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RDL 15/2020 de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego 

 

RESUMO 
 

Medidas para reducir os custos de Pemes e autónomos 
 

Artigo 1. Arrendamentos para uso distinto do de vivenda con grandes tenedores 

 

“A persoa física ou xurídica arrendataria dun contrato de arrendamento para uso distinto de 

vivenda de conformidade co previsto no artigo 3 da Lei 29/1994, de 24 de novembro, de 

Arrendamentos Urbanos, ou de industria, que cumpra os requisitos previstos no artigo 3, poderá 

solicitar da persoa arrendadora, cando esta sexa unha empresa ou entidade pública de vivenda, 

ou un gran tenedor, entendendo por tal a persoa física ou xurídica que sexa titular de máis de 10 

inmobles urbanos, excluíndo garaxes e trasteiros, ou unha superficie construída de máis de 1.500 

m2 , no prazo dun mes desde a entrada en vigor deste real decreto-lei, a moratoria establecida no 

apartado 2 deste artigo, que deberá ser aceptada polo arrendador sempre que non se alcanzase xa 

un acordo entre ambas as partes de moratoria ou redución da renda" 

 

“A moratoria no pago da renda arrendaticia sinalada no apartado primeiro deste artigo 

aplicarase de maneira automática e afectará o período de tempo que dure o estado de alarma e as 

súas prórrogas e ás mensualidades seguintes, prorrogables unha a unha, se aquel prazo fose 

insuficiente en relación co impacto provocado polo COVID-19, sen que poidan superarse, en 

ningún caso, os catro meses. Dita renda aprazarase, sen penalización nin deveño de intereses, a 

partir da seguinte mensualidade de renda arrendaticia, mediante o fraccionamento das cotas nun 

prazo de dous anos, que se contarán a partir do momento no que se supere a situación aludida 

anteriormente, ou a partir da finalización do prazo do catro meses antes citado, e sempre dentro 

do prazo de vixencia do contrato de arrendamento ou calquera das súas prórrogas.” 

 

Artigo 2. Outros arrendamentos para uso distinto do de vivenda. 

 

“A persoa física ou xurídica arrendataria dun contrato de arrendamento para uso distinto do de 

vivenda de conformidade co previsto no artigo 3 da Lei 29/1994, de 24 de novembro, ou de 

industria, cuxo arrendador sexa distinto dos definidos no artigo 1.1, e cumpra os requisitos 

previstos no artigo 3, poderá solicitar da persoa arrendadora, no prazo dun mes, desde a entrada 

en vigor deste Real Decreto-lei o adiamento temporal e extraordinario no pago da renda sempre 

que o devandito adiamento ou unha rebaixa da renda non se acordou por ambas as partes con 

carácter voluntario.” 

 

“Exclusivamente no marco do acordo ao que se refiren os apartados anteriores, as partes poderán 

dispor libremente da fianza prevista no artigo 36 da Lei 29/1994, de 24 de novembro, que poderá 

servir para o pago total ou parcial dalgunha ou algunhas mensualidades da renda arrendaticia. 

No caso de que se dispoña total ou parcialmente da mesma, o arrendatario deberá repor o 
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importe da fianza disposta no prazo dun ano desde a celebración do acordo  no prazo que reste de 

vixencia do contrato, no caso de que este prazo fose inferior a un ano.” 

 

 

Artigo 3. Autónomos e Pemes arrendatarios a efectos do artigo 1 e o artigo 2 

 

“Poderán acceder ás medidas previstas nos artigos 1 e 2 deste real decreto-lei, os autónomos e 

Pemes arrendatarios cando cumpran os seguintes requisitos: 

 

1.-No caso de contrato de arrendamento dun inmoble afecto á actividade económica desenvolvida 

polo autónomo: a) Estar afiliado e en situación de alta, na data da declaración do estado de 

alarma mediante o 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, no Réxime 

Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime 

Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar ou, no seu caso, nunha das 

