptación da súa xornada e/ou á redución da 
mesma nos termos previstos no presente artigo, cando concorran circunstancias excepcionais relacionadas coas 
actuacións necesarias para evitar a transmisión comunitaria do COVID-19: cando sexa necesaria a presenza da persoa 
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traballadora para a atención dalgunha das persoas indicadas no apartado anterior que, por razóns de idade, 
enfermidade ou discapacidade, necesite de coidado persoal e directo como consecuencia directa do COVID-19 , cando 
existan decisións adoptadas polas Autoridades gobernativas relacionadas co COVID-19 que impliquen pechadura de 
centros educativos ou de calquera outra natureza que dispensasen coidado ou atención á persoa necesitada dos 
mesmos , tamén se considerará que concorren circunstancias excepcionais que requiren a presenza da persoa 
traballadora, cando a persoa que ata o momento encargouse do coidado ou asistencia directos de conxugue ou 
familiar ata segundo grado da persoa traballadora non puidese seguir facéndoo por causas xustificadas relacionadas 
co COVID-19. O dereito previsto neste artigo é un dereito individual de cada un dos proxenitores ou coidadores , que 
debe ter como presuposto o reparto corresponsable das obrigacións de coidado e a evitación da perpetuación de 
roles, debendo ser xustificado, razoable e proporcionado en relación coa situación da empresa, particularmente no 
caso de que sexan varias as persoas traballadoras que acceden ao mesmo na mesma empresa. (2) Co dereito á 
adaptación da xornada por deberes de coidado por circunstancias excepcionais relacionadas co COVID-19 é unha 
prerrogativa cuxa concreción inicial corresponde á persoa traballadora, tanto no seu alcance como no seu contido, a 
condición de que estea xustificada, sexa razoable e proporcionada, tendo en conta as necesidades concretas de 
coidado que debe dispensar a persoa traballadora, debidamente acreditadas, e as necesidades de organización da 
empresa. Empresa e persoa traballadora deberán facer o posible por chegar a un acordo. (3) As persoas traballadoras 
terán dereito a unha redución especial da xornada de traballo nas situacións previstas no artigo 37.6, do Estatuto dos 
Traballadores, cando concorran as circunstancias excepcionais previstas no apartado primeiro deste artigo, coa 
redución proporcional do seu salario. A redución de xornada especial deberá ser comunicada á empresa con 24 horas 
de antelación, e poderá alcanzar o cento por cento da xornada si resultase necesario, sen que iso implique cambio de 
natureza a efectos de aplicación dos dereitos e garantías establecidos no ordenamento para a situación prevista no 
artigo 37.6 do Estatuto dos Traballadores. En caso de reducións de xornada que cheguen ao 100 % o dereito da persoa 
traballadora deberá estar xustificado e ser razoable e proporcionado en atención á situación da empresa. No suposto 
establecido no artigo 37.6 segundo paragrafo non será necesario que o familiar que require atención e coidado non 
desempeñe actividade retribuída.(4) No caso de que a persoa traballadora atopásese gozando xa dunha adaptación da 
súa xornada por conciliación, ou de redución de xornada por coidado de fillos ou familiares, ou dalgún dos dereitos de 
conciliación previstos no ordenamento laboral, incluídos os establecidos no propio artigo 37, poderá renunciar 
temporalmente a el ou terá dereito a que se modifiquen os termos do seu goce sempre que concorran as 
circunstancias excepcionais previstas no apartado primeiro deste artigo, debendo a solicitude limitarse ao período 
excepcional de duración da crise sanitaria e acomodarse ás necesidades concretas de coidado que debe dispensar a 
persoa traballadora, debidamente acreditadas, así como ás necesidades de organización da empresa, presumíndose 
que a solicitude está xustificada, é razoable e proporcionada salvo proba en contrario. (Art.6)(Art.6)(Art.6)(Art.6).... 
Moratoria de débeda hipMoratoria de débeda hipMoratoria de débeda hipMoratoria de débeda hipotecaria para a adquisición de vivenda habitual.otecaria para a adquisición de vivenda habitual.otecaria para a adquisición de vivenda habitual.otecaria para a adquisición de vivenda habitual. Establécense medidas conducentes a procurar 
a moratoria da débeda hipotecaria para a adquisición da vivenda habitual de quen padecen extraordinarias 
dificultades para atender o seu pago como consecuencia da crise do COVID-19 desde este artigo e ata o artigo 16 
deste real decreto-lei, ambos incluídos. ((((Art.7)Art.7)Art.7)Art.7).... 
 
