
DEVOLUCIÓN DA CUOTA DE MARZO E ABRIL. 

Os traballadores por conta propia ou autónomos, cuxas actividades queden suspendidas ou cando a súa 
facturación véxase reducida,en, polo menos, un 75% en relación coa media de facturación do semestre 
anterior quedarán exonerados de pagar as cotas á Seguridade Social desde o 14 de marzo de 2020. 

Para o resto, aprobouse un adiamento que tamén se aplica á cotización do mes de marzo, aínda que se xa se 
pagou a cota poderá reclamarse a devolución dos días que non foron traballados e si cobrados. 

Os autónomos e empresas, para o mes de abril, poderán solicitar o adiamento das cotas. A solicitude débese 
facer antes do dez primeiros días naturais do mes de abril. Este adiamento de cota de abril a un interese do 
0,5% é para as empresas ou os traballadores autónomos afectados pola situación provocada polo Covid-19 e 
non poden ter outro adiamento en vigor anterior. 

MORATORIA DE 6 MESES NAS CUOTAS DE SEGURIDADE SOCIAL. 

O Consello de Ministros aprobou o martes 31/03/2020 que autónomos e empresas poidan aprazar o pago das 
cotas da Seguridade Social durante seis meses sen intereses ante o parón económico pola pandemia de 
coronavirus. O Executivo decidiu aprobar este adiamento así como o do pago das súas débedas até o 30 de 
xuño de 2020. A moratoria tamén se aplica á cotización do mes de marzo, aínda que se xa se pagou a cota 
poderá reclamarse a devolución dos días que non foron traballados e si cobrados. 

Os autónomos e empresas, para o mes de abril, poderán solicitar o adiamento das cotas. A solicitude débese 
facer antes do dez primeiros días naturais do mes de abril. Este adiamento de cota de abril a un interese do 
0,5% é para as empresas ou os traballadores autónomos afectados pola situación provocada polo Covid-19 e 
non poden ter outro adiamento en vigor anterior. 

En canto ás cotas de maio, xuño e xullo poden ser abonadas seis meses despois sen recargas nin intereses 
á Seguridade Social e os requisitos para poder solicitar a moratoria estableceranse a través dunha Orde 
Ministerial. 

Non entanto, esta moratoria non será de aplicación para as empresas que fosen exoneradas de 
pagar cotizacións sociais, polos seus traballadores afectados por un expediente de regulación temporal de 
emprego (ERTE) por forza maior a causa do coronavirus. 

As empresas e autónomos que non teñan dereito á moratoria poderán solicitar o adiamento das súas 
cotas pero só as de maio e xuño e tamén cun interese do 0,5%. 

En canto aos autónomos que se acolleron ao cesamento de actividade desde marzo, ben porque pecharon 
o seu negocio ou porque tiveron unha baixada de ingresos do 75%, non deben pagar recargas polo 
atraso no pago das cotas xeradas até o día do devandito recoñecemento. Para cubrir o resto dos días de marzo, 
estes traballadores poden pedir a prestación extraordinaria por cesamento de actividade aprobada o 17 de 
marzo de 2020, que inclúe, ademais do pago dunha prestación mínima de 661 euros ao mes, a exención no 
pago das cotizacións sociais. 

SABER QUÉ ACTIVIDADES PODEN SEGUIR DESENVOLVÉNDOSE SEGÚN O ESTADO DE ALARMA 
O domingo 29 de marzo publicouse no BOE o Rd-Lei 10/2020 polo que se suspenden as 
actividades que non prestan servizos esenciais. 

1. As que realicen as actividades que deban continuar desenvolvéndose ao amparo dos artigos 10.1, 10.4, 
14.4, 16, 17 e 18, 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 e da normativa aprobada pola Autoridade 
Competente e as Autoridades Competentes Delegadas. [O artigo 10.1 incluía "os establecementos comerciais 
comerciantes polo miúdo de alimentación, bebidas, produtos e bens de primeira necesidade, establecementos 
farmacéuticos, médicos, ópticas e produtos ortopédicos, produtos hixiénicos, barbarías, prensa e papelería, 
combustible para a automoción, estancos, equipos tecnolóxicos e de telecomunicacións, alimentos para 
animais de compañía, comercio por internet, telefónico ou correspondencia, tinturarías e lavandarías".O 10.4, 
as actividades de hostalaría e restauración, con entrega a domicilio. O 14.4, o transporte de mercadorías. O 
16, as aduanas. O 17, a subministración de enerxía eléctrica, produtos derivados do petróleo e gas natural. O 
18, os operadores críticos de servizos esenciais]. 

 



2. As que traballan nas actividades que participan na cadea de abastecemento do mercado e no funcionamento 
dos servizos dos centros de produción de bens e servizos de primeira necesidade, incluíndo alimentos, bebidas, 
alimentación animal, produtos hixiénicos, medicamentos, produtos sanitarios ou calquera produto necesario 
para a protección da saúde, permitindo a distribución dos mesmos desde a orixe até o destino final. 

3. As que prestan servizos nas actividades de hostalaría e restauración que prestan servizos de entrega a 
domicilio. 

4. As que prestan servizos na cadea de produción e distribución de bens, servizos, tecnoloxía sanitaria, material 
médico, equipos de protección, equipamento sanitario e hospitalario e calquera outros materiais necesarios 
para a prestación de servizos sanitarios. 

