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RESUMORESUMORESUMORESUMO    elaborado polo Servizo de Apoio á Empresa do Concello de Santiago do  elaborado polo Servizo de Apoio á Empresa do Concello de Santiago do  elaborado polo Servizo de Apoio á Empresa do Concello de Santiago do  elaborado polo Servizo de Apoio á Empresa do Concello de Santiago do  Real DecretoReal DecretoReal DecretoReal Decreto----lei lei lei lei 

11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito 

social e económico para facer fronte ao COVIDsocial e económico para facer fronte ao COVIDsocial e económico para facer fronte ao COVIDsocial e económico para facer fronte ao COVID----19.    19.    19.    19.        

 (Cítanse os artigos coas medidas máis importantes. Algúns artigos de máis calado no ámbito 

económico, desenvólvense máis. Para máis información sobre cada unha das medidas, ao final 

do documento atópase ligazón á disposición do BOE) 

    

CAPÍTULO I Medidas de apoio aos traballadores, consumidores, familias e colectivos vulnerablesCAPÍTULO I Medidas de apoio aos traballadores, consumidores, familias e colectivos vulnerablesCAPÍTULO I Medidas de apoio aos traballadores, consumidores, familias e colectivos vulnerablesCAPÍTULO I Medidas de apoio aos traballadores, consumidores, familias e colectivos vulnerables    

Sección 1.ªSección 1.ªSección 1.ªSección 1.ª    Medidas dirixidas a familias e colectivos vulnerables.Medidas dirixidas a familias e colectivos vulnerables.Medidas dirixidas a familias e colectivos vulnerables.Medidas dirixidas a familias e colectivos vulnerables.    

Neste capítulo, as medidas máis importantes son as seguintes:Neste capítulo, as medidas máis importantes son as seguintes:Neste capítulo, as medidas máis importantes son as seguintes:Neste capítulo, as medidas máis importantes son as seguintes:    

Suspensión do procedemento de desafiuzamento e dos lanzamentos para fogares vulnerables 

sen alternativa habitacional. Artigo 1. 

 Prórroga extraordinaria dos contratos de arrendamento de vivenda habitual. Artigo 2 

Moratoria de débeda arrendaticia. Artigo 3. 

Aplicación automática da moratoria da débeda arrendaticia en caso de grandes tenedores e 

empresas ou entidades públicas de vivenda. Artigo 4. 

 Definición da situación de vulnerabilidade económica a efectos de obter moratorias ou axudas 

en relación coa renda arrendaticia da vivenda habitual. Artigo 5 

Acreditación das condicións subxectivas. Artigo 6. 

Consecuencias da aplicación indebida pola persoa arrendataria da moratoria excepcional da 

débeda arrendaticia e das axudas públicas para vivenda habitual en situación de vulnerabilidade 

económica a causa do COVID-19. Artigo 7. 

Modificación excepcional e transitoria das condicións contractuais de arrendamento no caso de 

arrendadores non comprendidos entre os recolleitos no artigo 4 como consecuencia do impacto 

económico e social do COVID-19. Artigo 8. 

Aprobación dunha liña de avais para a cobertura por conta do Estado do financiamento a 

arrendatarios en situación de vulnerabilidade social e económica como consecuencia da 

expansión do COVID-19. Artigo 9. 

Novo programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social do COVID-

19 nos alugueres de vivenda habitual. Artigo 10. 
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Substitución do programa de axuda ás persoas en situación de desafiuzamento ou lanzamento 

da súa vivenda habitual polo novo programa de axuda ás vítimas de violencia de xénero, persoas 

obxecto de desafiuzamento da súa vivenda habitual, persoas sen fogar e outras persoas 

especialmente vulnerables regulado en artigo seguinte. Artigo 11. 

Modificación do programa de fomento do parque de vivenda en aluguer. Artigo 12. 

Autorización para transferir anticipadamente ás Comunidades Autónomas e ás Cidades de Ceuta 

e de Melilla os fondos comprometidos polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda 

Urbana nos convenios subscritos para a execución do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. Artigo 

13. 

Definición de vulnerabilidade económica aos efectos da moratoria hipotecaria e do crédito de 

financiamento non hipotecario. Artigo 16. 

Acreditación das condicións subxectivas. Artigo 17. 

Definición da situación de vulnerabilidade económica e acreditación derivadas dos contratos de 

crédito sen garantía hipotecaria. Artigo 18. 

Moratoria de débeda hipotecaria. Artigo 19.  

Aplicación do artigo 3 do Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, ás Entidades Locais. Artigo 

20. 

 

1. Aos efectos da aplicación do último parágrafo do artigo 3 do Real Decreto-lei 8/2020, 

de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto 

económico e social do COVID-19, o importe que poderá destinar cada entidade local ao 

gasto ao que se refire devandito precepto será, como máximo, equivalente ao 20% do 

saldo positivo definido na letra c) do apartado 2 da disposición adicional sexta da Lei 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade 

Financeira.  

2. Para a aplicación do superávit á política de gasto 23 nos termos regulados no artigo 1 

do Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, a modificación orzamentaria de crédito 

extraordinario para habilitar crédito ou de suplemento de créditos que deba aprobarse, 

tramitarase por decreto ou resolución do Presidente da corporación local sen que lle 

sexan de aplicación as normas sobre reclamación e publicidade dos orzamentos a que 

se refire o artigo 169 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 

aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Suspensión daSuspensión daSuspensión daSuspensión das obrigacións derivadas dos contratos de crédito sen garantía hipotecaria. Artigo 21s obrigacións derivadas dos contratos de crédito sen garantía hipotecaria. Artigo 21s obrigacións derivadas dos contratos de crédito sen garantía hipotecaria. Artigo 21s obrigacións derivadas dos contratos de crédito sen garantía hipotecaria. Artigo 21....    
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1.1.1.1.Establécense medidas conducentes a procurar a suspensión temporal das obrigacións Establécense medidas conducentes a procurar a suspensión temporal das obrigacións Establécense medidas conducentes a procurar a suspensión temporal das obrigacións Establécense medidas conducentes a procurar a suspensión temporal das obrigacións 

contractuais derivadas de todo préstamo ou crédito sen garantía hipotecaria que estivecontractuais derivadas de todo préstamo ou crédito sen garantía hipotecaria que estivecontractuais derivadas de todo préstamo ou crédito sen garantía hipotecaria que estivecontractuais derivadas de todo préstamo ou crédito sen garantía hipotecaria que estivese se se se 

vixente á data de entrada en vigor deste real decretovixente á data de entrada en vigor deste real decretovixente á data de entrada en vigor deste real decretovixente á data de entrada en vigor deste real decreto----lei, cando estea contratado por lei, cando estea contratado por lei, cando estea contratado por lei, cando estea contratado por 

unha persoa física que se atope en situación de vulnerabilidade económica, na forma unha persoa física que se atope en situación de vulnerabilidade económica, na forma unha persoa física que se atope en situación de vulnerabilidade económica, na forma unha persoa física que se atope en situación de vulnerabilidade económica, na forma 

definida no artigo 16, como consecuencia da crise sanitaria provocada polo COVIDdefinida no artigo 16, como consecuencia da crise sanitaria provocada polo COVIDdefinida no artigo 16, como consecuencia da crise sanitaria provocada polo COVIDdefinida no artigo 16, como consecuencia da crise sanitaria provocada polo COVID----19191919....    

2. 2. 2. 2. Estas mesmas medidas aplicaranse igualmente aos fiadores e avalistas do debedor Estas mesmas medidas aplicaranse igualmente aos fiadores e avalistas do debedor Estas mesmas medidas aplicaranse igualmente aos fiadores e avalistas do debedor Estas mesmas medidas aplicaranse igualmente aos fiadores e avalistas do debedor 

principal nos que concorran as circunstancias sinaladas no artigo 16.principal nos que concorran as circunstancias sinaladas no artigo 16.principal nos que concorran as circunstancias sinaladas no artigo 16.principal nos que concorran as circunstancias sinaladas no artigo 16.    

Dereito a percepción do bono social por parte de traballadores autónomos que cesasen a súa Dereito a percepción do bono social por parte de traballadores autónomos que cesasen a súa Dereito a percepción do bono social por parte de traballadores autónomos que cesasen a súa Dereito a percepción do bono social por parte de traballadores autónomos que cesasen a súa 

actividadeactividadeactividadeactividade    ou visen reducida a súa facturación como consecuencia do COVIDou visen reducida a súa facturación como consecuencia do COVIDou visen reducida a súa facturación como consecuencia do COVIDou visen reducida a súa facturación como consecuencia do COVID----19. Artigo 28.19. Artigo 28.19. Artigo 28.19. Artigo 28.    

1. Terán consideración de consumidores vulnerables na súa vivenda habitual e nos 1. Terán consideración de consumidores vulnerables na súa vivenda habitual e nos 1. Terán consideración de consumidores vulnerables na súa vivenda habitual e nos 1. Terán consideración de consumidores vulnerables na súa vivenda habitual e nos 

termos recolleitos no Real Decreto 897/2017, de 6 de outubro, polo que se regula a termos recolleitos no Real Decreto 897/2017, de 6 de outubro, polo que se regula a termos recolleitos no Real Decreto 897/2017, de 6 de outubro, polo que se regula a termos recolleitos no Real Decreto 897/2017, de 6 de outubro, polo que se regula a 

figura do configura do configura do configura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os sumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os sumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os sumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os 

consumidores domésticos, os consumidores que, cumprindo o requisito de renda do consumidores domésticos, os consumidores que, cumprindo o requisito de renda do consumidores domésticos, os consumidores que, cumprindo o requisito de renda do consumidores domésticos, os consumidores que, cumprindo o requisito de renda do 

apartado 2, acrediten con data posterior á entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de apartado 2, acrediten con data posterior á entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de apartado 2, acrediten con data posterior á entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de apartado 2, acrediten con data posterior á entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, q14 de marzo, q14 de marzo, q14 de marzo, que o titular do punto de subministración, ou algún dos membros da súa ue o titular do punto de subministración, ou algún dos membros da súa ue o titular do punto de subministración, ou algún dos membros da súa ue o titular do punto de subministración, ou algún dos membros da súa 

unidade familiar, profesionais por conta propia ou autónomos, teñen dereito á prestación unidade familiar, profesionais por conta propia ou autónomos, teñen dereito á prestación unidade familiar, profesionais por conta propia ou autónomos, teñen dereito á prestación unidade familiar, profesionais por conta propia ou autónomos, teñen dereito á prestación 

por cesamento total de actividade profesional ou por ver a súa facturación no mes por cesamento total de actividade profesional ou por ver a súa facturación no mes por cesamento total de actividade profesional ou por ver a súa facturación no mes por cesamento total de actividade profesional ou por ver a súa facturación no mes 

anterior ao queanterior ao queanterior ao queanterior ao que    se solicita o bono social reducida en, polo menos, un 75 por cento en se solicita o bono social reducida en, polo menos, un 75 por cento en se solicita o bono social reducida en, polo menos, un 75 por cento en se solicita o bono social reducida en, polo menos, un 75 por cento en 

relación coa media de facturación do semestre anterior, nos termos establecidos no Real relación coa media de facturación do semestre anterior, nos termos establecidos no Real relación coa media de facturación do semestre anterior, nos termos establecidos no Real relación coa media de facturación do semestre anterior, nos termos establecidos no Real 

DecretoDecretoDecretoDecreto----lei 8/2020, de 17 de marzo. Cando o contrato de subministración da vivenda lei 8/2020, de 17 de marzo. Cando o contrato de subministración da vivenda lei 8/2020, de 17 de marzo. Cando o contrato de subministración da vivenda lei 8/2020, de 17 de marzo. Cando o contrato de subministración da vivenda 

habitual do prhabitual do prhabitual do prhabitual do profesional por conta propia ou autónomo estea a nome da persoa xurídica, o ofesional por conta propia ou autónomo estea a nome da persoa xurídica, o ofesional por conta propia ou autónomo estea a nome da persoa xurídica, o ofesional por conta propia ou autónomo estea a nome da persoa xurídica, o 

bono social deberá solicitarse para a persoa física, o que implicará un cambio de bono social deberá solicitarse para a persoa física, o que implicará un cambio de bono social deberá solicitarse para a persoa física, o que implicará un cambio de bono social deberá solicitarse para a persoa física, o que implicará un cambio de 

titularidade do contrato de subministración. titularidade do contrato de subministración. titularidade do contrato de subministración. titularidade do contrato de subministración.     