Mutualidades sustitutorias do RETA. b) Que a súa actividade quedase suspendida como 

consecuencia da entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ou por ordes 

ditadas pola Autoridade competente e as Autoridades competentes delegadas ao amparo do 

referido real decreto. c) No caso de que a súa actividade non se vexa directamente suspendida 

como consecuencia da entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, deberase 

acreditar a redución da facturación do mes natural anterior ao que se solicita o adiamento en, 

polo menos, un 75 por cento, en relación coa facturación media mensual do trimestre ao que 

pertence devandito mes referido ao ano anterior.” 

 

2.-No caso de contrato de arrendamento de inmoble afecto á actividade económica desenvolvida 

por unha peme: a) Que non se superen os límites establecidos no artigo 257.1 do Real Decreto 

Lexislativo 1/2010, de 2 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Sociedades de 

Capital. b) Que a súa actividade quedase suspendida como consecuencia da entrada en vigor do 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ou por ordes ditadas pola Autoridade competente e as 

Autoridades competentes delegadas ao amparo do referido real decreto. c) No caso de que a súa 

actividade non se vexa directamente suspendida en virtude do previsto no Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, deberase acreditar a redución da súa facturación do mes natural anterior ao que 

se solicita o adiamento en, polo menos, un 75 por cento, en relación coa facturación media 

mensual do trimestre ao que pertence devandito mes referido ao ano anterior.” 

 

 

Medidas para reforzar o financiamento empresarial 
 

Artigo 6. Subvencións da E.P.E. Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), M.P. 

baixo a modalidade de préstamo. 

 

“A E.P.E. Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, M.P. (IDAE), atendendo á 

situación económico-financeira daqueles beneficiarios dos seus programas de subvencións ou 

axudas reembolsables formalizadas baixo a modalidade de préstamos, excluídas administracións e 

entidades públicas tanto do sector público estatal como autonómico e local, así como os seus 



 

 

 

 

  
 

Oficina de Promoción Económica dependente de Alcaldía do Concello de Santiago de Compostela    
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 

 

organismos e entidades públicas vinculadas ou dependentes, cando a crise sanitaria provocada 

polo COVID-19 orixinoulles períodos de inactividade ou redución no volume das vendas ou 

facturación que lles impida ou dificulte cumprir coas súas obrigacións de pago derivadas do 

outorgamento das mesmas, poderá acordar, previa solicitude e declaración responsable 

xustificativa, segundo as condicións que se establecen no seguinte apartado, a concesión de 

adiamentos das cotas dos préstamos subscritos, sempre que devanditos prestatarios non se 

atopasen en situación concursal e estivesen ao corrente no cumprimento de todas as súas 

obrigacións fronte á Facenda pública e coa Seguridade Social, todo iso ao momento de formular a 

súa correspondente solicitude de adiamento, e, así mesmo, sempre que estivesen ao corrente do 

cumprimento das súas obrigacións derivadas dos préstamos concertados á entrada en vigor do 

estado de alarma. 

 

Poderán ser obxecto de adiamento as cotas que se achen pendentes de pago e cuxo vencmento 

produciuse ou se produza nos meses de marzo, abril, maio e xuño de 2020 (todos inclusive). Este 

adiamento quedará automaticamente ampliado ás sucesivas cotas, salvo solicitude expresa en 

contrario por parte do interesado, ata transcorridos dous meses despois da finalización do estado 

de alarma. As cotas aprazadas deberán ser abonadas antes do fin do período de vixencia do 

respectivo préstamo, e non poderán entenderse capitalizadas e, por tanto, devengar novos 

intereses ordinarios.” 

 

Artigo 7. Condicións básicas da aceptación en reaseguro por parte do Consorcio de Compensación 

de Seguros dos riscos do seguro de crédito asumidos polas entidades aseguradoras privadas. 