Ámbito de aplicación da moratoria de débeda hipotecaria para a adquisición de vivenda habitual. Ámbito de aplicación da moratoria de débeda hipotecaria para a adquisición de vivenda habitual. Ámbito de aplicación da moratoria de débeda hipotecaria para a adquisición de vivenda habitual. Ámbito de aplicación da moratoria de débeda hipotecaria para a adquisición de vivenda habitual. As medidas    
aplicaranse aos contratos de préstamo ou crédito garantidos con hipoteca inmobiliaria cuxo deudor atópese nos 
supostos de vulnerabilidade económica establecidos no artigo 9 deste real decreto-lei e que estean vixentes á data de 
entrada en vigor. Estas medidas aplicaranse igualmente aos fiadores e avalistas do deudor principal, respecto da súa 
vivenda habitual e coas mesmas condicións que as establecidas para o deudor hipotecario.(Art.8).(Art.8).(Art.8).(Art.8).    
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2.Aos feitos do previsto neste artigo entenderase: a) Que se produciu unha alteración significativa das circunstancias 
económicas cando o esforzo que represente a carga hipotecaria sobre a renda familiar multiplicouse por polo menos 
1,3.- b)  Que se produciu unha caída substancial das vendas cando esta caída sexa polo menos do 40 %.- c) Por 
unidade familiar a composta polo deudor, o seu conxugue non separado legalmente ou parella de feito inscrita e os 
fillos, con independencia da súa idade, que residan na vivenda, incluíndo os vinculados por unha relación de tutela, 
garda ou acollemento familiar e o seu conxugue non separado legalmente ou parella de feito inscrita, que residan na 
vivenda. (Art.9)(Art.9)(Art.9)(Art.9)....    
Fiadores, avalistas e Fiadores, avalistas e Fiadores, avalistas e Fiadores, avalistas e hipotécantehipotécantehipotécantehipotécante    non deudores.non deudores.non deudores.non deudores. Os fiadores, avalistas e hipotécante non deudores que se atopen nos 
supostos de vulnerabilidade económica poderán esixir que a entidade esgote o patrimonio do deudor principal, sen 
prexuízo da aplicación a este, no seu caso, das medidas previstas no Código de Boas Prácticas, antes de reclamarlles a 
débeda garantida,    aínda cando no contrato renunciasen expresamente ao beneficio de excusión. (Art.10)(Art.10)(Art.10)(Art.10).... 
Acreditación das cAcreditación das cAcreditación das cAcreditación das condicións ondicións ondicións ondicións subxectivassubxectivassubxectivassubxectivas. A concorrencia das circunstancias a que se refire o artigo 9 acreditarase polo 
deudor ante a entidade acredora mediante a presentación dos documentos relacionados na páxina 25870 deste Real 
Decreto-lei. (Art.(Art.(Art.(Art.    11).11).11).11).    
Solicitude de moratoria sobre as débedas hipotecarias inmobiliarias.Solicitude de moratoria sobre as débedas hipotecarias inmobiliarias.Solicitude de moratoria sobre as débedas hipotecarias inmobiliarias.Solicitude de moratoria sobre as débedas hipotecarias inmobiliarias. Os deudores comprendidos no ámbito de 
aplicación deste real decreto-lei poderán solicitar do acredor, ata quince días despois do fin da vixencia do presente 
real decreto-lei, unha moratoria no pago do préstamo con garantía hipotecaria para a adquisición da súa vivenda 
habitual. Os deudores acompañarán, xunto á solicitude de moratoria, a documentación prevista no artigo 11. (Art.(Art.(Art.(Art.    12121212))))....    
Concesión da moratoria. Concesión da moratoria. Concesión da moratoria. Concesión da moratoria. Unha vez realizada a solicitude da moratoria, a entidade acredora procederá á súa 
implementación nun prazo máximo de 15 días. Unha vez concedida a moratoria a entidade acredora comunicará ao 
Banco de España a súa existencia e duración a efectos contables e de non imputación da mesma no cómputo de 
previsións de risco.(Art.13)(Art.13)(Art.13)(Art.13)....    
Efectos da moratoria.Efectos da moratoria.Efectos da moratoria.Efectos da moratoria. A solicitude moratoria con levará a suspensión da débeda hipotecaria durante o o prazo 
estipulado para a mesma e a conseguinte implicación durante o período de vixencia da moratoria da cláusula de 
vencemento anticipado que conste no contrato de préstamo hipotecario. Durante o período de vixencia da moratoria 
a entidade acredora non poderá esixir o pago da cota hipotecaria, nin de ningún dos conceptos que a integran 