2. Para poder adquirir a condición de consumidor vulne2. Para poder adquirir a condición de consumidor vulne2. Para poder adquirir a condición de consumidor vulne2. Para poder adquirir a condición de consumidor vulnerable referida no apartado rable referida no apartado rable referida no apartado rable referida no apartado 

anterior, será condición necesaria que a renda do titular do punto de subministración ou, anterior, será condición necesaria que a renda do titular do punto de subministración ou, anterior, será condición necesaria que a renda do titular do punto de subministración ou, anterior, será condición necesaria que a renda do titular do punto de subministración ou, 

caso de formar parte dunha unidade familiar, a renda conxunta anual da unidade familiar caso de formar parte dunha unidade familiar, a renda conxunta anual da unidade familiar caso de formar parte dunha unidade familiar, a renda conxunta anual da unidade familiar caso de formar parte dunha unidade familiar, a renda conxunta anual da unidade familiar 

á que pertenza, calculada de acordo co estipulado ná que pertenza, calculada de acordo co estipulado ná que pertenza, calculada de acordo co estipulado ná que pertenza, calculada de acordo co estipulado no artigo 4 da Orde ETU/943/2016, de o artigo 4 da Orde ETU/943/2016, de o artigo 4 da Orde ETU/943/2016, de o artigo 4 da Orde ETU/943/2016, de 

6 de outubro, pola que se desenvolve o Real Decreto 897/2017, de 6 de outubro, polo 6 de outubro, pola que se desenvolve o Real Decreto 897/2017, de 6 de outubro, polo 6 de outubro, pola que se desenvolve o Real Decreto 897/2017, de 6 de outubro, polo 6 de outubro, pola que se desenvolve o Real Decreto 897/2017, de 6 de outubro, polo 

que se regula a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de que se regula a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de que se regula a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de que se regula a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de 

protección para os consumidores domésticos de enerxíaprotección para os consumidores domésticos de enerxíaprotección para os consumidores domésticos de enerxíaprotección para os consumidores domésticos de enerxía    eléctrica, sexa igual ou inferior: eléctrica, sexa igual ou inferior: eléctrica, sexa igual ou inferior: eléctrica, sexa igual ou inferior:     

----    a 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, no a 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, no a 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, no a 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, no 

caso de que o titular do punto de subministración non forme parte dunha unidade caso de que o titular do punto de subministración non forme parte dunha unidade caso de que o titular do punto de subministración non forme parte dunha unidade caso de que o titular do punto de subministración non forme parte dunha unidade 

familiar ou non haxa ningún menor na unidade familifamiliar ou non haxa ningún menor na unidade familifamiliar ou non haxa ningún menor na unidade familifamiliar ou non haxa ningún menor na unidade familiar; ar; ar; ar;     

----    a 3 veces o índice IPREM de 14 pagas, no caso de que haxa un menor na unidade a 3 veces o índice IPREM de 14 pagas, no caso de que haxa un menor na unidade a 3 veces o índice IPREM de 14 pagas, no caso de que haxa un menor na unidade a 3 veces o índice IPREM de 14 pagas, no caso de que haxa un menor na unidade 

familiar; familiar; familiar; familiar;     
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----    a 3,5 veces o índice IPREM de 14 pagas, no caso de que haxa dous menores na unidade a 3,5 veces o índice IPREM de 14 pagas, no caso de que haxa dous menores na unidade a 3,5 veces o índice IPREM de 14 pagas, no caso de que haxa dous menores na unidade a 3,5 veces o índice IPREM de 14 pagas, no caso de que haxa dous menores na unidade 

familiar. familiar. familiar. familiar.     

3. A condición de consumidor vulnerable definida nos apartados anteriores e, por tanto, o 3. A condición de consumidor vulnerable definida nos apartados anteriores e, por tanto, o 3. A condición de consumidor vulnerable definida nos apartados anteriores e, por tanto, o 3. A condición de consumidor vulnerable definida nos apartados anteriores e, por tanto, o 

dereito a percibir o bono social nos termos que corresponda, extinguirase cando deixen dereito a percibir o bono social nos termos que corresponda, extinguirase cando deixen dereito a percibir o bono social nos termos que corresponda, extinguirase cando deixen dereito a percibir o bono social nos termos que corresponda, extinguirase cando deixen 

de concorrer as circunstancias referidas, estando obrigado o consumidor a comunde concorrer as circunstancias referidas, estando obrigado o consumidor a comunde concorrer as circunstancias referidas, estando obrigado o consumidor a comunde concorrer as circunstancias referidas, estando obrigado o consumidor a comunicar icar icar icar 

este feito ao comercializador de referencia. este feito ao comercializador de referencia. este feito ao comercializador de referencia. este feito ao comercializador de referencia.     

En ningún caso a consideración de consumidor vulnerable polo cumprimento dos En ningún caso a consideración de consumidor vulnerable polo cumprimento dos En ningún caso a consideración de consumidor vulnerable polo cumprimento dos En ningún caso a consideración de consumidor vulnerable polo cumprimento dos 

apartados anteriores estenderase máis de 6 meses desde o seu deveño, sen prexuízo da apartados anteriores estenderase máis de 6 meses desde o seu deveño, sen prexuízo da apartados anteriores estenderase máis de 6 meses desde o seu deveño, sen prexuízo da apartados anteriores estenderase máis de 6 meses desde o seu deveño, sen prexuízo da 

posibilidade de acollerse á devandita condiposibilidade de acollerse á devandita condiposibilidade de acollerse á devandita condiposibilidade de acollerse á devandita condición en calquera momento anterior ou ción en calquera momento anterior ou ción en calquera momento anterior ou ción en calquera momento anterior ou 

posterior a esa data ao amparo do resto de supostos previstos no Real Decreto 897/2017, posterior a esa data ao amparo do resto de supostos previstos no Real Decreto 897/2017, posterior a esa data ao amparo do resto de supostos previstos no Real Decreto 897/2017, posterior a esa data ao amparo do resto de supostos previstos no Real Decreto 897/2017, 

de 6 de outubrode 6 de outubrode 6 de outubrode 6 de outubro. 

Garantía de subministración de enerxía eléctrica, produtos derivados do petróleo, gas natural e 

auga. Artigo 29. 

BBBBeneficiarios do subsidio extraordinario por falta de actividade para as persoas integradas no eneficiarios do subsidio extraordinario por falta de actividade para as persoas integradas no eneficiarios do subsidio extraordinario por falta de actividade para as persoas integradas no eneficiarios do subsidio extraordinario por falta de actividade para as persoas integradas no 

Sistema Especial de Empregados de Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social. Artigo 30.Sistema Especial de Empregados de Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social. Artigo 30.Sistema Especial de Empregados de Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social. Artigo 30.Sistema Especial de Empregados de Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social. Artigo 30.    

Terán dereito ao subsidio extraordinario por falta de actividade as persoTerán dereito ao subsidio extraordinario por falta de actividade as persoTerán dereito ao subsidio extraordinario por falta de actividade as persoTerán dereito ao subsidio extraordinario por falta de actividade as persoas que, estando de alta as que, estando de alta as que, estando de alta as que, estando de alta 

no Sistema Especial de Empregados do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social antes a no Sistema Especial de Empregados do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social antes a no Sistema Especial de Empregados do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social antes a no Sistema Especial de Empregados do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social antes a 

entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de 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 sanitariaalarma para a xestión da situación de crise sanitariaalarma para a xestión da situación de crise sanitariaalarma para a xestión da situación de crise sanitaria    ocasionada polo COVIDocasionada polo COVIDocasionada polo COVIDocasionada polo COVID----19, atópense 19, atópense 19, atópense 19, atópense 

nalgunha das seguintes situacións:nalgunha das seguintes situacións:nalgunha das seguintes situacións:nalgunha das seguintes situacións:    

----    Deixasen de prestar servizos, total ou parcialmente, con carácter temporal, a fin de Deixasen de prestar servizos, total ou parcialmente, con carácter temporal, a fin de Deixasen de prestar servizos, total ou parcialmente, con carácter temporal, a fin de Deixasen de prestar servizos, total ou parcialmente, con carácter temporal, a fin de 

reducir o risco de contaxio, por causas alleas á súa vontade, nun ou varios domicilios e reducir o risco de contaxio, por causas alleas á súa vontade, nun ou varios domicilios e reducir o risco de contaxio, por causas alleas á súa vontade, nun ou varios domicilios e reducir o risco de contaxio, por causas alleas á súa vontade, nun ou varios domicilios e 

con motivcon motivcon motivcon motivo da crise sanitaria do COVIDo da crise sanitaria do COVIDo da crise sanitaria do COVIDo da crise sanitaria do COVID----19. 19. 19. 19.     

----    Extinguiuse o seu contrato de traballo pola causa de despedimento recollida no artigo Extinguiuse o seu contrato de traballo pola causa de despedimento recollida no artigo Extinguiuse o seu contrato de traballo pola causa de despedimento recollida no artigo Extinguiuse o seu contrato de traballo pola causa de despedimento recollida no artigo 

49.1.k do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o Texto 49.1.k do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o Texto 49.1.k do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o Texto 49.1.k do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o Texto 

Refundido da Lei do Estatuto dos TraballadoreRefundido da Lei do Estatuto dos TraballadoreRefundido da Lei do Estatuto dos TraballadoreRefundido da Lei do Estatuto dos Traballadores ou polo desistimiento do empleador ou s ou polo desistimiento do empleador ou s ou polo desistimiento do empleador ou s ou polo desistimiento do empleador ou 

empleadora, nos termos previstos no artigo 11.3 do Real Decreto 1620/2011, de 14 de empleadora, nos termos previstos no artigo 11.3 do Real Decreto 1620/2011, de 14 de empleadora, nos termos previstos no artigo 11.3 do Real Decreto 1620/2011, de 14 de empleadora, nos termos previstos no artigo 11.3 do Real Decreto 1620/2011, de 14 de 

novembro, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do servizo do fogar novembro, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do servizo do fogar novembro, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do servizo do fogar novembro, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do servizo do fogar 

familiar, con motivo da crise sanitaria do familiar, con motivo da crise sanitaria do familiar, con motivo da crise sanitaria do familiar, con motivo da crise sanitaria do COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19.19.19.19.    

Contía do subsidio. Artigo 31. 

Compatibilidades e incompatibilidades do subsidio extraordinario. Artigo 32. 

Subsidio de desemprego excepcional por fin de contrato temporal. Artigo 33.Subsidio de desemprego excepcional por fin de contrato temporal. Artigo 33.Subsidio de desemprego excepcional por fin de contrato temporal. Artigo 33.Subsidio de desemprego excepcional por fin de contrato temporal. Artigo 33.    



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Servizo de Apoio á Empresa da Oficina de Promoción Económica e Emprego, dependente de Alcaldía, do Concello 

de Santiago 

Edificio CERSIA Empresa .Avenida do Alcalde Raimundo López Pol s/n. Telf: 981 54 24 93. Fax: 981 54 24 92.  

Correo electrónico: cersia@santiagodecompostela.gal. Páxina web: www.cersiaempresa.gal  

 

Serán beneficiarias do subsidio de desemprego excepcional por Serán beneficiarias do subsidio de desemprego excepcional por Serán beneficiarias do subsidio de desemprego excepcional por Serán beneficiarias do subsidio de desemprego excepcional por fin de contrato temporal as fin de contrato temporal as fin de contrato temporal as fin de contrato temporal as 

persoas traballadoras que se lles extinguiu un contrato de duración determinada de, polo menos, persoas traballadoras que se lles extinguiu un contrato de duración determinada de, polo menos, persoas traballadoras que se lles extinguiu un contrato de duración determinada de, polo menos, persoas traballadoras que se lles extinguiu un contrato de duración determinada de, polo menos, 

dous meses de duración, con posterioridade á entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 dous meses de duración, con posterioridade á entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 dous meses de duración, con posterioridade á entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 dous meses de duración, con posterioridade á entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, polo que se declara o estadode marzo, polo que se declara o estadode marzo, polo que se declara o estadode marzo, polo que se declara o estado    de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria 

ocasionada polo COVIDocasionada polo COVIDocasionada polo COVIDocasionada polo COVID----19, e non contasen coa cotización necesaria para acceder a outra 19, e non contasen coa cotización necesaria para acceder a outra 19, e non contasen coa cotización necesaria para acceder a outra 19, e non contasen coa cotización necesaria para acceder a outra 

prestación ou subsidio se carecesen de rendas nos termos establecidos no artigo 275 do texto prestación ou subsidio se carecesen de rendas nos termos establecidos no artigo 275 do texto prestación ou subsidio se carecesen de rendas nos termos establecidos no artigo 275 do texto prestación ou subsidio se carecesen de rendas nos termos establecidos no artigo 275 do texto 

refundido da Lei Xrefundido da Lei Xrefundido da Lei Xrefundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 eral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 eral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 eral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 

de outubro.de outubro.de outubro.de outubro.    