 

“O Consorcio de Compensación de Seguros, previo acordo do seu Consello de Administración 

adoptado conforme ao previsto nos artigos 3.2 e 5.1.h) do texto refundido do seu Estatuto Legal, 

aprobado polo Real Decreto Lexislativo 7/2004, de 29 de outubro, poderá aceptar en reaseguro os 

riscos asumidos polas entidades aseguradoras privadas autorizadas para operar nos ramos de 

seguro de crédito e de caución, que así o soliciten e que subscriban ou se adhiran ao acordo 

correspondente coa citada entidade pública empresarial.” 

 

 

Medidas fiscais 
 

Artigo 8. Tipo impositivo aplicable do Imposto sobre o Valor Engadido ás entregas, importacións 

e adquisicións intracomunitarias de bens necesarios para combater os efectos do COVID-19. 

 

“Con efectos desde a entrada en vigor deste real decreto-lei e vixencia ata o 31 de xullo de 2020, 

aplicarase o tipo do 0 por cento do Imposto sobre o Valor Engadido ás entregas de bens, 

importacións e adquisicións intracomunitarias de bens referidos no Anexo deste real decreto-lei 

cuxos destinatarios sexan entidades de Dereito Público, clínicas ou centros hospitalarios, ou 

entidades privadas de carácter social a que se refire o apartado tres do artigo 20 da Lei 37/1992, 

de 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido. Estas operacións documentaranse en 

factura como operacións exentas.” 
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Artigo 9. Opción extraordinaria pola modalidade de pagos fraccionados prevista no artigo 40.3 da 

Lei 27/2014, de 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades. 

 

“Os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades aos que resulte de aplicación o apartado 1 do 

artigo único do Real Decreto-lei 14/2020, de 14 de abril, polo que se estende o prazo para a 

presentación e ingreso de determinadas declaracións e autoliquidacions tributarias, cuxo período 

impositivo se iniciase a partir de 1 de xaneiro de 2020, poderán exercitar a opción prevista no 

apartado 3 do artigo 40 da Lei 27/2014, de 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, 

mediante a presentación no prazo ampliado a que se refire o artigo único do mencionado real 

decreto-lei, do primeiro pago fraccionado a conta da liquidación correspondente ao devandito 

período impositivo determinado por aplicación da modalidade de pago fraccionado regulado no 

devandito apartado.” 

 

“Os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades cuxo período impositivo se iniciase a partir do 1 

de xaneiro de 2020, que non tivesen dereito á opción extraordinaria prevista no apartado 

anterior, cuxo importe neto da cifra de negocios non superase a cantidade de 6.000.000 de euros 

durante os 12 meses anteriores á data na que se iniciou o mencionado período impositivo, 

poderán exercitar a opción prevista no apartado 3 do artigo 40 da Lei 27/2014, de 27 de 

novembro, do Imposto sobre Sociedades, mediante a presentación en prazo do segundo pago 

fraccionado a conta da liquidación correspondente ao devandito período impositivo que deba 

efectuarse nos primeiros 20 días naturais do mes de outubro de 2020 determinado por aplicación 

da modalidade de pago fraccionado regulado no devandito apartado.” 

 

“O pago fraccionado efectuado nos 20 días naturais do mes de abril de 2020 será deducible da 

cota do resto de pagos fraccionados que se efectúen a conta do mesmo período impositivo 

determinados con arranxo á opción prevista no parágrafo anterior.” 

 

“O disposto neste apartado non resultará de aplicación aos grupos fiscais que apliquen o réxime 

especial de consolidación fiscal regulado no capítulo VI do título VII da Lei 27/2014, de 27 de 

novembro, do Imposto sobre Sociedades.” 