Definición da situación de vulnerabilidade económica. Definición da situación de vulnerabilidade económica. Definición da situación de vulnerabilidade económica. Definición da situación de vulnerabilidade económica.  
1. Os supostos de vulnerabilidade económica a consecuencia da urxencia sanitaria ocasionada polo COVID-19 quedan 
definidos co seguinte tenor:( A) Que o deu dor hipotecario pase a estar en situación de desemprego ou, en caso de ser 
empresario ou profesional, sufra unha perda substancial dos seus ingresos ou unha caída substancial das súas 
vendas.(B) Que o conxunto dos ingresos dos membros da unidade familiar non supere, no mes anterior á solicitude da 
moratoria: (b1) Con carácter xeral, o límite de tres veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples mensual 
(en diante IPREM). ( b2) Este límite incrementarase en 0,1 veces o IPREM por cada fillo a cargo na unidade familiar. O 
incremento aplicable por fillo a cargo será de 0,15 veces o IPREM por cada fillo no caso de unidade familiar 
monoparental. (b3). Este límite incrementarase en 0,1 veces o IPREM por cada persoa maior de 65 anos membro da 
unidade familiar.(b4) No caso de que algún dos membros da unidade familiar teña declarada discapacidade superior 
ao 33 por cento, situación de dependencia ou enfermidade que lle incapacite acreditada mente de forma permanente 
para realizar unha actividade laboral, o límite previsto no subapartado (b1) será de catro veces o IPREM, sen prexuízo 
dos incrementos acumulados por fillo a cargo. 
(b5) No caso de que o deudor hipotecario sexa acode con parálises cerebral, con enfermidade mental, ou con 
discapacidade intelectual, cun grado de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 por cento, ou persoa con 
discapacidade física ou sensorial, cun grado de discapacidade recoñecida igual ou superior ao 65 por cento, así como 
nos casos de enfermidade grave que incapacite acreditádemete, á persoa ou á súa coidador, para realizar unha 
actividade laboral, o límite previsto no subapartado (b1) será de cinco veces o IPREM. ( C ) Que a cota hipotecaria, 
máis os gastos e suministros básicos, resulte superior ou igual ao 35 por cen dos ingresos netos que perciba o 
conxunto dos membros da unidade familiar.(D) Que, a consecuencia da urxencia sanitaria, a unidade familiar sufra 
unha alteración significativa das súas circunstancias económicas en termos de esforzo de acceso á vivenda, nos termos 
que se definen no punto seguinte. 
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(amortización do capital ou pago de intereses), nin integramente, nin nunha porcentaxe. Tampouco se devengarán 
intereses. (Art.14)(Art.14)(Art.14)(Art.14)....    
InaInaInaInaplicaciónplicaciónplicaciónplicación    de intereses moratorios.de intereses moratorios.de intereses moratorios.de intereses moratorios. En todos os contratos de crédito ou préstamo garantidos con hipoteca 
inmobiliaria nos que o deudor atópese nos supostos de vulnerabilidade económica prácticas e acredite ante a 
entidade que se atopa en devandita circunstancia, non se permitirá a aplicación de interese moratorio polo período de 
vixencia da moratoria. Esta implacabilidade de intereses non será aplicable a deudores ou contratos distintos dos 
regulados no presente real decreto –lei. (Art.15(Art.15(Art.15(Art.15))))....    
Consecuencias da aplicación indebida polo deudor das medidas para a Consecuencias da aplicación indebida polo deudor das medidas para a Consecuencias da aplicación indebida polo deudor das medidas para a Consecuencias da aplicación indebida polo deudor das medidas para a reestruturaciónreestruturaciónreestruturaciónreestruturación    da débeda hipotecaria da débeda hipotecaria da débeda hipotecaria da débeda hipotecaria 
inmobiliaria. inmobiliaria. inmobiliaria. inmobiliaria. O deudor dun crédito ou préstamo garantido con hipoteca que se beneficiou estas medidas sen reunir os 
requisitos do art.9, será responsable dos danos e prexuízos que se puideron producir, así como dos gastos xerados 
pola aplicación destas medidas importe dos danos, prexuízos e gastos non pode resultar inferior ao beneficio 
indebidamente obtido polo deudor. Tamén incorrerá en responsabilidade o deudor que, voluntaria e 
deliberadamente, busque situarse ou manterse nos supostos de vulnerabilidade económica coa finalidade de obter a 
aplicación destas medidas, correspondendo a acreditación desta circunstancia á entidade coa que tiver concertado o 
préstamo ou crédito. (Art.16)(Art.16)(Art.16)(Art.16)....    
Prestación extraordinaria por cese de actividade para os afectados por declaración do estado de alarma para a xestión Prestación extraordinaria por cese de actividade para os afectados por declaración do estado de alarma para a xestión Prestación extraordinaria por cese de actividade para os afectados por declaración do estado de alarma para a xestión Prestación extraordinaria por cese de actividade para os afectados por declaración do estado de alarma para a xestión 
da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVIDda situación de crise sanitaria ocasionada polo COVIDda situación de crise sanitaria ocasionada polo COVIDda situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID----19. 19. 19. 19. Un mes, a partir da entrada en vigor do 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, ou ata o último día do mes en que finalice devandito estado de alarma, de prolongarse 
este durante máis dun mes, os traballadores por conta propia ou autónomos, cuxas actividades queden suspendidas, 
en virtude do previsto no mencionado Real Decreto, ou, noutro caso, cando o seu facturación no mes anterior ao que 
se solicita a prestación véxase reducida, polo menos, nun 75 por cento en relación co promedio de facturación do 
semestre anterior, terán dereito á prestación extraordinaria por cese de actividade que se regula neste artigo, sempre 
que cumpran os requisitos contemplados na páxina 25872 deste Real decreto-lei.- A contía da prestación regulada 
neste artigo determinarase aplicando o 70 por cento á base reguladora. Cando non se acredite o período mínimo de 
cotización para ter dereito á prestación, a contía da prestación será equivalente ao 70 por cento da base mínima de 
cotización no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou, no seu caso, 
no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.- A prestación extraordinaria por cese de actividade 
regulada neste artigo terá unha duración dun mes, ampliándose, no seu caso, ata o último día do mes no que finalice o 
estado de alarma, no caso de que este prorróguese e teña unha duración superior ao mes. O tempo da súa percepción 
entenderase como cotizado e non reducirá os períodos de prestación por cese de actividade aos que o beneficiario 
poida ter dereito no futuro .-A percepción será incompatible con calquera outra prestación do sistema de Seguridade 
Social.- Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado que opten polo seu encadramento como 
traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación 
extraordinaria, sempre que reúnan os requisitos establecidos neste artigo.- . A xestión desta prestación corresponderá 
ás entidades ás que se refire o artigo 346 do Texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. (Art(Art(Art(Art....    17)17)17)17)....    
Garantía no mantemento dos servizos de comunicacións electrónicas e a Garantía no mantemento dos servizos de comunicacións electrónicas e a Garantía no mantemento dos servizos de comunicacións electrónicas e a Garantía no mantemento dos servizos de comunicacións electrónicas e a colectividadecolectividadecolectividadecolectividade    de banda ancha.de banda ancha.de banda ancha.de banda ancha. Mentres estea 
en vigor o estado de alarma, as empresas provedoras de servizos de comunicacións electrónicas manterán a 
prestación dos servizos de comunicacións electrónicas dispoñibles ao público contratados polos seus clientes a data 
do inicio da aplicación do estado de alarma, de forma que non poderán suspendelos ou interrompelos por motivos 
distintos aos de integridade e seguridade das redes e dos servizos de comunicacións electrónicas, segundo defínese no 
artigo 44 da Lei 9/2014, de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións, aínda que conste dita posibilidade nos contratos 
de servizos subscritos polos consumidores.(Art.18)(Art.18)(Art.18)(Art.18)....    
Garantía na prestación do servizo universal de Garantía na prestación do servizo universal de Garantía na prestación do servizo universal de Garantía na prestación do servizo universal de telecomunicaciónstelecomunicaciónstelecomunicaciónstelecomunicacións....  A)Mentres estea en vigor o estado de alarma, o 
provedor de servizos de comunicacións electrónicas designado para a prestación do servizo universal de 
telecomunicacións garantirá a prestación dos elementos que integran o servizo universal de telecomunicacións e 
manterá, como mínimo, o conxunto de beneficiarios actuais, así como a calidade da prestación do conxunto de 
servizos B) Garantirá a continuidade dos servizos e a súa calidade e non poderá reducir o número de beneficiarios, con 
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especial referencia aos seguintes ámbitos: O conxunto dos beneficiarios actuais e as condicións nas que presta o 
servizo de acceso funcional a Internet ; as condicións nas que actualmente garante a accesible de do servizo.(Art.19)(Art.19)(Art.19)(Art.19).... 
Suspensión da Suspensión da Suspensión da Suspensión da potabilidadepotabilidadepotabilidadepotabilidade.... Mentres estea en vigor o estado de alarma, non se realizarán polos provedores de servizos 
de comunicacións electrónicas campañas comerciais extraordinarias de contratación de servizos de comunicacións 
electrónicas que requiran a potabilidade de numeración, na medida que pode incrementar a necesidade dos usuarios 
de desprazarse fisicamente a centros de atención presencial a clientes ou de realizar intervencións físicas nos 
domicilios dos clientes para manter a continuidade nos servizos. 
Con leste mesmo fin, mentres estea en vigor o estado de alarma, suspenderanse todas as operacións de potabilidade 
de numeración fixa e móbil que non estean en curso, excepto en casos excepcionais de forza maior.(Art.20)(Art.20)(Art.20)(Art.20)....    
Interrupción do prazo para a devolución de produtos durante vixencia do estado de alarma.Interrupción do prazo para a devolución de produtos durante vixencia do estado de alarma.Interrupción do prazo para a devolución de produtos durante vixencia do estado de alarma.Interrupción do prazo para a devolución de produtos durante vixencia do estado de alarma. Durante a vixencia do 
Estado de Alarma ou os seus posibles prórrogas, interrómpense os prazos para a devolución dos produtos comprados 
por calquera modalidade, ben presencial ben online. O cómputo dos prazos renovarase no momento en que perda 
vixencia o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o Estado de Alarma ou, no seu caso, as 
prórrogas do mesmo.(Art.21)(Art.21)(Art.21)(Art.21)....    