Sección 2.ª Medidas de apoio ao autónomosSección 2.ª Medidas de apoio ao autónomosSección 2.ª Medidas de apoio ao autónomosSección 2.ª Medidas de apoio ao autónomos    

Artigo 34. Moratoria das cotizacións sociais á Seguridade SocialArtigo 34. Moratoria das cotizacións sociais á Seguridade SocialArtigo 34. Moratoria das cotizacións sociais á Seguridade SocialArtigo 34. Moratoria das cotizacións sociais á Seguridade Social    

    Habilítase á Tesouraría Xeral da Seguridade Social a outHabilítase á Tesouraría Xeral da Seguridade Social a outHabilítase á Tesouraría Xeral da Seguridade Social a outHabilítase á Tesouraría Xeral da Seguridade Social a outorgar moratorias de seis meses, sen orgar moratorias de seis meses, sen orgar moratorias de seis meses, sen orgar moratorias de seis meses, sen 

interese, ás empresas e os traballadores por conta propia incluídos en calquera réxime da interese, ás empresas e os traballadores por conta propia incluídos en calquera réxime da interese, ás empresas e os traballadores por conta propia incluídos en calquera réxime da interese, ás empresas e os traballadores por conta propia incluídos en calquera réxime da 

Seguridade Social, que o soliciten e cumpran os requisitos e condicións que se establecerán Seguridade Social, que o soliciten e cumpran os requisitos e condicións que se establecerán Seguridade Social, que o soliciten e cumpran os requisitos e condicións que se establecerán Seguridade Social, que o soliciten e cumpran os requisitos e condicións que se establecerán 

mediante Orde do Ministro de Inclusiónmediante Orde do Ministro de Inclusiónmediante Orde do Ministro de Inclusiónmediante Orde do Ministro de Inclusión, Seguridade Social e Migracións previo acordo da , Seguridade Social e Migracións previo acordo da , Seguridade Social e Migracións previo acordo da , Seguridade Social e Migracións previo acordo da 

Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos. A moratoria nos casos que sexa Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos. A moratoria nos casos que sexa Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos. A moratoria nos casos que sexa Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos. A moratoria nos casos que sexa 

concedida afectará o pago das súas cotizacións á Seguridade Social e por conceptos de concedida afectará o pago das súas cotizacións á Seguridade Social e por conceptos de concedida afectará o pago das súas cotizacións á Seguridade Social e por conceptos de concedida afectará o pago das súas cotizacións á Seguridade Social e por conceptos de 

recadación conxunta, cuxo período drecadación conxunta, cuxo período drecadación conxunta, cuxo período drecadación conxunta, cuxo período de deveño, no caso das empresas estea comprendido entre os e deveño, no caso das empresas estea comprendido entre os e deveño, no caso das empresas estea comprendido entre os e deveño, no caso das empresas estea comprendido entre os 

meses de abril e xuño de 2020 e, no caso dos traballadores por conta propia entre maio e xullo de meses de abril e xuño de 2020 e, no caso dos traballadores por conta propia entre maio e xullo de meses de abril e xuño de 2020 e, no caso dos traballadores por conta propia entre maio e xullo de meses de abril e xuño de 2020 e, no caso dos traballadores por conta propia entre maio e xullo de 

2020, sempre que as actividades que realicen non se suspenderon con ocasión do estado de 2020, sempre que as actividades que realicen non se suspenderon con ocasión do estado de 2020, sempre que as actividades que realicen non se suspenderon con ocasión do estado de 2020, sempre que as actividades que realicen non se suspenderon con ocasión do estado de 

alarma declalarma declalarma declalarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.arado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.arado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.arado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.    

As empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de conta de As empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de conta de As empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de conta de As empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de conta de 

cotización onde figuren de alta o traballadores respecto dos que se solicita a moratoria no pago cotización onde figuren de alta o traballadores respecto dos que se solicita a moratoria no pago cotización onde figuren de alta o traballadores respecto dos que se solicita a moratoria no pago cotización onde figuren de alta o traballadores respecto dos que se solicita a moratoria no pago 

das súas cotizacións ádas súas cotizacións ádas súas cotizacións ádas súas cotizacións á    Seguridade Social e por conceptos de recadación conxunta.Seguridade Social e por conceptos de recadación conxunta.Seguridade Social e por conceptos de recadación conxunta.Seguridade Social e por conceptos de recadación conxunta.    

As solicitudes de moratoria deberán comunicarse á Tesouraría Xeral da Seguridade Social dentro As solicitudes de moratoria deberán comunicarse á Tesouraría Xeral da Seguridade Social dentro As solicitudes de moratoria deberán comunicarse á Tesouraría Xeral da Seguridade Social dentro As solicitudes de moratoria deberán comunicarse á Tesouraría Xeral da Seguridade Social dentro 

dos 10 primeiros días naturais dos prazos regulamentarios de ingreso correspondentes aos dos 10 primeiros días naturais dos prazos regulamentarios de ingreso correspondentes aos dos 10 primeiros días naturais dos prazos regulamentarios de ingreso correspondentes aos dos 10 primeiros días naturais dos prazos regulamentarios de ingreso correspondentes aos 

períodos de dperíodos de dperíodos de dperíodos de deveño sinalados.eveño sinalados.eveño sinalados.eveño sinalados.    

A concesión da moratoria comunicarase no prazo do tres meses seguintes ao da solicitude.A concesión da moratoria comunicarase no prazo do tres meses seguintes ao da solicitude.A concesión da moratoria comunicarase no prazo do tres meses seguintes ao da solicitude.A concesión da moratoria comunicarase no prazo do tres meses seguintes ao da solicitude.    

Artigo 35. Artigo 35. Artigo 35. Artigo 35. AprazamentoAprazamentoAprazamentoAprazamento    no pago de débedas coa Seguridade Social.no pago de débedas coa Seguridade Social.no pago de débedas coa Seguridade Social.no pago de débedas coa Seguridade Social.    

As empresas e os traballadores por conta propia incluídos en calquera réxime da SegurAs empresas e os traballadores por conta propia incluídos en calquera réxime da SegurAs empresas e os traballadores por conta propia incluídos en calquera réxime da SegurAs empresas e os traballadores por conta propia incluídos en calquera réxime da Seguridade idade idade idade 

social ou os autorizados para actuar a través do Sistema de remisión electrónica de datos no social ou os autorizados para actuar a través do Sistema de remisión electrónica de datos no social ou os autorizados para actuar a través do Sistema de remisión electrónica de datos no social ou os autorizados para actuar a través do Sistema de remisión electrónica de datos no 

ámbito da Seguridade Social (Sistema REDE), sempre que non tivesen outro aámbito da Seguridade Social (Sistema REDE), sempre que non tivesen outro aámbito da Seguridade Social (Sistema REDE), sempre que non tivesen outro aámbito da Seguridade Social (Sistema REDE), sempre que non tivesen outro aprazamentoprazamentoprazamentoprazamento    en en en en 

vigor, poderán solicitar o avigor, poderán solicitar o avigor, poderán solicitar o avigor, poderán solicitar o aprazamentoprazamentoprazamentoprazamento    no pago das súas débedas coa Sno pago das súas débedas coa Sno pago das súas débedas coa Sno pago das súas débedas coa Seguridade Social cuxo eguridade Social cuxo eguridade Social cuxo eguridade Social cuxo 

prazo regulamentario de ingreso teña lugar entre os meses de abril e xuño de 2020, nos termos e prazo regulamentario de ingreso teña lugar entre os meses de abril e xuño de 2020, nos termos e prazo regulamentario de ingreso teña lugar entre os meses de abril e xuño de 2020, nos termos e prazo regulamentario de ingreso teña lugar entre os meses de abril e xuño de 2020, nos termos e 

condicións establecidos na normativa de Seguridade Social, sendo de aplicación un interese do condicións establecidos na normativa de Seguridade Social, sendo de aplicación un interese do condicións establecidos na normativa de Seguridade Social, sendo de aplicación un interese do condicións establecidos na normativa de Seguridade Social, sendo de aplicación un interese do 
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0,5% en lugar do previsto no artigo 23.5 do 0,5% en lugar do previsto no artigo 23.5 do 0,5% en lugar do previsto no artigo 23.5 do 0,5% en lugar do previsto no artigo 23.5 do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, 

aprobado polo Real Decretoaprobado polo Real Decretoaprobado polo Real Decretoaprobado polo Real Decreto----Lei 8/2015, de 30 de outubro. Estas solicitudes de adiamento Lei 8/2015, de 30 de outubro. Estas solicitudes de adiamento Lei 8/2015, de 30 de outubro. Estas solicitudes de adiamento Lei 8/2015, de 30 de outubro. Estas solicitudes de adiamento 

deberán  efectuarse antes do transcurso do dez primeiros naturais do prazo regulamentario de deberán  efectuarse antes do transcurso do dez primeiros naturais do prazo regulamentario de deberán  efectuarse antes do transcurso do dez primeiros naturais do prazo regulamentario de deberán  efectuarse antes do transcurso do dez primeiros naturais do prazo regulamentario de 

ingreso anteriormente siingreso anteriormente siingreso anteriormente siingreso anteriormente sinalado.nalado.nalado.nalado.    

 

Sección 3.ª Medidas de protección de consumidoresSección 3.ª Medidas de protección de consumidoresSección 3.ª Medidas de protección de consumidoresSección 3.ª Medidas de protección de consumidores    

Artigo 36. Dereito de resolución de determinados contratos sen penalización por parte dos 

consumidores e usuarios. 

Se como consecuencia das medidas adoptadas durante a vixencia do estado de alarma os 

contratos subscritos polos consumidores e usuarios, xa sexan de compravenda de bens ou de 

prestación de servizos, incluídos os de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumprimento, o 

consumidor e usuario terán dereito a resolver o contrato durante un prazo de 14 días. A 

pretensión de resolución só poderá ser estimada cando non caiba obter da proposta ou 

propostas de revisión ofrecidas por cada unha das partes, sobre a base da boa fe, unha solución 

que restaure a reciprocidade de intereses do contrato. As propostas de revisión poderán 

abarcar, entre outras, o ofrecemento de bonos ou vales sustitutorios ao reembolso. A estes 

efectos, entenderase que non cabe obter proposta de revisión cando transcorrese un período 

de 60 días desde a imposible execución do contrato sen que haxa acordo entre as partes sobre 

a proposta de revisión. 

Artigo 37. Medidas de restrición ás comunicacións comerciais das entidades que realicen unha 

actividade de xogo regulada na Lei 13/2011, de 27 de maio, de regulación do xogo. 

CAPÍCAPÍCAPÍCAPÍTULO II Medidas para soster a actividade económica ante as dificultades transitorias TULO II Medidas para soster a actividade económica ante as dificultades transitorias TULO II Medidas para soster a actividade económica ante as dificultades transitorias TULO II Medidas para soster a actividade económica ante as dificultades transitorias 

consecuencia do COVIDconsecuencia do COVIDconsecuencia do COVIDconsecuencia do COVID----19191919    

Sección 1.ª Medidas de apoio á industrializaciónSección 1.ª Medidas de apoio á industrializaciónSección 1.ª Medidas de apoio á industrializaciónSección 1.ª Medidas de apoio á industrialización    

Artigo 38. Modificación do momento e prazo para achega de garantías nas convocatorias de Artigo 38. Modificación do momento e prazo para achega de garantías nas convocatorias de Artigo 38. Modificación do momento e prazo para achega de garantías nas convocatorias de Artigo 38. Modificación do momento e prazo para achega de garantías nas convocatorias de 

préstamopréstamopréstamopréstamos concedidos pola SGIPYME pendentes de resolución no momento de entrada en vigor do s concedidos pola SGIPYME pendentes de resolución no momento de entrada en vigor do s concedidos pola SGIPYME pendentes de resolución no momento de entrada en vigor do s concedidos pola SGIPYME pendentes de resolución no momento de entrada en vigor do 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.    

1. Con carácter temporal, e só a efectos das convocatorias de préstamos concedidos pola 1. Con carácter temporal, e só a efectos das convocatorias de préstamos concedidos pola 1. Con carácter temporal, e só a efectos das convocatorias de préstamos concedidos pola 1. Con carácter temporal, e só a efectos das convocatorias de préstamos concedidos pola 

SGIPYME que se atopasen pendentes de resoluciSGIPYME que se atopasen pendentes de resoluciSGIPYME que se atopasen pendentes de resoluciSGIPYME que se atopasen pendentes de resolución no momento de entrada en vigor do Real ón no momento de entrada en vigor do Real ón no momento de entrada en vigor do Real ón no momento de entrada en vigor do Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo polo que se declara o estado de alarma para a xestión da Decreto 463/2020, de 14 de marzo polo que se declara o estado de alarma para a xestión da Decreto 463/2020, de 14 de marzo polo que se declara o estado de alarma para a xestión da 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 COVIDsituación de crise sanitaria ocasionada polo COVIDsituación de crise sanitaria ocasionada polo COVIDsituación de crise sanitaria ocasionada polo COVID----19, as garantías a achegar polos solicitantes 19, as garantías a achegar polos solicitantes 19, as garantías a achegar polos solicitantes 19, as garantías a achegar polos solicitantes 

presentaranse tras a resolupresentaranse tras a resolupresentaranse tras a resolupresentaranse tras a resolución de concesión e con anterioridade ao pago do préstamo. ción de concesión e con anterioridade ao pago do préstamo. ción de concesión e con anterioridade ao pago do préstamo. ción de concesión e con anterioridade ao pago do préstamo.     
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2. Unha vez resolta a convocatoria, os beneficiarios deberán achegar as garantías polo importe 2. Unha vez resolta a convocatoria, os beneficiarios deberán achegar as garantías polo importe 2. Unha vez resolta a convocatoria, os beneficiarios deberán achegar as garantías polo importe 2. Unha vez resolta a convocatoria, os beneficiarios deberán achegar as garantías polo importe 

indicado na resolución de concesión e nas modalidades establecidas nas devanditas indicado na resolución de concesión e nas modalidades establecidas nas devanditas indicado na resolución de concesión e nas modalidades establecidas nas devanditas indicado na resolución de concesión e nas modalidades establecidas nas devanditas 

convocatorias. convocatorias. convocatorias. convocatorias.     