 

Artigo 10. Limitación dos efectos temporais da renuncia tácita ao método de estimación obxectiva 

no exercicio 2020 

 

“Os contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas que desenvolvan actividades 

económicas cuxo rendemento neto se determine con arranxo ao método de estimación obxectiva e, 

no prazo para a presentación do pago fraccionado correspondente ao primeiro trimestre do 

exercicio 2020, renuncien á aplicación do mesmo na forma prevista na letra b) do apartado 1 do 

artigo 33 do Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, aprobado polo Real 

Decreto 439/2007, de 30 de marzo, poderán volver determinar o rendemento neto da súa 

actividade económica con arranxo ao método de estimación obxectiva no exercicio 2021, sempre 

que cumpran os requisitos para a súa aplicación e revoguen a renuncia ao método de estimación 

obxectiva no prazo previsto na letra a) do apartado 1 do artigo 33 do Regulamento do Imposto ou 

mediante a presentación en prazo da declaración correspondente ao pago fraccionado do 

primeiro trimestre do exercicio 2021 na forma disposta para o método de estimación obxectiva.” 
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“A renuncia ao método de estimación obxectiva no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e a 

posterior revogación previstas no parágrafo anterior terá os mesmos efectos respecto dos réximes 

especiais establecidos no Imposto sobre o Valor Engadido ou no Imposto Xeral Indirecto 

Canario.” 

 

“Os contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas que desenvolvan actividades 

económicas incluídas no anexo II da Orde HAC/1164/2019, de 22 de novembro, pola que se 

desenvolven para o ano 2020 o método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das 

Persoas Físicas e o réxime especial simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido e determinen 

o rendemento neto daquelas polo método de estimación obxectiva, para o cálculo da cantidade a 

ingresar do pago fraccionado en función dos datos-base a que se refire a letra b) do apartado 1 

do artigo 110 do Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, aprobado polo Real 

Decreto 439/2007, de 30 de marzo, non computarán, en cada trimestre natural, como días de 

exercicio da actividade, os días naturais nos que estivese declarado o estado de alarma no 

devandito trimestre.” 

 

“Os suxeitos pasivos do Imposto sobre o Valor Engadido que desenvolvan actividades 

empresariais ou profesionais incluídas no anexo II da Orde HAC/1164/2019, de 22 de novembro, 

pola que se desenvolven para o ano 2020 o método de estimación obxectiva do Imposto sobre a 

Renda das Persoas Físicas e o réxime especial simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido e 

estean acollidos ao réxime especial simplificado, para o cálculo do ingreso a conta no ano 2020, a 

que se refire o artigo 39 do Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido, aprobado polo Real 

Decreto 1624/1992, de 29 de decembro, non computarán, en cada trimestre natural, como días de 

exercicio da actividade, os días naturais nos que estivese declarado o estado de alarma no 

devandito trimestre.” 

 

 

Medidas para facilitar o axuste da economía e protexer  emprego 
 

Artigo 13. Medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal o uso do Fondo de 

Promoción e Educación das Cooperativas coa finalidade de paliar os efectos do COVID-19. 

 

“Durante a vixencia do estado de alarma declarado polo 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 e as súas posibles prórrogas e ata o 31 de decembro de 2020, o Fondo de 

Educación e Promoción Cooperativo das cooperativas regulado no artigo 56 da Lei 27/1999, de 

16 de xullo, de Cooperativas, poderá ser destinado, total ou parcialmente, ás seguintes finalidades 

 

a) Como recurso financeiro, para dotar de liquidez á cooperativa en caso de necesitalo para 

o seu funcionamento. 

b) A calquera actividade que redunde en axudar a frear a crise sanitaria do COVID-19 ou a 

paliar os seus efectos, ben mediante accións propias ou ben mediante doazóns a outras 

entidades, públicas ou privadas.” 
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Artigo 14. Medida extraordinaria para prorrogar o prazo previsto no artigo 1.2.b) da Lei 44/2015, 

de 14 de outubro, de Sociedades Laborais e Participadas. 