    
CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    

Medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal da actividade para evitar despidosMedidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal da actividade para evitar despidosMedidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal da actividade para evitar despidosMedidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal da actividade para evitar despidos    
    
Medidas excepcionais Medidas excepcionais Medidas excepcionais Medidas excepcionais enenenen    relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución da xornada por mor de relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución da xornada por mor de relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución da xornada por mor de relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución da xornada por mor de 
forza maiorforza maiorforza maiorforza maior. As suspensións de contrato e reducións da xornada por causa directa de perdas de actividade como 
consecuencia do COVID-19, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, peche temporal de locais de 
afluencia pública, restricións no transporte público e, en xeral, da mobilidade das persoas/mercadorías, falta de 
subministros que impidan continuar co desenvolvemento ordinario da actividade, ou ben situacións urxentes e 
extraordinarias por contaxio do persoal ou adopción de medidas de illamento preventivo decretadas pola autoridade 
sanitaria, considéranse  provenientes dunha situación de forza maior. 
Nos supostos nos que decida a empresa a suspensión dos contratos/redución temporal da xornada de traballo con 
base as circunstancias descritas anteriormente, aplicaranse ás especialidades descritas neste Real decreto-lei ( páxina 
25874 ) 
Para a tramitación dos expedientes de suspensión de contratos e redución  da xornada que afecten aos socios 
traballadores de cooperativas de traballo asociado e sociedades laborais do Réxime xeral da S.S. o algún dos réximes 
especiais que protexan a continxencia por desemprego , aplicarase o procedemento do Real decreto 42/1996, do 19 
de xaneiro, polo que se amplía a protección por desemprego aos socios traballadores de cooperativas de traballo 
asociado na situación de cese temporal/redución temporal de xornada, salvo no relativo ao prazo para a emisión de 
resolución por parte da Autoridade Laboral e informe da Inspección de Traballo e S.S. (Art.(Art.(Art.(Art.    22).22).22).22).    
    
Medidas excepcionais en relación cos procedementos de suspensión e redución da xornada por mor de causa Medidas excepcionais en relación cos procedementos de suspensión e redución da xornada por mor de causa Medidas excepcionais en relación cos procedementos de suspensión e redución da xornada por mor de causa Medidas excepcionais en relación cos procedementos de suspensión e redución da xornada por mor de causa 
económica,económica,económica,económica,    técnica, organizativa e de producióntécnica, organizativa e de producióntécnica, organizativa e de producióntécnica, organizativa e de produción    
1.- Si decide a empresa a suspensión de contrato ou redución da xornada por causas        económicas, técnicas, 
organizativas e de produción relacionadas co COVID-19, aplicaranse as especialidades respecto ao procedemento 
recollido na normativa reguladora dos expedientes que aparecen nas páxinas 25874 e 25875 deste Real decreto-Lei. 
2.- Para a tramitación dos expedientes de suspensión de contratos e redución da xornada que afecten aos socios 
traballadores de cooperativas de traballo asociado e sociedades laborais incluídos no Réxime Xeral da S.S. ou algúns 
dos réximes especiais que protexan a continxencia de desemprego, aplicarase o procedemento previsto no Real 
decreto 42/1996, de 19 de xaneiro, salvo no relativo ao desenvolvemento do período de consultas e informe da 
Inspección de Traballo e S.S. (Art.(Art.(Art.(Art.    23232323)))). 
 
Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución 
de xornada por mor de forza maior relacionados co COVIDde xornada por mor de forza maior relacionados co COVIDde xornada por mor de forza maior relacionados co COVIDde xornada por mor de forza maior relacionados co COVID----19191919    
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1.- Nos expedientes de suspensión de contrato e redución de xornada autorizados por forza maior temporal debido ao 
COVID-19 definida no artigo 22, a TXSS exonerará a empresa do abono da aportación empresarial prevista no artigo 
273.2 do Texto Refundido da Lei Xeral da S.S., aprobado polo Real decreto lexislativo 8/2015, de 30 de outubro, ase 
mesmo do relativo as cotas por conceptos de recadación conxunta, mentres dure o período de suspensión de 
contratos ou redución da xornada autorizado en base  a dita causa cando a empresa, a 29 de febreiro de 2020, tivera 
menos de 25 traballadores na situación da alta na S.S. Se a empresa tivera 50 traballadores o máis en situación de alta, 
a exoneración da obriga de cotizar alcanzará ao 75% da aportación empresarial. 
2.- A exoneración non afectará ao traballador/a, manténdose como cotizado/a a todos os efectos. Non se aplicará o 
art. 20 da Lei Xeral da S.S. 
3.- A exoneración se aplica pola TXSS a instancia do empresario, previa comunicación da identificación dos 
traballadores e período da suspensión o redución da xornada. A efectos do control da exoneración de cotas será 
suficiente a verificación de que o Servizo Público de Emprego Estatal proceda ao recoñecemento da correspondente 
prestación por desemprego polo período de que se trate. 
4.- A TXSS establecerá os sistemas de comunicación necesarios para o control da información. (Art. 24)(Art. 24)(Art. 24)(Art. 24). 
 
Medidas extraordinarias en materia de protección por desemprego na aplicación dos procedementos referidos nos Medidas extraordinarias en materia de protección por desemprego na aplicación dos procedementos referidos nos Medidas extraordinarias en materia de protección por desemprego na aplicación dos procedementos referidos nos Medidas extraordinarias en materia de protección por desemprego na aplicación dos procedementos referidos nos 
artigos 22 e 23artigos 22 e 23artigos 22 e 23artigos 22 e 23. . . . Estas medidas están dispoñibles nas páxinas 25875 e 25876 deste Real decreto Lei (A(A(A(Art. 25)rt. 25)rt. 25)rt. 25). 
 
Limitación temporal dos efectos da prestación extemporánea das solicitudes de prestacións por desemprego.Limitación temporal dos efectos da prestación extemporánea das solicitudes de prestacións por desemprego.Limitación temporal dos efectos da prestación extemporánea das solicitudes de prestacións por desemprego.Limitación temporal dos efectos da prestación extemporánea das solicitudes de prestacións por desemprego. Durante o 
período de vixencia das medidas en materia de saúde pública adoptadas para combater os efectos da extensión do 
COVID-19, que conleven a limitación da mobilidade dos cidadáns ou que incumban ao funcionamento dos servizos 
públicos cuxa actuación afecte a xestión da protección por desemprego, o Servizo Público de Emprego Estatal e, no 
seu caso, o ISM, suspenderán a aplicación do disposto nos artigos 268.2 e 276.1 do texto refundido da Lei Xeral da S.S., 
de modo que a presentación das solicitudes da alta inicial ou reanudación da prestación e o subsidio por desemprego 
realizada fora dos prazos establecidos legalmente non implicará redución da duración do dereito a prestación (Art. 26)(Art. 26)(Art. 26)(Art. 26). 
 
Medidas extraordinarias relativas a prórroga do subsidio por deseMedidas extraordinarias relativas a prórroga do subsidio por deseMedidas extraordinarias relativas a prórroga do subsidio por deseMedidas extraordinarias relativas a prórroga do subsidio por desemprego e a declaración anual das rendas. mprego e a declaración anual das rendas. mprego e a declaración anual das rendas. mprego e a declaración anual das rendas. Durante o 
período de vixencia das medidas en materia de saúde pública adoptadas para combater os efectos da extensión do 
COVID-19, que conleven a limitación da mobilidade dos cidadáns ou que incumban ao funcionamento dos servizos 
públicos cuxa actuación afecte a xestión da protección por desemprego, o Servizo Público de Emprego Estatal e, no 
seu caso, o ISM poderán adoptar as seguintes medias: 
1.- Suspensión do disposto no 2º parágrafo do art. 276.2 do texto refundido da Lei Xeral da S.S., autorizando a 
entidade xestora que poda prorrogar de oficio o dereito apercibir o subsidio por desemprego nos supostos suxeitos a 
prórroga semestral do dereito, a efectos de que a falla de solicitude non comporte a interrupción da percepción do 
subsidio por desemprego ni a redución da súa duración. 
2.- Suspensión do disposto no 3º parágrafo do art. 276.3, de modo que, no caso dos beneficiarios do subsidio para 
maiores de 52 anos non se interromperá o pago do subsidio e da cotización a S.S. aínda que a presentación anual das 
rendas se faga fora do prazo establecido (Art. 27).(Art. 27).(Art. 27).(Art. 27).    
    