3. O prazo para presentar as garantías finalizará o 3 de novembro de 2020. De non presentarse 3. O prazo para presentar as garantías finalizará o 3 de novembro de 2020. De non presentarse 3. O prazo para presentar as garantías finalizará o 3 de novembro de 2020. De non presentarse 3. O prazo para presentar as garantías finalizará o 3 de novembro de 2020. De non presentarse 

antes da finalización do devandito prazo, o beneficiario perderá o dereito ao cobro do préstamo. antes da finalización do devandito prazo, o beneficiario perderá o dereito ao cobro do préstamo. antes da finalización do devandito prazo, o beneficiario perderá o dereito ao cobro do préstamo. antes da finalización do devandito prazo, o beneficiario perderá o dereito ao cobro do préstamo.     

4. No momento do pago deberán cumprirse o resto de requisitos es4. No momento do pago deberán cumprirse o resto de requisitos es4. No momento do pago deberán cumprirse o resto de requisitos es4. No momento do pago deberán cumprirse o resto de requisitos establecidos nas ordes de tablecidos nas ordes de tablecidos nas ordes de tablecidos nas ordes de 

convocatoria.convocatoria.convocatoria.convocatoria.    

Artigo 39. Refinanciamento dos préstamos concedidos pola SGIPYME.Artigo 39. Refinanciamento dos préstamos concedidos pola SGIPYME.Artigo 39. Refinanciamento dos préstamos concedidos pola SGIPYME.Artigo 39. Refinanciamento dos préstamos concedidos pola SGIPYME.    

Os beneficiarios de concesións de préstamos a proxectos industriais outorgados pola SGIPYME Os beneficiarios de concesións de préstamos a proxectos industriais outorgados pola SGIPYME Os beneficiarios de concesións de préstamos a proxectos industriais outorgados pola SGIPYME Os beneficiarios de concesións de préstamos a proxectos industriais outorgados pola SGIPYME 

poderán solicitar modificacións do cadro de amortización do poderán solicitar modificacións do cadro de amortización do poderán solicitar modificacións do cadro de amortización do poderán solicitar modificacións do cadro de amortización do mesmo durante o prazo de 2 anos e mesmo durante o prazo de 2 anos e mesmo durante o prazo de 2 anos e mesmo durante o prazo de 2 anos e 

medio contados desde a entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo; a condición medio contados desde a entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo; a condición medio contados desde a entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo; a condición medio contados desde a entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo; a condición 

de que a crise sanitaria provocada polo COVIDde que a crise sanitaria provocada polo COVIDde que a crise sanitaria provocada polo COVIDde que a crise sanitaria provocada polo COVID----19 provocase períodos de inactividade do 19 provocase períodos de inactividade do 19 provocase períodos de inactividade do 19 provocase períodos de inactividade do 

beneficiario, redución no volume das súasbeneficiario, redución no volume das súasbeneficiario, redución no volume das súasbeneficiario, redución no volume das súas    vendas ou interrupcións na subministración na cadea vendas ou interrupcións na subministración na cadea vendas ou interrupcións na subministración na cadea vendas ou interrupcións na subministración na cadea 

de valor.de valor.de valor.de valor.    

Artigo 40. Devolución de gastos e concesión de axudas por cancelación de actividades de Artigo 40. Devolución de gastos e concesión de axudas por cancelación de actividades de Artigo 40. Devolución de gastos e concesión de axudas por cancelación de actividades de Artigo 40. Devolución de gastos e concesión de axudas por cancelación de actividades de 

promoción do comercio internacional e outros eventos internacionais.promoción do comercio internacional e outros eventos internacionais.promoción do comercio internacional e outros eventos internacionais.promoción do comercio internacional e outros eventos internacionais.    

1. Habilítase a ICEX España Exportac1. Habilítase a ICEX España Exportac1. Habilítase a ICEX España Exportac1. Habilítase a ICEX España Exportación e Investimentos para a devolución ás empresas que ión e Investimentos para a devolución ás empresas que ión e Investimentos para a devolución ás empresas que ión e Investimentos para a devolución ás empresas que 

incorresen en gastos non recuperables nesta ou futuras edicións, das cotas pagaincorresen en gastos non recuperables nesta ou futuras edicións, das cotas pagaincorresen en gastos non recuperables nesta ou futuras edicións, das cotas pagaincorresen en gastos non recuperables nesta ou futuras edicións, das cotas pagadasdasdasdas    para a para a para a para a 

participación nas feiras, ou outras actividades de promoción de comercio internacional, que fosen participación nas feiras, ou outras actividades de promoción de comercio internacional, que fosen participación nas feiras, ou outras actividades de promoción de comercio internacional, que fosen participación nas feiras, ou outras actividades de promoción de comercio internacional, que fosen 

convocadas polconvocadas polconvocadas polconvocadas pola entidade, cando estas sexan canceladas, gravemente afectadas ou aprazadas a entidade, cando estas sexan canceladas, gravemente afectadas ou aprazadas a entidade, cando estas sexan canceladas, gravemente afectadas ou aprazadas a entidade, cando estas sexan canceladas, gravemente afectadas ou aprazadas 

polo organizador como consecuencia do COVID 19. No suposto de apolo organizador como consecuencia do COVID 19. No suposto de apolo organizador como consecuencia do COVID 19. No suposto de apolo organizador como consecuencia do COVID 19. No suposto de aprazamentoprazamentoprazamentoprazamento    a empresa a empresa a empresa a empresa 

deberá xustificar motivadamente a súa imposibilidade de acudir á nova edición. deberá xustificar motivadamente a súa imposibilidade de acudir á nova edición. deberá xustificar motivadamente a súa imposibilidade de acudir á nova edición. deberá xustificar motivadamente a súa imposibilidade de acudir á nova edición.     

2. Habilítase a 2. Habilítase a 2. Habilítase a 2. Habilítase a conceder e pagar axudas ás empresas que fosen participar nos eventos conceder e pagar axudas ás empresas que fosen participar nos eventos conceder e pagar axudas ás empresas que fosen participar nos eventos conceder e pagar axudas ás empresas que fosen participar nos eventos 

internacionais organizados a través das entidades colaboradoras de ICEX e ás propias entidades internacionais organizados a través das entidades colaboradoras de ICEX e ás propias entidades internacionais organizados a través das entidades colaboradoras de ICEX e ás propias entidades internacionais organizados a través das entidades colaboradoras de ICEX e ás propias entidades 

colaboradoras, en función dos gastos incorridos non recuperables nesta ou futuras edicións, colaboradoras, en función dos gastos incorridos non recuperables nesta ou futuras edicións, colaboradoras, en función dos gastos incorridos non recuperables nesta ou futuras edicións, colaboradoras, en función dos gastos incorridos non recuperables nesta ou futuras edicións, 

cando as actividades sexan canceladas como consecuencia do COVID 19.cando as actividades sexan canceladas como consecuencia do COVID 19.cando as actividades sexan canceladas como consecuencia do COVID 19.cando as actividades sexan canceladas como consecuencia do COVID 19.    

    

Artigo 41. EMPRENDETUR.Artigo 41. EMPRENDETUR.Artigo 41. EMPRENDETUR.Artigo 41. EMPRENDETUR.    

Con carácter xeral suspéndese, sen necesidade de solicitude previa e durante un período dun Con carácter xeral suspéndese, sen necesidade de solicitude previa e durante un período dun Con carácter xeral suspéndese, sen necesidade de solicitude previa e durante un período dun Con carácter xeral suspéndese, sen necesidade de solicitude previa e durante un período dun 

ano, o pago de intereses e amortizacións correspondentes a préstamos cano, o pago de intereses e amortizacións correspondentes a préstamos cano, o pago de intereses e amortizacións correspondentes a préstamos cano, o pago de intereses e amortizacións correspondentes a préstamos concedidos pola oncedidos pola oncedidos pola oncedidos pola 

Secretaría de Estado de Turismo ao amparo das disposicións seguintes:Secretaría de Estado de Turismo ao amparo das disposicións seguintes:Secretaría de Estado de Turismo ao amparo das disposicións seguintes:Secretaría de Estado de Turismo ao amparo das disposicións seguintes:    

    Orde IET/2481/2012, de 15 de novembro; Orde IET/476/2013, de 14 de marzo, pola que se Orde IET/2481/2012, de 15 de novembro; Orde IET/476/2013, de 14 de marzo, pola que se Orde IET/2481/2012, de 15 de novembro; Orde IET/476/2013, de 14 de marzo, pola que se Orde IET/2481/2012, de 15 de novembro; Orde IET/476/2013, de 14 de marzo, pola que se 

modifica a Orde IET/2482/2012, de 15 de novembro; Orde IET/2200/2014, de 20 de novemmodifica a Orde IET/2482/2012, de 15 de novembro; Orde IET/2200/2014, de 20 de novemmodifica a Orde IET/2482/2012, de 15 de novembro; Orde IET/2200/2014, de 20 de novemmodifica a Orde IET/2482/2012, de 15 de novembro; Orde IET/2200/2014, de 20 de novembro.bro.bro.bro.    
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En consecuencia, os pagos en concepto de intereses e amortizacións dos referidos préstamos que En consecuencia, os pagos en concepto de intereses e amortizacións dos referidos préstamos que En consecuencia, os pagos en concepto de intereses e amortizacións dos referidos préstamos que En consecuencia, os pagos en concepto de intereses e amortizacións dos referidos préstamos que 

debesen realizarse polos prestatarios a partir da entrada en vigor deste real decretodebesen realizarse polos prestatarios a partir da entrada en vigor deste real decretodebesen realizarse polos prestatarios a partir da entrada en vigor deste real decretodebesen realizarse polos prestatarios a partir da entrada en vigor deste real decreto----leileileilei, serán , serán , serán , serán 

esixibles na mesma data do ano seguinte ao que figura na resolución de concesión do préstamo, esixibles na mesma data do ano seguinte ao que figura na resolución de concesión do préstamo, esixibles na mesma data do ano seguinte ao que figura na resolución de concesión do préstamo, esixibles na mesma data do ano seguinte ao que figura na resolución de concesión do préstamo, 

sen que iso implique o deveño de intereses adicionaissen que iso implique o deveño de intereses adicionaissen que iso implique o deveño de intereses adicionaissen que iso implique o deveño de intereses adicionais    

Sección 2.ª Flexibilización en materia de subministracións.Sección 2.ª Flexibilización en materia de subministracións.Sección 2.ª Flexibilización en materia de subministracións.Sección 2.ª Flexibilización en materia de subministracións.    

Artigo 42. FlexibilizaciónArtigo 42. FlexibilizaciónArtigo 42. FlexibilizaciónArtigo 42. Flexibilización    dos contratos de subministración de electricidade para autónomos e dos contratos de subministración de electricidade para autónomos e dos contratos de subministración de electricidade para autónomos e dos contratos de subministración de electricidade para autónomos e 

empresas.empresas.empresas.empresas.    