 

“1. Con carácter extraordinario, procédese a prorrogar por 12 meses máis, o prazo de 36 meses 

contemplado na letra b do apartado 2 do artigo 1 da Lei 44/2015, de 14 de outubro, de Sociedades 

Laborais e Participadas para alcanzar o límite previsto na devandita letra. 2. Esta prórroga 

extraordinaria será aplicable, exclusivamente, ás sociedades laborais constituídas durante o ano 

2017.” 

 

Medidas de protección dos cidadáns 

 
Artigo 22. Situación legal de desemprego por extinción da relación laboral no período de proba 

producida durante a vixencia do estado de alarma. 

 

“A extinción da relación laboral durante o período de proba a instancia da empresa, producida a 

partir do día 9 de marzo de 2020, terá a consideración de situación legal de desemprego con 

independencia da causa pola que se extinguiu a relación laboral anterior.” 

 

Así mesmo, atoparanse en situación legal de desemprego e en situación asimilada ao alta, as 

persoas traballadoras que resolvesen voluntariamente a súa última relación laboral a partir do 

día 1 de marzo de 2020, por ter un compromiso firme de subscrición dun contrato laboral por 

parte doutra empresa, se esta desistise do mesmo como consecuencia da crise derivada do 

COVID-19. A situación legal de desemprego acreditarase mediante comunicación escrita por 

parte da empresa á persoa traballadora desistindo da subscrición do contrato laboral 

comprometido como consecuencia da crise derivada do COVID 19.” 

 

Artigo 23. Normas sobre dispoñibilidade excepcional dos plans de pensións en situacións 

derivadas da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. 

 

“A efectos do establecido na disposición adicional vixésima do Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de 

marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico 

para facer fronte ao COVID-19, seguiranse as seguintes normas para a dispoñibilidade de 

dereitos consolidados en plans de pensións: 

 

“1. Poderán solicitar facer efectivos os seus dereitos consolidados nos supostos da citada 

disposición adicional vixésima do Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo, os partícipes dos 

plans de pensións do sistema individual e asociado, e os partícipes dos plans de pensións do 

sistema de emprego de achega definida ou mixtos para aquelas continxencias definidas en réxime 

de achega definida.” 

 

“Os partícipes dos plans de pensións do sistema de emprego da modalidade de prestación 

definida ou mixtos tamén poderán dispor, para aquelas continxencias definidas en réxime de 

prestación definida ou vinculadas á mesma, dos dereitos consolidados en caso de estar afectados 

por un ERTE, a suspensión de apertura ao público de establecementos ou o cesamento de 

actividade, derivados da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, cando o permita 
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o compromiso por pensións e prevéxano as especificacións do plan aprobadas pola súa comisión 

de control nas condicións que estas establezan.” 

 

Artigo 25. Cotización en situación de inactividade no Sistema Especial para Traballadores por 

Conta Allea Agrarios establecido no Réxime Xeral da Seguridade Social 

 

“Con efectos desde o un de xaneiro de 2020, aos traballadores que realizasen un máximo de 55 

xornadas reais cotizadas no ano 2019, aplicaráselles ás cotas resultantes durante os períodos de 

inactividade en 2020 unha redución do 19,11 por cento.” 

 

Disposición adicional primeira. Extensión dos prazos de vixencia de determinadas disposicións 

tributarias 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, e do Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de 

marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para 

facer fronte ao COVID-19. 

 

“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, e nas disposicións adicionais oitava e 

novena do Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes 

complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, entenderanse 

realizadas ao día 30 de maio de 2020.” 

 

Disposición adicional segunda. Suspensión de prazos no ámbito de actuación da Inspección de 

Traballo e Seguridade Social. 

 

Disposición adicional terceira. Límite máximo da liña de avais para a cobertura por conta do 

Estado do financiamento a arrendatarios en situación de vulnerabilidade social e económica, 

aprobada no artigo 9 do Real Decreto Lei 11/2020 de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas 

urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19. 

 

Disposición adicional décima. Opción por unha mutua colaboradora coa Seguridade Social dos 

traballadores do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou 

Autónomos que optasen inicialmente por unha entidade xestora. 

