CORONAVIRUS COVID-19: RESUMO APOIO AUTÓNOMOS E
PEMES ATA A DATA
1.- RESUMO DE AXUDAS RECOLLIDAS NO REAL DECRETO-LEI 11/2020
DE MEDIDAS URXENTES COMPLEMENTARIAS NO ÁMBITO SOCIAL E
ECONÓMICO
PARA
FACER
FRONTE
AO
COVID-19,
PARA
EMPRESARIOS/AS:
1.1.- MORATORIA DE DÉBEDA HIPOTECARIA:
Débeda hipotecaria contraída ou os préstamos hipotecarios contratados para a adquisición
de inmobles afectados á actividade económica que desenvolvan os empresarios e
profesionais que sufran unha perda substancial dos seus ingresos ou unha caída substancial
na súa facturación de como mínimo un 40% (Artigo 19 do Real Decreto-Lei 11/2020).
1.2.- DEREITO A PERCEPCIÓN DO BONO SOCIAL POR PARTE DOS
TRABALLADORES AUTÓNOMOS QUE CESARAN A SÚA ACTIVIDADE OU VISEN
REDUCIDA A SÚA FACTURACIÓN COMO CONSECUENCIA DO COVID-19:
Terán a consideración de consumidores vulnerables na súa vivenda habitual e nos termos
recollidos no Real Decreto 897/2017, de 6 de outubro, polo que se regula a figura do
consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores
domésticos, 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 14 de marzo, que o
titular do punto de subministración, ou algún dos membros da súa unidade familiar,
profesionais por conta propia ou autónomos, teñen dereito á prestación por cese total de
actividade profesional ou por sufrir unha diminución na súa facturación no mes anterior ao
que se solicita o bono social reducida en, como mínimo, un 75% en relación coa media de
facturación do semestre anterior, nos termos establecidos no Real Decreto-Lei 8/2020, de 17
de marzo (Artigo 28 do Real Decreto-Lei 11/2020).
1.3.- MORATORIA DAS COTIZACIÓNS SOCIAIS Á SEGURIDADE SOCIAL:
Habilítase á Tesourería Xeral da Seguridade Social a outorgar moratorias de seis meses,
sen interese, ás empresas e traballadores por conta propia incluídos en calquera réxime da
Seguridade Social, que o soliciten e cumpran os requisitos e condicións que se establecerán
mediante Orde do Ministro de Inclusión, Seguridade Social e Migracións previo acordo da
Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos. A moratoria nos casos que sexa
concedida afectará ao pago das súas cotizacións á Seguridade Social e por conceptos de
recadación conxunta, cuxo período de devindicación, 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 2020, sempre que as actividades que realicen non foran
suspendidas con ocasión do estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo (Artigo 34 do Real Decreto-Lei 11/2020).