Excepcionalmente e mentres estea en vigor o estado de alarma, os puntos de subministración de Excepcionalmente e mentres estea en vigor o estado de alarma, os puntos de subministración de Excepcionalmente e mentres estea en vigor o estado de alarma, os puntos de subministración de Excepcionalmente e mentres estea en vigor o estado de alarma, os puntos de subministración de 

electricidade titularidade de autónomos que acrediten dita condición mediante a súa electricidade titularidade de autónomos que acrediten dita condición mediante a súa electricidade titularidade de autónomos que acrediten dita condición mediante a súa electricidade titularidade de autónomos que acrediten dita condición mediante a súa alta no alta no alta no alta no 

Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou 

asimilable, e empresas poderanse acoller ás seguintes medidas:asimilable, e empresas poderanse acoller ás seguintes medidas:asimilable, e empresas poderanse acoller ás seguintes medidas:asimilable, e empresas poderanse acoller ás seguintes medidas:    

a) En calquera momento, poderán suspender temporalmente ou modificar os seus contratos de a) En calquera momento, poderán suspender temporalmente ou modificar os seus contratos de a) En calquera momento, poderán suspender temporalmente ou modificar os seus contratos de a) En calquera momento, poderán suspender temporalmente ou modificar os seus contratos de 

subminisubminisubminisubministración, ou as prórrogas dos devanditos contratos, para contratar outra oferta stración, ou as prórrogas dos devanditos contratos, para contratar outra oferta stración, ou as prórrogas dos devanditos contratos, para contratar outra oferta stración, ou as prórrogas dos devanditos contratos, para contratar outra oferta 

alternativa co comercializador co que teñen contrato vixente, ao obxecto de adaptar os seus alternativa co comercializador co que teñen contrato vixente, ao obxecto de adaptar os seus alternativa co comercializador co que teñen contrato vixente, ao obxecto de adaptar os seus alternativa co comercializador co que teñen contrato vixente, ao obxecto de adaptar os seus 

contratos ás súas novas pautas de consumo, sen que proceda cargo algún en concepto dcontratos ás súas novas pautas de consumo, sen que proceda cargo algún en concepto dcontratos ás súas novas pautas de consumo, sen que proceda cargo algún en concepto dcontratos ás súas novas pautas de consumo, sen que proceda cargo algún en concepto de e e e 

penalización.penalización.penalización.penalización.    

    b) Os distribuidores atenderán as solicitudes de cambio de potencia ou de peaxe de acceso, con b) Os distribuidores atenderán as solicitudes de cambio de potencia ou de peaxe de acceso, con b) Os distribuidores atenderán as solicitudes de cambio de potencia ou de peaxe de acceso, con b) Os distribuidores atenderán as solicitudes de cambio de potencia ou de peaxe de acceso, con 

independencia de que o consumidor modificase voluntariamente as condicións técnicas do seu independencia de que o consumidor modificase voluntariamente as condicións técnicas do seu independencia de que o consumidor modificase voluntariamente as condicións técnicas do seu independencia de que o consumidor modificase voluntariamente as condicións técnicas do seu 

contrato de acceso de terceiros á rede nun prazo infecontrato de acceso de terceiros á rede nun prazo infecontrato de acceso de terceiros á rede nun prazo infecontrato de acceso de terceiros á rede nun prazo inferior a doce meses, e aínda que non se rior a doce meses, e aínda que non se rior a doce meses, e aínda que non se rior a doce meses, e aínda que non se 

produciu ningún cambio na estrutura de peaxes de acceso ou cargos que lle afecte. Cando as produciu ningún cambio na estrutura de peaxes de acceso ou cargos que lle afecte. Cando as produciu ningún cambio na estrutura de peaxes de acceso ou cargos que lle afecte. Cando as produciu ningún cambio na estrutura de peaxes de acceso ou cargos que lle afecte. Cando as 

solicitudes non poidan atenderse por medios remotos, as actuacións de campo que, no seu caso, solicitudes non poidan atenderse por medios remotos, as actuacións de campo que, no seu caso, solicitudes non poidan atenderse por medios remotos, as actuacións de campo que, no seu caso, solicitudes non poidan atenderse por medios remotos, as actuacións de campo que, no seu caso, 

fosen necesarias, estarán suxeitafosen necesarias, estarán suxeitafosen necesarias, estarán suxeitafosen necesarias, estarán suxeitas aos plans de continxencia adoptados e comunicados polas s aos plans de continxencia adoptados e comunicados polas s aos plans de continxencia adoptados e comunicados polas s aos plans de continxencia adoptados e comunicados polas 

empresas distribuidoras.empresas distribuidoras.empresas distribuidoras.empresas distribuidoras.    

Unha vez finalizado o estado de alarma, no prazo de tres meses, o consumidor que solicitase a Unha vez finalizado o estado de alarma, no prazo de tres meses, o consumidor que solicitase a Unha vez finalizado o estado de alarma, no prazo de tres meses, o consumidor que solicitase a Unha vez finalizado o estado de alarma, no prazo de tres meses, o consumidor que solicitase a 

suspensión do seu contrato de subministración poderá solicitar a súa reactivacisuspensión do seu contrato de subministración poderá solicitar a súa reactivacisuspensión do seu contrato de subministración poderá solicitar a súa reactivacisuspensión do seu contrato de subministración poderá solicitar a súa reactivación.ón.ón.ón.    

Artigo 43. Flexibilización dos contratos de subministración de gas naturalArtigo 43. Flexibilización dos contratos de subministración de gas naturalArtigo 43. Flexibilización dos contratos de subministración de gas naturalArtigo 43. Flexibilización dos contratos de subministración de gas natural    

Excepcionalmente e mentres estea en vigor o estado de alarma, os puntos de subministración de Excepcionalmente e mentres estea en vigor o estado de alarma, os puntos de subministración de Excepcionalmente e mentres estea en vigor o estado de alarma, os puntos de subministración de Excepcionalmente e mentres estea en vigor o estado de alarma, os puntos de subministración de 

gas natural titularidade de autónomos que acrediten dita condición mediante a súa agas natural titularidade de autónomos que acrediten dita condición mediante a súa agas natural titularidade de autónomos que acrediten dita condición mediante a súa agas natural titularidade de autónomos que acrediten dita condición mediante a súa alta no lta no lta no lta no 

Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou 

asimilable, e empresas poderanse acoller ás seguintes medidas:asimilable, e empresas poderanse acoller ás seguintes medidas:asimilable, e empresas poderanse acoller ás seguintes medidas:asimilable, e empresas poderanse acoller ás seguintes medidas:    

O titular do punto de subministración poderá solicitar ao seu comercializador a modificación do O titular do punto de subministración poderá solicitar ao seu comercializador a modificación do O titular do punto de subministración poderá solicitar ao seu comercializador a modificación do O titular do punto de subministración poderá solicitar ao seu comercializador a modificación do 

cacacacaudal diario contratado, a inclusión nun chanzo de peaxe correspondente a un consumo anual udal diario contratado, a inclusión nun chanzo de peaxe correspondente a un consumo anual udal diario contratado, a inclusión nun chanzo de peaxe correspondente a un consumo anual udal diario contratado, a inclusión nun chanzo de peaxe correspondente a un consumo anual 

inferior ou a suspensión temporal do contrato de subministración sen custo algún para el.inferior ou a suspensión temporal do contrato de subministración sen custo algún para el.inferior ou a suspensión temporal do contrato de subministración sen custo algún para el.inferior ou a suspensión temporal do contrato de subministración sen custo algún para el.    
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O comercializador poderá solicitar ao distribuidor ou transportista algunha O comercializador poderá solicitar ao distribuidor ou transportista algunha O comercializador poderá solicitar ao distribuidor ou transportista algunha O comercializador poderá solicitar ao distribuidor ou transportista algunha das seguintes das seguintes das seguintes das seguintes 

medidas:medidas:medidas:medidas:    

    1.º) O cambio de chanzo de peaxes do termo de condución da peaxe de transporte e 1.º) O cambio de chanzo de peaxes do termo de condución da peaxe de transporte e 1.º) O cambio de chanzo de peaxes do termo de condución da peaxe de transporte e 1.º) O cambio de chanzo de peaxes do termo de condución da peaxe de transporte e 

distribución; distribución; distribución; distribución;     

2.º) A redución de caudal contratado en produtos de capacidade de saída de duración estándar 2.º) A redución de caudal contratado en produtos de capacidade de saída de duración estándar 2.º) A redución de caudal contratado en produtos de capacidade de saída de duración estándar 2.º) A redución de caudal contratado en produtos de capacidade de saída de duración estándar 

ou de duración indefinida, neste último casou de duración indefinida, neste último casou de duración indefinida, neste último casou de duración indefinida, neste último caso sen que tivesen que transcorrer 12 meses desde a o sen que tivesen que transcorrer 12 meses desde a o sen que tivesen que transcorrer 12 meses desde a o sen que tivesen que transcorrer 12 meses desde a 

última modificación do caudal contratado e sen que dita modificación contabilícese aos efectos última modificación do caudal contratado e sen que dita modificación contabilícese aos efectos última modificación do caudal contratado e sen que dita modificación contabilícese aos efectos última modificación do caudal contratado e sen que dita modificación contabilícese aos efectos 

do prazo mínimo para a solicitude dunha nova modificación; 3.º) A anulación dos produtos de do prazo mínimo para a solicitude dunha nova modificación; 3.º) A anulación dos produtos de do prazo mínimo para a solicitude dunha nova modificación; 3.º) A anulación dos produtos de do prazo mínimo para a solicitude dunha nova modificación; 3.º) A anulación dos produtos de 

capacidade de saídcapacidade de saídcapacidade de saídcapacidade de saída contratados e a suspensión temporal de contratos de acceso de duración a contratados e a suspensión temporal de contratos de acceso de duración a contratados e a suspensión temporal de contratos de acceso de duración a contratados e a suspensión temporal de contratos de acceso de duración 

indefinida, sen ningunha restrición.indefinida, sen ningunha restrición.indefinida, sen ningunha restrición.indefinida, sen ningunha restrición.    

Artigo 44. Suspensión de facturas de electricidade, gas natural e produtos derivados do petróleoArtigo 44. Suspensión de facturas de electricidade, gas natural e produtos derivados do petróleoArtigo 44. Suspensión de facturas de electricidade, gas natural e produtos derivados do petróleoArtigo 44. Suspensión de facturas de electricidade, gas natural e produtos derivados do petróleo    

Excepcionalmente e mentres estea en vigor o estadExcepcionalmente e mentres estea en vigor o estadExcepcionalmente e mentres estea en vigor o estadExcepcionalmente e mentres estea en vigor o estado de alarma, os puntos de subministración de o de alarma, os puntos de subministración de o de alarma, os puntos de subministración de o de alarma, os puntos de subministración de 

enerxía eléctrica, gas natural, gases manufacturados e gases licuados do petróleo por enerxía eléctrica, gas natural, gases manufacturados e gases licuados do petróleo por enerxía eléctrica, gas natural, gases manufacturados e gases licuados do petróleo por enerxía eléctrica, gas natural, gases manufacturados e gases licuados do petróleo por 

canalización, titularidade de autónomos que acrediten dita condición mediante a súa alta no canalización, titularidade de autónomos que acrediten dita condición mediante a súa alta no canalización, titularidade de autónomos que acrediten dita condición mediante a súa alta no canalización, titularidade de autónomos que acrediten dita condición mediante a súa alta no 

Réxime Especial da Seguridade SocRéxime Especial da Seguridade SocRéxime Especial da Seguridade SocRéxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou ial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou ial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou ial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou 

asimilable e pequenas e medianas empresas, tal e como se definen no Anexo I do Regulamento asimilable e pequenas e medianas empresas, tal e como se definen no Anexo I do Regulamento asimilable e pequenas e medianas empresas, tal e como se definen no Anexo I do Regulamento asimilable e pequenas e medianas empresas, tal e como se definen no Anexo I do Regulamento 

(UE) n.º 651/2014 da Comisión Europea, poderán solicitar, por medios que non supoñan (UE) n.º 651/2014 da Comisión Europea, poderán solicitar, por medios que non supoñan (UE) n.º 651/2014 da Comisión Europea, poderán solicitar, por medios que non supoñan (UE) n.º 651/2014 da Comisión Europea, poderán solicitar, por medios que non supoñan 

desprazamento físico, ao desprazamento físico, ao desprazamento físico, ao desprazamento físico, ao seu comercializador ou, no seu caso, ao seu distribuidor, a suspensión seu comercializador ou, no seu caso, ao seu distribuidor, a suspensión seu comercializador ou, no seu caso, ao seu distribuidor, a suspensión seu comercializador ou, no seu caso, ao seu distribuidor, a suspensión 

do pago das facturas que correspondan a períodos de facturación que conteñan días integrados do pago das facturas que correspondan a períodos de facturación que conteñan días integrados do pago das facturas que correspondan a períodos de facturación que conteñan días integrados do pago das facturas que correspondan a períodos de facturación que conteñan días integrados 

no estado de alarma, incluíndo todos os seus conceptos de facturaciónno estado de alarma, incluíndo todos os seus conceptos de facturaciónno estado de alarma, incluíndo todos os seus conceptos de facturaciónno estado de alarma, incluíndo todos os seus conceptos de facturación....    

Artigo 45. Modificación da data de efectos das especificacións das gasolinas para a tempada de 

verán de 2020. 

Artigo 46. Compensación temporal de determinados gastos de cobertura poboacional 

obrigatoria do servizo de televisión dixital terrestre de ámbito estatal. 

 

CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO III Outro medidasIII Outro medidasIII Outro medidasIII Outro medidas    

Artigo 47. Doazóns para apoio fronte ao COVID-19 

Artigo 48. Medidas extraordinarias aplicables en relación cos prazos de formulación e rendición 

de contas anuais do exercicio 2019 das entidades do sector público estatal e de remisión da 

Conta Xeral do Estado ao Tribunal de Contas. 