 

“Os traballadores incluídos no ámbito de aplicación do Réxime Especial da Seguridade Social 

dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos que non exercitasen a opción prevista no 

artigo 83.1.b) texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado por Real Decreto 

Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro (Cobertura da acción protectora por continxencias 

profesionais, incapacidade temporal e cese de actividade), nin a opción por unha mutua, en virtude 

do disposto no apartado 7 do artigo 17 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,deberán 

dar cumprimento ao disposto no artigo 83.1.b), anteriormente citado, exercitando a opción e 

formalizando o correspondente documento de adhesión no prazo de tres meses desde a 

finalización do estado de alarma. Dita opción fornecerá efectos desde o día primeiro do segundo 

mes seguinte á finalización deste prazo de tres meses.” 
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“Unha vez pasado o prazo para levar a cabo a opción prevista no parágrafo anterior sen que o 

traballador houbese formalizado o correspondente documento de adhesión, entenderase que optou 

pola mutua con maior número de traballadores autónomos asociados na provincia do domicilio 

do interesado, producíndose automaticamente a adhesión con efecto desde o día primeiro do 

segundo mes seguinte á finalización do prazo de tres meses a que se refire o parágrafo anterior. 

Co fin de facer efectiva dita adhesión, o Instituto Nacional da Seguridade Social comunicará a 

dita mutua os datos do traballador autónomo que sexan estritamente necesarios. A Mutua 

Colaboradora da Seguridade Social notificará ao traballador a adhesión con indicación expresa 

da data de efectos e a cobertura polas continxencias protexidas.” 

 

Disposición adicional undécima. Efectos na incapacidade temporal da opción por unha mutua 

colaboradora coa Seguridade Social realizada polos traballadores do Réxime Especial da 

Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos para causar dereito á 

prestación extraordinaria por cesamento de actividade regulada no artigo 17 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 opción por unha mutua colaboradora coa Seguridade Social de traballadores do Réxime 

Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos realizada para 

causar dereito á prestación extraordinaria por cesamento de actividade regulada no artigo 17 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, dará lugar a que a mutua colaboradora pola que 

optase o traballador autónomo asuma a protección e a responsabilidade do pago da prestación 

extraordinaria por cesamento de actividade así como do resto de prestacións derivadas das 

continxencias polas que se formalizou a cobertura, incluíndo o subsidio por incapacidade 

temporal cuxa baixa médica sexa emitida con posterioridade á data de formalización da 

protección con dita mutua e derive da recaída dun proceso de incapacidade temporal anterior 

cuberta coa entidade xestora. A responsabilidade do pago das prestacións económicas derivadas 

dos procesos que se achen en curso no momento da data de formalización da protección a que se 

refire o parágrafo primeiro, seguirá correspondendo á entidade xestora.” 

 

Disposición adicional duodécima. Apoio financeiro ás actuacións en parques científicos e 

tecnolóxicos. 

 

“As cotas que venzan en 2020 derivadas de préstamos ou anticipos concedidos a entidades 

promotoras de parques científicos e tecnolóxicos en virtude das convocatorias xestionadas 

exclusivamente polo Ministerio de Ciencia e Innovación, ou o Ministerio competente en materia 

de investigación, desenvolvemento e innovación en anos anteriores, desde o ano 2000 quedarán 

aprazadas á mesma data do ano 2021.” 

 

Disposición adicional décimocuarta. Regras aplicables aos contratos predoutorais para persoal 

investigador en formación subscritos no ámbito da investigación. 
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Disposición transitoria primeira. Non inicio do período executivo para determinadas débedas 

tributarias no caso de concesión de financiamento á que se refire o artigo 29 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 disposto no artigo 12 será de aplicación ás declaracións-liquidacións e autoliquidacións cuxo 

prazo de presentación conclúa entre o 20 de abril de 2020 e o 30 de maio de 2020.” 