Prazo de duración das medidas previstas no Capítulo II. Prazo de duración das medidas previstas no Capítulo II. Prazo de duración das medidas previstas no Capítulo II. Prazo de duración das medidas previstas no Capítulo II. As medidas recollidas nos artigos 22, 23,24 e 25 deste Real 
decreto Lei estarán vixentes mentres se manteña a situación derivada do COVID-19 (Art. 28)(Art. 28)(Art. 28)(Art. 28). 
    
 

CAPCAPCAPCAPITULO ITULO ITULO ITULO IIIIIIIIIIII    
Garantía de liquidez para soster a actividade económica ante as dificultades transitorias consecuencia da situaciónGarantía de liquidez para soster a actividade económica ante as dificultades transitorias consecuencia da situaciónGarantía de liquidez para soster a actividade económica ante as dificultades transitorias consecuencia da situaciónGarantía de liquidez para soster a actividade económica ante as dificultades transitorias consecuencia da situación 

 
Liña de avais para as empresas e autónomos para paliar os efectos Liña de avais para as empresas e autónomos para paliar os efectos Liña de avais para as empresas e autónomos para paliar os efectos Liña de avais para as empresas e autónomos para paliar os efectos económicos do COVIDeconómicos do COVIDeconómicos do COVIDeconómicos do COVID----19 e ampliación do límite de 19 e ampliación do límite de 19 e ampliación do límite de 19 e ampliación do límite de 
endebedamento neto do ICOendebedamento neto do ICOendebedamento neto do ICOendebedamento neto do ICO: Para facilitar o mantemento de emprego e paliar os efectos económicos do COVID-19, o 
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Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Dixital outorgará avais ó financiamento concedido por entidades 
de crédito, establecementos financeiros de crédito, entidades de diñeiro electrónico e entidades de pagos a empresas 
e autónomos para atender as súas necesidades derivadas, entre outras, da xestión de facturas, necesidades de 
circulante, vencementos de obrigacións financeiras ou tributarias e outras necesidades de liquidez (Art. 29)(Art. 29)(Art. 29)(Art. 29).... 
Os avais regulados nesta norma e as condicións desenvolvidas no Acordo do Consello de Ministros cumprirán coa 
normativa da Unión Europea en materia de Axudas do Estado (art. 29)(art. 29)(art. 29)(art. 29).... 
 

Ampliación do límite de endebedamento neto do ICO co fin de aumentar as Liñas ICO de financiamento a empresas e Ampliación do límite de endebedamento neto do ICO co fin de aumentar as Liñas ICO de financiamento a empresas e Ampliación do límite de endebedamento neto do ICO co fin de aumentar as Liñas ICO de financiamento a empresas e Ampliación do límite de endebedamento neto do ICO co fin de aumentar as Liñas ICO de financiamento a empresas e 
autónomos: autónomos: autónomos: autónomos: Amplíase en 10.000  millóns de euros o límite de endebedamento neto previsto para o ICO co fin de 
facilitar liquidez adicional ás empresas, especialmente PEMES e Autónomos. Isto levarase a cabo a través das liñas ICO 
de financiamento mediante a intermediario das entidades financeiras tanto a curto, como a medio e longo prazo (Art. (Art. (Art. (Art. 
30)30)30)30).... 
 
Liña Extraordinaria de Liña Extraordinaria de Liña Extraordinaria de Liña Extraordinaria de cobertura aseguradoracobertura aseguradoracobertura aseguradoracobertura aseguradora    (Internacionalización de empresas)(Internacionalización de empresas)(Internacionalización de empresas)(Internacionalización de empresas): Con carácter extraordinario e cunha 
duración de seis meses dende a entrada en vigor do presente RDL, autorízase a creación dunha liña de cobertura 
aseguradora con cargo ó Fondo de Reserva dos Riscos da Internacionalización. Serán elixibles os créditos de circulante 
necesarios para a compañía exportadora, sen que sexa necesaria a súa relación directa cun ou varios contratos 
internacionais, sempre que respondan a novas necesidades de financiamento e non a situación previas á crise actual. 
Beneficiarios: As empresas españolas consideradas como PEMES conforme á definición do Anexo I do Regulamento UE 
651/2014 da Comisión, así como outras empresas de maior tamaño, sempre que sexan entidades non cotizadas, nas 
que concorran as seguintes circunstancias: 
-Que se trate de empresas internacionalizadas ou en proceso de internacionalización, e que cumpran cos requisitos 
deste RDL.  
Que a empresa se enfronte a un problema de liquidez ou de falta de acceso ó financiamento resultado do impacto da 
crise do COVID-19 na súa actividade económica. 
Todas as empresas deben cumprir cos requisitos do artigo 31 deste RDL (Art. 31)(Art. 31)(Art. 31)(Art. 31).... 
 
Atribución de competencias para o despacho aduaneiroAtribución de competencias para o despacho aduaneiroAtribución de competencias para o despacho aduaneiroAtribución de competencias para o despacho aduaneiro. O Departamento de Aduanas  e Impostos Especiais poderá 
acordar que o procedemento de declaración e o despacho poida ser realizado por calquera órgano ou funcionario da 
Area de Aduanas e Impostos Especiais (Art. 32).(Art. 32).(Art. 32).(Art. 32). 
 
Suspensión deSuspensión deSuspensión deSuspensión de    prazos no ámbito tributario.prazos no ámbito tributario.prazos no ámbito tributario.prazos no ámbito tributario.    Determinados prazos de pago da débeda tributaria recollidos na Lei  
58/2003, así como no Regulamento Xeral de Recadación aprobado por RD 939/2005 que non remataran á entrada en 
vigor deste RDL ampliaranse ata o 30 de abril de 2020.  En relación co anterior, os actos que se comuniquen a partires 
da entrada en vigor desta medida esténdense ata o 20 de maio de 2020, salvo que o prazo outorgado pola norma 
xeral sexa maior, polo que esta será de aplicación. Ademais, no seo do procedemento administrativo de prema, non se 
procederá á execución de garantías que recaian sobre bens inmobles, dende a entrada en vigor do presente RDL, e ata 
o día 30 de abril de 2020 (Art. 33)(Art. 33)(Art. 33)(Art. 33).... 
 