Artigo 49. Dispoñibilidades líquidas dos organismos autónomos e outras entidades integrantes 

do sector público estatal. 
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Artigo 50. AArtigo 50. AArtigo 50. AArtigo 50. Aprazamentoprazamentoprazamentoprazamento    extraordinario do calendario de reembolso extraordinario do calendario de reembolso extraordinario do calendario de reembolso extraordinario do calendario de reembolso enenenen    préstamos concedidos porpréstamos concedidos porpréstamos concedidos porpréstamos concedidos por    

Comunidades Autónomas e Entidades Locais a empresarios e autónomos afectados pola crise Comunidades Autónomas e Entidades Locais a empresarios e autónomos afectados pola crise Comunidades Autónomas e Entidades Locais a empresarios e autónomos afectados pola crise Comunidades Autónomas e Entidades Locais a empresarios e autónomos afectados pola crise 

sanitaria provocada polo COVIDsanitaria provocada polo COVIDsanitaria provocada polo COVIDsanitaria provocada polo COVID----19.19.19.19.    

Aquelas empresas e traballadores autónomos que sexan prestatarios de créditos ou préstamos Aquelas empresas e traballadores autónomos que sexan prestatarios de créditos ou préstamos Aquelas empresas e traballadores autónomos que sexan prestatarios de créditos ou préstamos Aquelas empresas e traballadores autónomos que sexan prestatarios de créditos ou préstamos 

financeiros cuxa titularidade correspondafinanceiros cuxa titularidade correspondafinanceiros cuxa titularidade correspondafinanceiros cuxa titularidade corresponda    a unha Comunidade Autónoma ou Entidade Local a unha Comunidade Autónoma ou Entidade Local a unha Comunidade Autónoma ou Entidade Local a unha Comunidade Autónoma ou Entidade Local 

poderán solicitar o apoderán solicitar o apoderán solicitar o apoderán solicitar o aprazamentoprazamentoprazamentoprazamento    do pago de principal e/ou intereses a satisfacer no que resta de do pago de principal e/ou intereses a satisfacer no que resta de do pago de principal e/ou intereses a satisfacer no que resta de do pago de principal e/ou intereses a satisfacer no que resta de 

2020. Para optar a este a2020. Para optar a este a2020. Para optar a este a2020. Para optar a este aprazamentoprazamentoprazamentoprazamento    extraordinario é necesario que a crise sanitaria provocada extraordinario é necesario que a crise sanitaria provocada extraordinario é necesario que a crise sanitaria provocada extraordinario é necesario que a crise sanitaria provocada 

polo COVIDpolo COVIDpolo COVIDpolo COVID----19 ou as medidas adoptadas para paliar a mesma orixinasen nas devanditas empresas 19 ou as medidas adoptadas para paliar a mesma orixinasen nas devanditas empresas 19 ou as medidas adoptadas para paliar a mesma orixinasen nas devanditas empresas 19 ou as medidas adoptadas para paliar a mesma orixinasen nas devanditas empresas 

ou autónomos períodos de inactividade, redución significativa no volume das vendas ou ou autónomos períodos de inactividade, redución significativa no volume das vendas ou ou autónomos períodos de inactividade, redución significativa no volume das vendas ou ou autónomos períodos de inactividade, redución significativa no volume das vendas ou 

interrupcións na interrupcións na interrupcións na interrupcións na subministración na cadea de valor que lles dificulte ou impida atender ao pago subministración na cadea de valor que lles dificulte ou impida atender ao pago subministración na cadea de valor que lles dificulte ou impida atender ao pago subministración na cadea de valor que lles dificulte ou impida atender ao pago 

da mesma. Dita solicitude, deberá efectuarse sempre antes de que finalice o prazo de pago en da mesma. Dita solicitude, deberá efectuarse sempre antes de que finalice o prazo de pago en da mesma. Dita solicitude, deberá efectuarse sempre antes de que finalice o prazo de pago en da mesma. Dita solicitude, deberá efectuarse sempre antes de que finalice o prazo de pago en 

período voluntario e deberá ser estimada de forma expresa polo órgano que ditou a reperíodo voluntario e deberá ser estimada de forma expresa polo órgano que ditou a reperíodo voluntario e deberá ser estimada de forma expresa polo órgano que ditou a reperíodo voluntario e deberá ser estimada de forma expresa polo órgano que ditou a resolución solución solución solución 

de concesión nos termos establecidos neste artigo.de concesión nos termos establecidos neste artigo.de concesión nos termos establecidos neste artigo.de concesión nos termos establecidos neste artigo.    

Artigo 51. Reforzo das obrigacións de subministración de información económico-financeira. 

As Comunidades Autónomas e Corporacións Locais fornecerán ao Ministerio de Facenda, coa 

periodicidade que este determine, a información económico-financeira que se requira sobre os 

efectos derivados das actuacións acometidas en relación co COVID-19  así como toda a 

información que resulte necesaria para o cumprimento das disposicións previstas en leste real 

decreto-lei ou para atender calquera outro requirimento de información esixido pola normativa 

ou institucións, tanto comunitarias como internacionais. 

Artigo 52. Aprazamento de débedas derivadas de declaracións aduaneiras. 

No ámbito das competencias da Administración tributaria do Estado, aos efectos dos 

aprazamentos aos que se refire o artigo 65 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, 

concederase o aprazamento do ingreso da débeda aduaneira e tributaria correspondente ás 

declaracións aduaneiras presentadas desde a data de entrada en vigor do presente Real 

Decreto-lei e ata o día 30 de maio de 2020, ambos inclusive, sempre que as solicitudes 

presentadas ata esa data reúnan os requisitos aos que se refire o artigo 82.2.a) da citada Lei 

58/2003 e o importe da débeda a aprazar sexa superior a 100 euros. 

Artigo 53. Suspensión de prazos no ámbito tributario das Comunidades Autónomas e das 

Entidades Locais. 

O disposto no artigo 33 do Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes 

extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, será de 

aplicación ás actuacións, trámites e procedementos que se rexan polo establecido na Lei 

58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e os seus regulamentos desenvolvo e que sexan 

realizados e tramitados polas Administracións tributarias das Comunidades Autónomas e 
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Entidades Locais, sendo así mesmo aplicable, en relación con estas últimas, ás actuacións, 

trámites e procedementos que se rexan polo texto refundido da Lei Reguladora das Facendas 

Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Artigo 54. Medidas en materia de subvencións e axudas públicas.Artigo 54. Medidas en materia de subvencións e axudas públicas.Artigo 54. Medidas en materia de subvencións e axudas públicas.Artigo 54. Medidas en materia de subvencións e axudas públicas.    

Nos procedementos de concesión de subvencións, as ordes e resolucións de convocatoria e Nos procedementos de concesión de subvencións, as ordes e resolucións de convocatoria e Nos procedementos de concesión de subvencións, as ordes e resolucións de convocatoria e Nos procedementos de concesión de subvencións, as ordes e resolucións de convocatoria e 

concesión de subvenciconcesión de subvenciconcesión de subvenciconcesión de subvencións e axudas públicas previstas no artigo 22.1 da Lei 38/2003, de 17 de óns e axudas públicas previstas no artigo 22.1 da Lei 38/2003, de 17 de óns e axudas públicas previstas no artigo 22.1 da Lei 38/2003, de 17 de óns e axudas públicas previstas no artigo 22.1 da Lei 38/2003, de 17 de 

novembro, Xeral de Subvencións, que xa fosen outorgadas no momento da entrada en vigor do novembro, Xeral de Subvencións, que xa fosen outorgadas no momento da entrada en vigor do novembro, Xeral de Subvencións, que xa fosen outorgadas no momento da entrada en vigor do novembro, Xeral de Subvencións, que xa fosen outorgadas no momento da entrada en vigor do 

Real Decreto 463/2020 poderán ser modificadas para ampliar os prazos de execución da Real Decreto 463/2020 poderán ser modificadas para ampliar os prazos de execución da Real Decreto 463/2020 poderán ser modificadas para ampliar os prazos de execución da Real Decreto 463/2020 poderán ser modificadas para ampliar os prazos de execución da 

actividadactividadactividadactividade subvencionada e, no seu caso, de xustificación e comprobación da devandita e subvencionada e, no seu caso, de xustificación e comprobación da devandita e subvencionada e, no seu caso, de xustificación e comprobación da devandita e subvencionada e, no seu caso, de xustificación e comprobación da devandita 

execución, aínda que non se contemplexecución, aínda que non se contemplexecución, aínda que non se contemplexecución, aínda que non se contemplara ara ara ara nas correspondentes bases reguladores.nas correspondentes bases reguladores.nas correspondentes bases reguladores.nas correspondentes bases reguladores.    

Tamén poderán ser modificadas, a instancia do beneficiario, as resolucións e convenios de Tamén poderán ser modificadas, a instancia do beneficiario, as resolucións e convenios de Tamén poderán ser modificadas, a instancia do beneficiario, as resolucións e convenios de Tamén poderán ser modificadas, a instancia do beneficiario, as resolucións e convenios de 

concesión concesión concesión concesión de subvencións previstas no artigo 22.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de de subvencións previstas no artigo 22.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de de subvencións previstas no artigo 22.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de de subvencións previstas no artigo 22.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de 

Subvencións, sen necesidade de que sexa modificado, no seu caso, o Real Decreto previsto no Subvencións, sen necesidade de que sexa modificado, no seu caso, o Real Decreto previsto no Subvencións, sen necesidade de que sexa modificado, no seu caso, o Real Decreto previsto no Subvencións, sen necesidade de que sexa modificado, no seu caso, o Real Decreto previsto no 

artigo 28.2 da devandita Lei, nas mesmas condicións e cos mesmos requisitos prevartigo 28.2 da devandita Lei, nas mesmas condicións e cos mesmos requisitos prevartigo 28.2 da devandita Lei, nas mesmas condicións e cos mesmos requisitos prevartigo 28.2 da devandita Lei, nas mesmas condicións e cos mesmos requisitos previstos no istos no istos no istos no 

apartado anterior. No entanto, no caso de que o obxecto da subvención sexa o financiamento dos apartado anterior. No entanto, no caso de que o obxecto da subvención sexa o financiamento dos apartado anterior. No entanto, no caso de que o obxecto da subvención sexa o financiamento dos apartado anterior. No entanto, no caso de que o obxecto da subvención sexa o financiamento dos 

gastos de funcionamento dunha entidade, o prazo de execución establecido inicialmente non gastos de funcionamento dunha entidade, o prazo de execución establecido inicialmente non gastos de funcionamento dunha entidade, o prazo de execución establecido inicialmente non gastos de funcionamento dunha entidade, o prazo de execución establecido inicialmente non 

poderá ser modificado.poderá ser modificado.poderá ser modificado.poderá ser modificado.    

Disposición adicional primeira. Liña de garantías COVID-19 de CERSA. 

Disposición adicional segunda. Aplicación das condicións xerais do Real Decreto 106/2018 de 9 

de marzo, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. 

Disposición adicional terceira. Incorporación de novos programas de axuda aos convenios 

subscritos entre o entón Ministerio de Fomento e as Comunidades Autónomas e as Cidades de 

Ceuta e Melilla para a execución do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. 

Disposición adicional cuarta. Reaxustes na repartición dos fondos dispoñibles en cada convenio 

entre os programas do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 sobre a repartición inicialmente 

prevista. 

Disposición adicional quinta. Comprobación de requisitos para a concesión de axudas ao aluguer 

do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. 

Disposición adicional sexta. Réxime aplicable aos usuarios de vivenda militar suxeitos á Lei 

26/1999, de 9 de xullo, de medidas de apoio á mobilidade xeográfica dos membros das Forzas 

Armadas. 

Disposición adicional sétima. Fondos provenientes da recadación da cota de formación 

profesional para o emprego para o ano 2020. 
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Un. Con carácter excepcional e extraordinario, debido ao impacto económico das medidas 

aprobadas para facer fronte á crise sanitaria provocada polo COVID-19, os ingresos derivados da 

cotización por formación profesional obtidos no exercicio 2020, poderán destinarse ao 

financiamento de calquera das prestacións e accións do sistema de protección por desemprego 

definidas no artigo 265 do Real Decreto lexislativo 8/2015, de 30 de outubro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, ou para financiar programas que 

fomenten a contratación de persoas desempregadas ou lles axuden a recuperar emprego. 