1.4.- APRAZAMENTO NO PAGO DAS DÉBEDAS COA SEGURIDADE SOCIAL:
As empresas e os traballadores por conta propia incluídos en calquera réxime da
Seguridade social ou os autorizados para actuar a través do sistema de remisión electrónica
de datos no ámbito da Seguridade Social (Sistema RED), sempre que non teñan outro
aprazamento en vigor, poderán solicitar o aprazamento no pago das súas débedas coa
Seguridade Social cuxo 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 0,5% no canto do previsto no artigo 23.5 do Texto
Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto-Lei 8/2015, de 30
de outubro. Estas solicitudes de aprazamento deberán efectuarse antes do transcurso dos
dez primeiros dias naturais do prazo regulamentario de ingreso anteriormente sinalado
(Artigo 35 do Real Decreto-Lei 11/2020).
1.5.- FLEXIBILIZACIÓN DOS CONTRATOS DE SUBMINISTRACION DE ELECTRICIDADE
PARA AUTÓNOMOS E EMPRESAS:
Excepcionalmente e durante a vixencia do estado de alarma, os puntos de subministración
de electricidade titularidade de autónomos que acrediten dita condición mediante a súa alta
no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou
Autónomos ou asimilable, e empresas poderanse acoller as seguintes medidas:
a) En calquera momento, poderán suspender temporalmente ou modificar os seus
contratos de subministración, ou as prórrogas de ditos contratos, para contratar outra oferta
alternativa coa empresa co que teñan contrato vixente, ao obxecto de adaptar os seus
contratos ás novas pautas de consumo, sen que proceda cargo algún en concepto de
penalización.
b) Os distribuidores atenderán as solicitudes de cambio de potencia ou de peaxe de
acceso, con independencia de que o consumidor tivera modificado voluntariamente as
condicións técnicas do seu contrato de acceso de terceiros á rede nun prazo inferior a doce
meses, e aínda que non se producise ningún cambio na estrutura de peaxes de acceso ou
cargos que lle afecte.
Unha vez finalizado o estado de alarma, no prazo de tres meses, o consumidor que tivese
solicitado a suspensión do seu contrato de subministración poderá solicitar a súa
reactivación.
No mesmo prazo de tres meses tras a finalización do estado de alarma, o consumidor que
teña solicitado a modificación do seu contrato de subministración ou a modificación dos
parámetros técnicos do contrato de aceso de terceiros á rede prevista no apartado anterior,
poderá solicitar unha nova modificación do contrato de subministración ou uns novos valores
dos parámetros técnicos do contrato de acceso de terceiros á rede (Artigo 42 do Real
Decreto-Lei 11/2020).
1.6.- FLEXIBILIZACIÓN DOS CONTRATOS DE SUBMINISTRACION DE GAS NATURAL:
Excepcionalmente e durante a vixencia do estado de alarma, os puntos de subministración
de gas natural titularidade de autónomos que acrediten dita condición mediante a súa alta no
Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos
ou asimilable, e empresas poderán solicitar á súa compañía a modificación do caudal diario
contratado, a inclusión nun chanzo de peaxe correspondente a un consumo anual inferior ou
a suspensión temporal do contrato de subministración sen coste algún para eles (Artigo 43
do Real Decreto-Lei 11/2020).
1.7.- SUSPENSIÓN DE FACTURAS DE ELECTRICIDADE, GAS NATURAL E PRODUTOS
DERIVADOS DO PETRÓLEO:
Excepcionalmente e durante a vixencia do estado de alarma, os puntos de subministración
de 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

Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos
ou 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 desprazamento físico, á súa empresa ou, no seu caso, ao seu distribuidor, a
suspensión do pago das facturas que correspondan a períodos de facturación que conteñan
días integrados no estado de alarma, incluíndo todos os seus conceptos de facturación
(Artigo 44 do Real Decreto-Lei 11/2020).

2.- RESUMO DE AXUDAS DA XUNTA DE GALICIA NO ÁMBITO
ECONÓMICO
PARA
FACER
FRONTE
AO
COVID-19,
PARA
EMPRESARIOS/AS:
2.1.- FINANCIAMENTO:
Unha liña de financiamento a través de préstamos que permitirán mobilizar no tecido
empresarial galego 250 millóns de euros. Avalando ata 200.000 € a cada negocio para
atender as súas necesidades – como pago de salarios, facturas, alugueres e impostos – a
Xunta farase cargo dos xuros (100% bonificados).
2.2.- APRAZAMENTO DAS COTAS DE AMORTIZACIÓN E XUROS DOS PRÉSTAMOS:
Aprazamento das cotas de amortización e xuros dos préstamos formalizados coa Xunta, de
forma que as cantidades se poidan devolver ao vencemento final actual dos préstamos.
2.3.- SUSPENSIÓN DE PRAZOS PARA PRESENTACIÓN DE IMPOSTOS:
A suspensión de prazos para a presentación de impostos (transmisións patrimoniais,
sucesións e tributos do xogo) ata o 30 de xuño.

3.- MÁIS INFORMACIÓN:
Para calquera dúbida ou xestión poderán contactar telefonicamente no número 669.450.801
ou a través do correo electrónico empregoeformacion@concellodevedra.com, en horario de
oficina de 9.00 a 14.00 horas.