Medidas en materia de contratación pública para paliar as consecuencias dMedidas en materia de contratación pública para paliar as consecuencias dMedidas en materia de contratación pública para paliar as consecuencias dMedidas en materia de contratación pública para paliar as consecuencias doooo    COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19.19.19.19.    Os contratos públicos de 
servizos e de subministracións de prestación sucesiva, vixentes á entrada en vigor deste real decreto lei, celebrados 
polas entidades pertencentes ó Sector Público, no sentido definido no artigo 3 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ó ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento 
Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, nos que a súa execución sexa imposible 
como consecuencia do COVID-19 ou as medidas adoptadas polo Estado, as comunidades autónomas ou a 
Administración local para combatelo, quedarán automaticamente suspendidos dende que se producira a situación de 
feito que impide a súa prestación e ata que dita prestación poida renovarse. A estes efectos, entenderase que a 
prestación pode renovarse cando, habendo cesado as circunstancias ou medidas que a viñeran impedindo, o órgano 
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de contratación notificara ó contratista ó fin da súa suspensión. Cando con arranxo ó disposto no parágrafo anterior, a 
execución dun contrato público quedara en suspenso, a entidade adxudicadora deberá abonar ó contratista os danos 
e prexuízos efectivamente sufridos por este durante o período de suspensión, previa solicitude e acreditación da súa 
realidade, efectividade, e contía polo contratista. Os danos e prexuízos polos que o contratista poderá ser 
indemnizado serán unicamente os seguintes: Custes salariais pagados polo contratista ó persoal que figurara inscrito a 
data 14 de marzo de 2020; custos de arrendamentos ou custes de mantemento da maquinaria, instalacións e equipos 
relativos ó período de suspensión do contrato; custos de mantemento da garantía definitiva, relativos ó período de 
suspensión do contrato. 
 
A suspensión dos contratos do sector público, en base a este artigo non constituirán, en ningún caso, unha causa de 
resolución dos mesmos (Art. 34)(Art. 34)(Art. 34)(Art. 34).... 
 
Medidas financMedidas financMedidas financMedidas financeeeeiras diriiras diriiras diriiras dirixxxxidas idas idas idas óóóós titulares de s titulares de s titulares de s titulares de explotaciónsexplotaciónsexplotaciónsexplotacións    agrarias que hagrarias que hagrarias que hagrarias que houberanouberanouberanouberan    susususubbbbscrito préstamos como consecuencia scrito préstamos como consecuencia scrito préstamos como consecuencia scrito préstamos como consecuencia 
da situación de seda situación de seda situación de seda situación de secccca de 2017.a de 2017.a de 2017.a de 2017. Facilitarase que, de maneira voluntaria, os prestatarios de créditos financeiros 
concedidos a titulares de explotacións agrarias, afectados pola seca do ano 2017 ó amparo das ordes AAA/778/2016, 
do 19 de maio, Orde APM/728/2017, de 31 de xullo e APM/358/2018, de 2 de abril, pola que se establecen as bases 
reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas á obtención de avais da Sociedade Anónima Estatal 
de Caución Agraria, acorden coas entidades financeiras prolongar ata nun ano, que poderá ser de carencia, o período 
de amortización dos préstamos suscritos (Art. 35)(Art. 35)(Art. 35)(Art. 35).... 
 
 

CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
Medidas de apoio áMedidas de apoio áMedidas de apoio áMedidas de apoio á    investigación do COVIDinvestigación do COVIDinvestigación do COVIDinvestigación do COVID----19191919 

 
En este caso, as entidades públicas integrantes do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía, e Innovación, poderán 
establecer xornadas laborais extraordinarias para os seus traballadores e traballadoras que se compensarán 
economicamente a través do complemento de produtividade ou gratificacións extraordinarias. Autorizarase ás 
entidades públicas integrantes do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, a realizar contratos indefinidos 
e temporais de acordo ca normativa vixente para a execución de plans e programas públicos de investigación científica 
e técnica, ou de innovación, relacionados co coronavirus COVID-19 (Art. 36, 37, 38)(Art. 36, 37, 38)(Art. 36, 37, 38)(Art. 36, 37, 38)....    
    
    

CAPITULO VCAPITULO VCAPITULO VCAPITULO V    
Outras medidas de flexibilizaciónOutras medidas de flexibilizaciónOutras medidas de flexibilizaciónOutras medidas de flexibilización    ((((Art.Art.Art.Art.        39,39,39,39,    40, 41, 42, e 43)40, 41, 42, e 43)40, 41, 42, e 43)40, 41, 42, e 43) 

 
No campo dos convenios, estímase un réxime especial de convenios relacionados co COVID-19. En este apartado, 
perfeccionaranse, e resultarán eficaces pola prestación do consentimento das partes, sen que sexan de aplicación 
algunhas disposicións da Lei 40/2015 de Réxime Xurídico do Sector Público. 
 