Dous. Dáse nova redacción ao apartado Uno da disposición adicional centésima vixésima cuarta 

da Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, que queda 

redactado como segue:  

«Sen prexuízo doutras fontes de financiamento, os fondos provenientes da cota de formación 

profesional destinaranse, na proporción que reglamentariamente determínese, a financiar os 

gastos do sistema de formación profesional para o emprego regulado pola Lei 30/2015, de 9 de 

setembro, pola que se regula o Sistema de Formación Profesional para o Emprego no ámbito 

laboral, incluíndo os correspondentes a programas públicos de emprego e formación, todo iso 

co obxecto de impulsar e estender entre as empresas e os traballadores ocupados e 

desempregados unha formación que responda as súas necesidades do mercado laboral e 

contribúa ao desenvolvemento dunha economía baseada no coñecemento.». 

Disposición adicional oitava. Ampliación do prazo para recorrer. 

O cómputo do prazo para interpor recursos en vía administrativa ou para instar calquera outros 

procedementos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación e arbitraxe que os 

substitúan de acordo co previsto nas Leis, en calquera procedemento do que poidan derivarse 

efectos desfavorables ou de gravame para o interesado, computarase desde o día hábil 

seguinte á data de finalización da declaración do estado de alarma, con independencia do 

tempo que transcorrese desde a notificación da actuación administrativa obxecto de recurso ou 

impugnación con anterioridade á declaración do estado de alarma. O anterior enténdese sen 

prexuízo da eficacia e executividade do acto administrativo obxecto de recurso ou impugnación. 

En particular, no ámbito tributario, desde a 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, ata o 30 de abril de 2020, o prazo para interpor recursos de 

reposición ou reclamacións económico administrativas que se rexan pola Lei 58/2003, de 17 de 

decembro, Xeral Tributaria, e os seus regulamentos de desenvolvemento empezará a contarse 

desde o 30 de abril de 2020 e aplicarase tanto nos supostos onde se iniciou o prazo para 

recorrer dun mes a contar desde o día seguinte á notificación do acto ou resolución impugnada 

e non finalizase o citado prazo o 13 de marzo de 2020, como nos supostos onde non se 

notifiquei aínda o acto administrativo ou resolución obxecto de recurso ou reclamación. 
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Idéntica medida será aplicable aos recursos de reposición e reclamacións que, no ámbito 

tributario, regúlanse no texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por 

Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Disposición adicional novena. Aplicación do Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 a 

determinados procedementos e actos. 

Disposición adicional décima. Ampliación prazos aplicables aos pagos a xustificar. 

Disposición adicional undécima. Medidas provisionais para a expedición de certificados 

electrónicos cualificados. 

Disposición adicional duodécima. Regras aplicables á duración de determinados contratos de 

persoal docente e investigador celebrados polas universidades. 

Os contratos de axudantes, profesores axudantes doutores, profesores asociados e profesores 

visitantes, celebrados conforme aos artigos 49, 50, 53 e 54 da Lei Orgánica 6/2001, de 21 de 

decembro, de Universidades, cuxa duración máxima estea prevista que finalice durante a 

vixencia do estado de alarma e das súas prórrogas, nos termos establecidos no Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara do estado de alarma para a xestión da situación 

de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, prorrogaranse de acordo coas regras establecidas 

nos apartados seguintes, salvo pacto en contrario. 

Disposición adicional décimo terceira. Regras aplicables aos contratos de traballo subscritos con 

cargo a financiamento de convocatorias públicas de recursos humanos no ámbito da 

investigación e á integración de persoal contratado no Sistema Nacional de Saúde. 

DisposiciDisposiciDisposiciDisposición adicional décimo cuarta. Aplicación da Disposición adicional sexta do Real Decretoón adicional décimo cuarta. Aplicación da Disposición adicional sexta do Real Decretoón adicional décimo cuarta. Aplicación da Disposición adicional sexta do Real Decretoón adicional décimo cuarta. Aplicación da Disposición adicional sexta do Real Decreto----lei lei lei lei 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto 

económico e social do COVIDeconómico e social do COVIDeconómico e social do COVIDeconómico e social do COVID----19, ás empresas dos sectores das artes escénicas,19, ás empresas dos sectores das artes escénicas,19, ás empresas dos sectores das artes escénicas,19, ás empresas dos sectores das artes escénicas,    musicais e do musicais e do musicais e do musicais e do 

cinematográfico e audiovisualcinematográfico e audiovisualcinematográfico e audiovisualcinematográfico e audiovisual....    

O compromiso do mantemento do emprego establecido na disposición adicional sexta do Real O compromiso do mantemento do emprego establecido na disposición adicional sexta do Real O compromiso do mantemento do emprego establecido na disposición adicional sexta do Real O compromiso do mantemento do emprego establecido na disposición adicional sexta do Real 

DecretoDecretoDecretoDecreto----leileileilei    8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao 

impacto económico e social do COVIDimpacto económico e social do COVIDimpacto económico e social do COVIDimpacto económico e social do COVID----19, valorarase en atención ás características específicas 19, valorarase en atención ás características específicas 19, valorarase en atención ás características específicas 19, valorarase en atención ás características específicas 

dos distintos sectores e a normativa laboral aplicable, tendo en conta, en partidos distintos sectores e a normativa laboral aplicable, tendo en conta, en partidos distintos sectores e a normativa laboral aplicable, tendo en conta, en partidos distintos sectores e a normativa laboral aplicable, tendo en conta, en particular, as cular, as cular, as cular, as 

especificidades daquelas empresas que presentan unha alta variabilidade ou estacionalidade do especificidades daquelas empresas que presentan unha alta variabilidade ou estacionalidade do especificidades daquelas empresas que presentan unha alta variabilidade ou estacionalidade do especificidades daquelas empresas que presentan unha alta variabilidade ou estacionalidade do 

emprego ou unha relación directa con eventos ou espectáculos concretos, como sucede, entre emprego ou unha relación directa con eventos ou espectáculos concretos, como sucede, entre emprego ou unha relación directa con eventos ou espectáculos concretos, como sucede, entre emprego ou unha relación directa con eventos ou espectáculos concretos, como sucede, entre 

outros, no ámbito das artes escénicas, musicais, cinematográfoutros, no ámbito das artes escénicas, musicais, cinematográfoutros, no ámbito das artes escénicas, musicais, cinematográfoutros, no ámbito das artes escénicas, musicais, cinematográfico e audiovisual.ico e audiovisual.ico e audiovisual.ico e audiovisual.    

En particular, no caso de contratos temporais o compromiso de mantemento do emprego non se En particular, no caso de contratos temporais o compromiso de mantemento do emprego non se En particular, no caso de contratos temporais o compromiso de mantemento do emprego non se En particular, no caso de contratos temporais o compromiso de mantemento do emprego non se 

entenderá incumprido cando o contrato entenderá incumprido cando o contrato entenderá incumprido cando o contrato entenderá incumprido cando o contrato se se se se extínga por expiración do tempo convido ou a extínga por expiración do tempo convido ou a extínga por expiración do tempo convido ou a extínga por expiración do tempo convido ou a 
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realización da obra ou servizo que constitúe o seu obxecto orealización da obra ou servizo que constitúe o seu obxecto orealización da obra ou servizo que constitúe o seu obxecto orealización da obra ou servizo que constitúe o seu obxecto ou cando non poida realizarse de u cando non poida realizarse de u cando non poida realizarse de u cando non poida realizarse de 

forma inmediata a actividade obxecto de contratación.forma inmediata a actividade obxecto de contratación.forma inmediata a actividade obxecto de contratación.forma inmediata a actividade obxecto de contratación.    

En todo caso, as medidas previstas nos artigos 22 a 28 de Real DecretoEn todo caso, as medidas previstas nos artigos 22 a 28 de Real DecretoEn todo caso, as medidas previstas nos artigos 22 a 28 de Real DecretoEn todo caso, as medidas previstas nos artigos 22 a 28 de Real Decreto----leileileilei    8/2020, de 17 de 8/2020, de 17 de 8/2020, de 17 de 8/2020, de 17 de 

marzo, resultarán de aplicación a todas as persoas traballadoras, con independencia da duración marzo, resultarán de aplicación a todas as persoas traballadoras, con independencia da duración marzo, resultarán de aplicación a todas as persoas traballadoras, con independencia da duración marzo, resultarán de aplicación a todas as persoas traballadoras, con independencia da duración 

determinada ou indefinida dos seus contratos.determinada ou indefinida dos seus contratos.determinada ou indefinida dos seus contratos.determinada ou indefinida dos seus contratos.    

Disposición adicional décimo quinta.. Efectos da compatibilidade da pensión de xubilación co 

nomeamento como persoal estatutario dos profesionais sanitarios realizados ao amparo da 

Orde SND/232/2020, de 15 de marzo, pola que se adoptan medidas en materia de recursos 

humanos e medios para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. 

Disposición adicional décimo sexta. Habilitación aos autorizados do Sistema REDE. 

Disposición adicional decimosétima. Criterios de gradación dos posibles incumprimentos en 

programas de financiamento da SGIPYME. 

Para os proxectos que se atopasen en período de execución no momento 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, sempre que o grao de 

cumprimento acreditado polo beneficiario se aproxímase de modo significativo ao 

cumprimento total e se constate que se acadaron os obxectivos do proxecto inicialmente 

expostos, considerarase un cumprimento do 100% do proxecto, sen proporse reintegro algún. 

Disposición adicional décimo oitava. Colaboración de empregadas e empregados públicos. 

Disposición adicional decimonovena. Axilización procesual. 

Disposición adicional vixésima. Dispoñibilidade dos plans de pensións en caso de desemprego ou 

cesamento de actividade derivados da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. 

Durante o prazo de seis meses desde a 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 os partícipes dos plans de pensións poderán, excepcionalmente, 

facer efectivos os seus dereitos consolidados nos seguintes supostos: 

a) Atoparse en situación legal de desemprego como consecuencia dun expediente de regulación 

temporal de emprego derivado da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.  

b) Ser empresario titular de establecementos cuxa apertura ao público se haxa visto suspendida 

como consecuencia do establecido no artigo 10 do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  
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c) No caso dos traballadores por conta propia que estivesen previamente integrados nun réxime 

da Seguridade Social como tales e cesasen na súa actividade como consecuencia da situación de 

crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. 

Disposición adicional vixesimoprimera. Incapacidade temporal en situación excepcional de 

confinamento total. 

Con carácter excepcional, e con efectos desde o inicio da situación de confinamento, e 

mediante o correspondente parte de baixa, estenderase esta protección a aqueles traballadores 

obrigados a desprazarse de localidade e teñan obrigación de prestar os servizos esenciais aos 

que se refire o Real Decreto-lei 10/2020, sempre que se acordou o confinamento da poboación 

onde teña o seu domicilio e foille denegada de forma expresa a posibilidade de desprazarse 

pola autoridade competente, non poida realizar o seu traballo de forma telemática por causas 

non imputables á empresa para a que prestas os seus servizos ou ao propio traballador e non 

teña dereito a percibir ningunha outra prestación pública. 

A acreditación do acordo de confinamento da poboación onde ten o domicilio e a denegación 

da posibilidade de desprazamento realizarase mediante certificación expedida polo concello do 

domicilio ante o correspondente órgano do servizo público de saúde. De igual forma, a 

imposibilidade de realización do traballo de forma telemática acreditarase mediante unha 

certificación da empresa ou unha declaración responsable no caso dos traballadores por conta 

propia ante o mesmo órgano do servizo público de saúde. 

Disposición transitoria primeira. Réxime transitorio aplicable ao programa de axuda ás persoas 

en situación de desafiuzamento ou lanzamento da vivenda. 

Disposición transitoria segunda. Tramitación da autorización de operacións en curso e de 

operacións de importe reducido incluídas no artigo 7 bis da Lei 19/2003, de 4 de xullo, sobre 

réxime xurídico dos movementos de capitais e das transaccións económicas co exterior e sobre 

determinadas medidas de prevención do branqueo de capitais. 

Disposición transitoria terceira. Carácter retroactivo e tramitación do subsidio extraordinario por 

falta de actividade das persoas integradas no Sistema Especial de Empregados do Fogar e do 

subsidio de desemprego excepcional por fin de contrato temporal. 

O subsidio extraordinario por falta de actividade e o subsidio de desemprego excepcional por 

fin de contrato temporal previstos neste real decreto-lei serán de aplicación aos feitos 

causantes definidos nos mesmos aínda cando se produciron con anterioridade á súa entrada en 

vigor, sempre que estes producíronse con posterioridade á entrada en vigor do Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo. 

Disposición transitoria cuarta. Previsións en materia de concursos de acredores. 
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Disposición final primeira. Modificación do Real DecretoDisposición final primeira. Modificación do Real DecretoDisposición final primeira. Modificación do Real DecretoDisposición final primeira. Modificación do Real Decreto----lei 8/202lei 8/202lei 8/202lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 0, de 17 de marzo, de medidas 0, de 17 de marzo, de medidas 0, de 17 de marzo, de medidas 

urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVIDurxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVIDurxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVIDurxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID----19.19.19.19.    