 

Disposición transitoria cuarta. Disposicións aplicables a determinados préstamos universitarios. 

 

Disposición final segunda. Modificación da Lei 37/1992, de 28 de decembro, do Imposto sobre o 

Valor Engadido. (Aplicación do 4%) 

 

“Con efectos desde a entrada en vigor deste real decreto-lei, modifícase o número 2.º do apartado 

dous.1 do artigo 91 da Lei 37/1992, de 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido, que 

queda redactado como segue:  

«2.º Os libros, xornais e revistas, mesmo cando teñan a consideración de servizos prestados por 

vía electrónica, que non conteñan única ou fundamentalmente publicidade e non consistan íntegra 

ou predominantemente en contidos de vídeo ou música audible, así como os elementos 

complementarios que se entreguen conxuntamente con aqueles mediante prezo único.  

Comprenderanse neste número as execucións de obra que teñan como resultado inmediato a 

obtención dun libro, xornal ou revista en prego ou en continuo, dun fotolito dos devanditos bens 

ou que consistan na encadernación dos mesmos.  

A estes efectos terán a consideración de elementos complementarios as cintas magnetofónicas, 

discos, videocasetes e outros soportes sonoros ou videomagnéticos similares que constitúan unha 

unidade funcional co libro, xornal ou revista, perfeccionando ou completando o seu contido e que 

se vendan con eles, coas seguintes excepcións:  

a) Os discos e cintas magnetofónicas que conteñan exclusivamente obras musicais e cuxo valor de 

mercado sexa superior ao do libro, xornal ou revista co que se entreguen conxuntamente.  

b) Os videocasetes e outros soportes sonoros ou videomagnéticos similares que conteñan películas 

cinematográficas, programas ou series de televisión de ficción ou musicais e cuxo valor de 

mercado sexa superior ao do libro, xornal ou revista co que se entreguen conxuntamente.  

c) Os produtos informáticos gravados por calquera medio nos soportes indicados nas letras 

anteriores, cando conteñan principalmente programas ou aplicacións que se comercialicen de 

forma independente no mercado.  

Entenderase que os libros, xornais e revistas conteñen fundamentalmente publicidade cando máis 

do 90 por cento dos ingresos que proporcionen ao seu editor obtéñanse por este concepto. 

Consideraranse comprendidos neste número as partituras, mapas e cadernos de debuxo, excepto 

os artigos e aparellos electrónicos.»” 

 

Disposición final sétima. Modificación da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 

Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento 

Europeo e do Consello 2014/23/UE, de 26 de febreiro de 2014. 
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Disposición final oitava. Modificación 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. 

 

-Apartado 7 do artigo 17 relativo a prestación extraordinaria por cesamento de actividade para 

os afectados por declaración do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria 

ocasionada polo COVID-19. 

-Apartado 1 do artigo 22 relativo a medidas excepcionais en relación cos procedementos de 

suspensión de contratos e redución de xornada por causa de forza maior. 

-Apartado 6 do artigo 25 relativo a medidas extraordinarias en materia de protección por 

desemprego en aplicación dos procedementos referidos nos artigos 22 e 23. 

Apartados 1 e 2 do artigo 29 relativo á aprobación dunha Liña para a cobertura por conta do 

Estado do financiamento outorgado por entidades financeiras a empresas e autónomos. 

-Apartado 3 do artigo 33 relativo a suspensión de prazos no ámbito tributario 

 

 

Disposición final novena. Modificación do Real Decreto-lei 9/2020, de 24 de marzo, polo que se 

adoptan medidas complementarias, no ámbito laboral, para paliar os efectos derivados do COVID-

19. 

 

Disposición final décima. Modificación do Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se 

adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao 

COVID-19. 

 

Disposición final décimo terceira. Entrada en vigor: O presente real decreto-lei entrará en vigor ao 

día seguinte da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado». 

 

 

Enlace ao BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 
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