O artigo 40 do presente RDL contén medidas extraordinarias aplicables a persoas xurídicas de dereito privado 
(Asociacións, sociedades civís e mercantís, sociedades cooperativas, fundacións). Así, inda que os estatutos non o 
houberan previsto, durante o período de alarma, as sesións dos órganos de goberno e de administración poderán 
celebrarse por videoconferencia. Tamén, inda que os estatutos non o houberan previsto, durante o período de alarma, 
os acordos dos órganos de goberno e de administración, 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. 
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En este mesmo senso, o prazo de tres meses a contar dende o peche do exercicio social para que o órgano de goberno 
ou administración dunha persoa xurídica obrigada formule as contas anuais, ordinarias, abreviadas, individuais ou 
consolidadas e, se fora legalmente esixible, o informe de xestión, e para formular os demais documentos que foran 
legalmente obrigatorios pola lexislación de sociedades, queda suspendido ata que finalice o estado de alarma, 
renovándose de novo por outros tres meses a contar dende esa data. 
 
Os notarios que foran requiridos para que asistan a unha xunta xeral de socios e levanten acta da reunión, poderán 
utilizar medios de comunicación a distancia en tempo real que garantan  o cumprimento da función notarial. 
 
Tamén se adoptan medidas extraordinarias aplicables ós órganos de goberno das sociedades anónimas cotizadas. 
Estas medidas afectan ós prazos de publicación e remisión de contas ó CNMV, prazos de celebración de xunta xeral, e 
á validez dos acordos que sexan tomados a través de videoconferencia ou por conferencia telefónica múltiple. 
 
No mesmo orde de cousas, declárase a suspensión do prazo de caducidade dos asentos do rexistro durante a vixencia 
do real decreto de declaración do estado de alarma. 
 
Por último, mentres estea vixente o estado de alarma, o debedor que se encontre en estado de insolvencia non terá o 
deber de solicitar a declaración de concurso. Ata que pasen dous meses a contar dende a finalización do estado de 
alarma, os xuíces non admitirán a trámite as solicitudes de concurso. Tampouco terá o deber de solicitar a declaración 
de concurso, mentres estea vixente o estado de alarma, o debedor que houbera comunicado ó xulgado competente, 
para a declaración de concurso, a iniciación de negociación cos acredores para alcanzar un acordo de 
refinanciamento, ou un acordo extraxudicial de pagos, ou para obter adhesións a unha proposta anticipada de 
convenio. 
 
 

Disposicións adicionais, transitorias, finais e Anexo.Disposicións adicionais, transitorias, finais e Anexo.Disposicións adicionais, transitorias, finais e Anexo.Disposicións adicionais, transitorias, finais e Anexo. 
 
Prórroga da vixencia do documento nacional de identidade: Queda prorrogado por un ano, ata o día 13 de marzo de 
2021, a validez do documento nacional de identidade das persoas maiores de idade titulares dun documento que 
caduque dende a data de entrada en vigor do RD 463/2020, polo que se declara o estado de alarma (Disposición Disposición Disposición Disposición 
adicional cuarta)adicional cuarta)adicional cuarta)adicional cuarta). 
 
As medidas extraordinarias, no ámbito laboral, previstas no presente RDL, estarán suxeitas ó compromiso da empresa 
de manter o emprego durante o prazo de seis meses dende a data de reanudación da actividade (Disposición adicional Disposición adicional Disposición adicional Disposición adicional 
sexta)sexta)sexta)sexta). 
 
Plan ACELERA (Disposición adicional oitava e Anexo)Disposición adicional oitava e Anexo)Disposición adicional oitava e Anexo)Disposición adicional oitava e Anexo): Poñerase en marcha, a través da entidade pública RED.ES, o 
programa ACELERA PEME, co obxecto de articular un conxunto de iniciativas en colaboración co sector privado de 
apoio ás PEMES a curto e medio prazo. Este plan vai contar con varias medidas dirixidas ás PEMES: 
 
-Medidas de apoio para acelerar o proceso de dixitalización das PEMES a través do asesoramento e a formación. 
-Medidas de apoio á creación de solucións tecnolóxicas para a dixitalización das PEMES. 
-Medidas de apoio financeiro para a dixitalización das PEMES. 
 
Modifícase a Lei do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados: As escrituras de 
formalización das novacións contractuais de préstamos e créditos hipotecarios que se produzan ó amparo deste RDL, 
quedarán exentas da cota gradual de documentos notariais da modalidade de actos xurídicos documentados do 
imposto (Disposición final primeiraDisposición final primeiraDisposición final primeiraDisposición final primeira)))). 
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Queda suspendido o réxime de liberalización de investimentos estranxeiros directos en España que se realicen nos 
sectores seguintes: Infraestruturas críticas; Tecnoloxías críticas e produtos de dobre uso; Subministro de insumos 
fundamentais como enerxía; Sectores con acceso a información sensible; e medios de comunicación. Tamén se pode 
suspender o réxime de liberalización dos investimentos estranxeiros en outros sectores cando poidan afectar á 
seguridade pública, orde público e saúde pública (Disposición final cuarta)Disposición final cuarta)Disposición final cuarta)Disposición final cuarta). 
 
 
Pódese ampliar información sobre cada unha das medidas do RDL 8/2020Pódese ampliar información sobre cada unha das medidas do RDL 8/2020Pódese ampliar información sobre cada unha das medidas do RDL 8/2020Pódese ampliar información sobre cada unha das medidas do RDL 8/2020 de mde mde mde medidas urxentesedidas urxentesedidas urxentesedidas urxentes    extraordinariasextraordinariasextraordinariasextraordinarias    para para para para 
facer fronte ó impacto económico e social do COVIDfacer fronte ó impacto económico e social do COVIDfacer fronte ó impacto económico e social do COVIDfacer fronte ó impacto económico e social do COVID----19, no seguinte enlace:19, no seguinte enlace:19, no seguinte enlace:19, no seguinte enlace:    
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 
 
 
 