Oito. Modifícase o enunciado do apartado 1 do artigo 17 que queda redactado como segue:Oito. Modifícase o enunciado do apartado 1 do artigo 17 que queda redactado como segue:Oito. Modifícase o enunciado do apartado 1 do artigo 17 que queda redactado como segue:Oito. Modifícase o enunciado do apartado 1 do artigo 17 que queda redactado como segue:    

«1. Con carácter excepcional e vixencia limitada a u«1. Con carácter excepcional e vixencia limitada a u«1. Con carácter excepcional e vixencia limitada a u«1. Con carácter excepcional e vixencia limitada a un mes, a partir da entrada en vigor do Real n mes, a partir da entrada en vigor do Real n mes, a partir da entrada en vigor do Real n 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 Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da 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 COVIDsituación de crise sanitaria ocasionada polo COVIDsituación de crise sanitaria ocasionada polo COVIDsituación de crise sanitaria ocasionada polo COVID----19, ou ata o último día do mes en que finalice 19, ou ata o último día do mes en que finalice 19, ou ata o último día do mes en que finalice 19, ou ata o último día do mes en que finalice 

devandito estado de aladevandito estado de aladevandito estado de aladevandito estado de alarma, de prolongarse este durante máis dun mes, os traballadores por rma, de prolongarse este durante máis dun mes, os traballadores por rma, de prolongarse este durante máis dun mes, os traballadores por rma, de prolongarse este durante máis dun mes, os traballadores por 

conta propia ou autónomos, cuxas actividades queden suspendidas, en virtude do previsto no conta propia ou autónomos, cuxas actividades queden suspendidas, en virtude do previsto no conta propia ou autónomos, cuxas actividades queden suspendidas, en virtude do previsto no conta propia ou autónomos, cuxas actividades queden suspendidas, en virtude do previsto no 

mencionado Real Decreto, ou, noutro caso cando a súa facturación no mes anterior ao que se mencionado Real Decreto, ou, noutro caso cando a súa facturación no mes anterior ao que se mencionado Real Decreto, ou, noutro caso cando a súa facturación no mes anterior ao que se mencionado Real Decreto, ou, noutro caso cando a súa facturación no mes anterior ao que se 

solicisolicisolicisolicita a prestación véxase reducida, polo menos, nun 75 por cento en relación coa media de ta a prestación véxase reducida, polo menos, nun 75 por cento en relación coa media de ta a prestación véxase reducida, polo menos, nun 75 por cento en relación coa media de ta a prestación véxase reducida, polo menos, nun 75 por cento en relación coa media de 

facturación do semestre anterior, terán dereito á prestación extraordinaria por cesamento de facturación do semestre anterior, terán dereito á prestación extraordinaria por cesamento de facturación do semestre anterior, terán dereito á prestación extraordinaria por cesamento de facturación do semestre anterior, terán dereito á prestación extraordinaria por cesamento de 

actividade que se regula neste artigo, sempre que cumpran os seguintes requiactividade que se regula neste artigo, sempre que cumpran os seguintes requiactividade que se regula neste artigo, sempre que cumpran os seguintes requiactividade que se regula neste artigo, sempre que cumpran os seguintes requisitos:sitos:sitos:sitos:    

----Estar afiliados e en alta, na data da declaración do estado de alarma, no Réxime Especial da Estar afiliados e en alta, na data da declaración do estado de alarma, no Réxime Especial da Estar afiliados e en alta, na data da declaración do estado de alarma, no Réxime Especial da Estar afiliados e en alta, na data da declaración do estado de alarma, no Réxime Especial da 

Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou, no seu caso, no Réxime Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou, no seu caso, no Réxime Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou, no seu caso, no Réxime Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou, no seu caso, no Réxime 

Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.    

----No caNo caNo caNo caso de que a súa actividade non se vexa directamente suspendida en virtude do previsto no so de que a súa actividade non se vexa directamente suspendida en virtude do previsto no so de que a súa actividade non se vexa directamente suspendida en virtude do previsto no so de que a súa actividade non se vexa directamente suspendida en virtude do previsto no 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar a redución da súa facturación en, polo menos, Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar a redución da súa facturación en, polo menos, Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar a redución da súa facturación en, polo menos, Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar a redución da súa facturación en, polo menos, 

un 75 por cento, en relación coa efectuada no semestre anterior. No casoun 75 por cento, en relación coa efectuada no semestre anterior. No casoun 75 por cento, en relación coa efectuada no semestre anterior. No casoun 75 por cento, en relación coa efectuada no semestre anterior. No caso    dos traballadores por dos traballadores por dos traballadores por dos traballadores por 

conta propia ou autónomos que desenvolvan actividades nalgún dos códigos da CNAE 2009 entre conta propia ou autónomos que desenvolvan actividades nalgún dos códigos da CNAE 2009 entre conta propia ou autónomos que desenvolvan actividades nalgún dos códigos da CNAE 2009 entre conta propia ou autónomos que desenvolvan actividades nalgún dos códigos da CNAE 2009 entre 

o 9001 e o 9004o 9001 e o 9004o 9001 e o 9004o 9001 e o 9004    (Artes escénicas, actividades auxiliares das artes escénicas, creación artística e (Artes escénicas, actividades auxiliares das artes escénicas, creación artística e (Artes escénicas, actividades auxiliares das artes escénicas, creación artística e (Artes escénicas, actividades auxiliares das artes escénicas, creación artística e 

literaria, e xestión de salas de espectáculiteraria, e xestión de salas de espectáculiteraria, e xestión de salas de espectáculiteraria, e xestión de salas de espectáculoslosloslos))))    ambos os incluídos, a redución da facturación ambos os incluídos, a redución da facturación ambos os incluídos, a redución da facturación ambos os incluídos, a redución da facturación 

calcularase en relación coa efectuada nos 12 meses anteriores. Alternativamente, para calcularase en relación coa efectuada nos 12 meses anteriores. Alternativamente, para calcularase en relación coa efectuada nos 12 meses anteriores. Alternativamente, para calcularase en relación coa efectuada nos 12 meses anteriores. Alternativamente, para 

producións agrarias de carácter estacional este requisito entenderase cumprido cando a súa producións agrarias de carácter estacional este requisito entenderase cumprido cando a súa producións agrarias de carácter estacional este requisito entenderase cumprido cando a súa producións agrarias de carácter estacional este requisito entenderase cumprido cando a súa 

facturación media nos meses de cfacturación media nos meses de cfacturación media nos meses de cfacturación media nos meses de campaña de produción anteriores ao que se solicita a prestación ampaña de produción anteriores ao que se solicita a prestación ampaña de produción anteriores ao que se solicita a prestación ampaña de produción anteriores ao que se solicita a prestación 

véxase reducida, polo menos, nun 75 por cento en relación cos mesmos meses da campaña do véxase reducida, polo menos, nun 75 por cento en relación cos mesmos meses da campaña do véxase reducida, polo menos, nun 75 por cento en relación cos mesmos meses da campaña do véxase reducida, polo menos, nun 75 por cento en relación cos mesmos meses da campaña do 

ano anterior.ano anterior.ano anterior.ano anterior.    

----Acharse ao corrente no pago das cotas á Seguridade Social. No entanto, se na data da suspAcharse ao corrente no pago das cotas á Seguridade Social. No entanto, se na data da suspAcharse ao corrente no pago das cotas á Seguridade Social. No entanto, se na data da suspAcharse ao corrente no pago das cotas á Seguridade Social. No entanto, se na data da suspensión ensión ensión ensión 

da actividade ou da redución da facturación non se cumprise este requisito, o órgano xestor da actividade ou da redución da facturación non se cumprise este requisito, o órgano xestor da actividade ou da redución da facturación non se cumprise este requisito, o órgano xestor da actividade ou da redución da facturación non se cumprise este requisito, o órgano xestor 

convidará o pago ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días convidará o pago ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días convidará o pago ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días convidará o pago ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días 

naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto pronaturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto pronaturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto pronaturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a ducirá plenos efectos para a ducirá plenos efectos para a ducirá plenos efectos para a 

adquisición do dereito á protección.adquisición do dereito á protección.adquisición do dereito á protección.adquisición do dereito á protección.    

Engádense tres novos apartados 7, 8 e 9:Engádense tres novos apartados 7, 8 e 9:Engádense tres novos apartados 7, 8 e 9:Engádense tres novos apartados 7, 8 e 9:    

«7. No suposto de suspensión da actividade, a cotización correspondente aos días de actividade «7. No suposto de suspensión da actividade, a cotización correspondente aos días de actividade «7. No suposto de suspensión da actividade, a cotización correspondente aos días de actividade «7. No suposto de suspensión da actividade, a cotización correspondente aos días de actividade 

no mes de marzo de 2020 non cubertos pola prestación rno mes de marzo de 2020 non cubertos pola prestación rno mes de marzo de 2020 non cubertos pola prestación rno mes de marzo de 2020 non cubertos pola prestación regulada neste artigo, que non fose egulada neste artigo, que non fose egulada neste artigo, que non fose egulada neste artigo, que non fose 
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abonada dentro do prazo regulamentario de ingreso, non será obxecto da recarga prevista no abonada dentro do prazo regulamentario de ingreso, non será obxecto da recarga prevista no abonada dentro do prazo regulamentario de ingreso, non será obxecto da recarga prevista no abonada dentro do prazo regulamentario de ingreso, non será obxecto da recarga prevista no 

artigo 30 do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.artigo 30 do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.artigo 30 do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.artigo 30 do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.    

8. O recoñecemento da prestación regulada neste artigo poderá 8. O recoñecemento da prestación regulada neste artigo poderá 8. O recoñecemento da prestación regulada neste artigo poderá 8. O recoñecemento da prestación regulada neste artigo poderá solicitarse ata o último día do solicitarse ata o último día do solicitarse ata o último día do solicitarse ata o último día do 

mes seguinte ao que se produciu a finalización do estado de alarma.mes seguinte ao que se produciu a finalización do estado de alarma.mes seguinte ao que se produciu a finalización do estado de alarma.mes seguinte ao que se produciu a finalización do estado de alarma.    

9. A acreditación da redución da facturación realizarase mediante a achega da información 9. A acreditación da redución da facturación realizarase mediante a achega da información 9. A acreditación da redución da facturación realizarase mediante a achega da información 9. A acreditación da redución da facturación realizarase mediante a achega da información 

contable que o xustifique, podendo facerse a través da copia do licontable que o xustifique, podendo facerse a través da copia do licontable que o xustifique, podendo facerse a través da copia do licontable que o xustifique, podendo facerse a través da copia do libro de rexistro de facturas bro de rexistro de facturas bro de rexistro de facturas bro de rexistro de facturas 

emitidas e recibidas; do libro diario de ingresos e gastos; do libro rexistro de vendas e ingresos; emitidas e recibidas; do libro diario de ingresos e gastos; do libro rexistro de vendas e ingresos; emitidas e recibidas; do libro diario de ingresos e gastos; do libro rexistro de vendas e ingresos; emitidas e recibidas; do libro diario de ingresos e gastos; do libro rexistro de vendas e ingresos; 

ou do libro de compras e gastos.ou do libro de compras e gastos.ou do libro de compras e gastos.ou do libro de compras e gastos.    

Aqueles traballadores autónomos que non estean obrigados a levar os libros que acreditan o Aqueles traballadores autónomos que non estean obrigados a levar os libros que acreditan o Aqueles traballadores autónomos que non estean obrigados a levar os libros que acreditan o Aqueles traballadores autónomos que non estean obrigados a levar os libros que acreditan o 

voluvoluvoluvolume de actividade, deberán acreditar a redución polo menos do 75% esixida por calquera me de actividade, deberán acreditar a redución polo menos do 75% esixida por calquera me de actividade, deberán acreditar a redución polo menos do 75% esixida por calquera me de actividade, deberán acreditar a redución polo menos do 75% esixida por calquera 

medio de proba admitido en dereito.medio de proba admitido en dereito.medio de proba admitido en dereito.medio de proba admitido en dereito.    

    

    

Disposición final duodécima. Vixencia. 

Con carácter xeral, as medidas previstas no presente real decreto-lei manterán a súa vixencia 

ata un mes despois do fin da vixencia da declaración do estado de alarma. Non obstante o 

anterior, aquelas medidas previstas neste real decretoley que teñen un prazo determinado de 

duración suxeitaranse ao mesmo. 

Sen prexuízo do anterior a vixencia das medidas previstas neste real decreto-lei, previa 

avaliación da situación, poderase prorrogar polo Goberno mediante real decreto-lei. 

Disposición final décimo terceira. Entrada en vigor. 

O presente Real decreto-lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín 

Oficial do Estado a excepción do artigo 37, sobre Medidas de restrición ás comunicacións 

comerciais das entidades que realicen unha actividade de xogo regulada na Lei 13/2011, de 27 

de maio, de regulación do xogo, que entrará en vigor aos dous días da citada publicación no 

«Boletín Oficial do Estado». 

 

 

Ligazón a disposición BOE: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

 