5. Aquelas imprescindibles para o mantemento das actividades produtivas da industria manufacturera que 
ofrecen as subministracións, equipos e materiais necesarios para o correcto desenvolvemento das actividades 
esenciais recollidas neste anexo. 

6. As que realizan os servizos de transporte, tanto de persoas como de mercadorías, que se continúen 
desenvolvendo desde a declaración do estado de alarma, así como daquelas que deban asegurar o 
mantemento dos medios empregados para iso, ao amparo da normativa aprobada pola autoridade competente 
e as autoridades competentes delegadas desde a declaración do estado de alarma. 

7. As que prestan servizos en Institucións Penais, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento e 
prevención e extinción de incendios, seguridade das minas, e de tráfico e seguridade viaria. Así mesmo, as 
que traballan en as empresas de seguridade privada que prestan servizos de transporte de seguridade, de 
resposta ante alarmas, de rolda ou vixilancia descontinua, e aqueles que resulte preciso utilizar para o 
desempeño de servizos de seguridade en garantía dos servizos esenciais e o abastecemento á poboación. 

8. As indispensables que apoian o mantemento do material e equipos das forzas armadas. 

9. As de os centros, servizos e establecementos sanitarios, así como ás persoas que (i) atendan maiores, 
menores, persoas dependentes ou persoas con discapacidade, e as persoas que traballen en empresas, centros 
de I+D+I e biotecnológicos vinculados ao COVID-19, (ii) os animalarios a eles asociados, (iii) o mantemento 
dos servizos mínimos das instalacións a eles asociados e as empresas subministradoras de produtos necesarios 
para a dicir investigación, e (iv) as persoas que traballan en servizos funerarios e outras actividades conexas. 

10. As dos centros, servizos e establecementos de atención sanitaria a animais. 

11. As que prestan servizos en puntos de venda de prensa e en medios de comunicación ou axencias de 
noticias de titularidade pública e privada, así como na súa impresión ou distribución. 

12. As de empresas de servizos financeiros, incluídos os bancarios, de seguros e de investimento, para a 
prestación dos servizos que sexan indispensables, e as actividades propias das infraestruturas de pagos e dos 
mercados financeiros. 

13. As de empresas de telecomunicacións e audiovisuais e de servizos informáticos esenciais, así como aquelas 
redes e instalacións que os soportan e os sectores ou subsectores necesarios para o seu correcto 
funcionamento, especialmente aqueles que resulten imprescindibles para a adecuada prestación dos servizos 
públicos, así como o funcionamento do traballo non presencial dos empregados públicos. 

14. As que prestan servizos relacionados coa protección e atención de vítimas de violencia de xénero. 

15. As que traballan como avogados, procuradores, graduados sociais, tradutores, intérpretes e psicólogos e 
que asistan ás actuacións procesuais non suspendidas 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, desta 
maneira, cumpran cos servizos esenciais fixados consensuadamente polo Ministerio de Xustiza, Consello Xeral 
do Poder Xudicial, a Fiscalía Xeral do Estado e as Comunidades Autónomas con competencias na materia e 
plasmados na Resolución do Secretario de Estado de Xustiza de data 14 de marzo de 2020, e as adaptacións 
que no seu caos poidan acordarse. 

16. As que prestan servizos en despachos e asesorías legais, xestorías administrativas e de graduados sociais, 
e servizos alleos e propios de prevención de riscos laborais, en cuestións urxentes. 

17. As que prestan servizos en notaríalas e rexistros para o cumprimento dos servizos esenciais fixados pola 
Dirección Xeral de Seguridade Xurídica e Fe Pública. 



18. As que presten servizos de limpeza, mantemento, reparación de avarías urxentes e vixilancia, así como 
que presten servizos en materia de recollida, xestión e tratamento de residuos perigosos, así como de residuos 
sólidos urbanos, perigosos e non perigosos, recollida e tratamento de augas residuais, actividades de 
descontaminación e outros servizos de xestión de residuos e transporte e retirada de subproductos ou en 
calquera das entidades pertencentes ao Sector Público, de conformidade co establecido no artigo 3 da Lei 
9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 

19. As que traballen nos Centros de Acollida a Refuxiados e nos Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes 
e ás entidades públicas de xestión privada subvencionadas pola Secretaría de Estado de Migracións e que 
operan no marco da Protección Internacional e da Atención Humanitaria. 

20. As que traballan en actividades de abastecemento, depuración, condución, potabilización e saneamento 
de auga. 

21. As que sexan indispensables para a provisión de servizos meteorolóxicos de predición e observación e os 
procesos asociados de mantemento, vixilancia e control de procesos operativos. 

22. As do operador designado polo Estado para prestar o servizo postal universal, co fin de prestar os servizos 
de recollida, admisión, transporte, clasificación, distribución e entrega aos exclusivos efectos de garantir o 
devandito servizo postal universal. 

23. As que prestan servizos naqueles sectores ou subsectores que participan na importación e subministración 
de material sanitario, como as empresas de loxística, transporte, almacenaxe, tránsito aduaneiro (transitarios) 
e, en xeral, todas aquelas que participan nos corredores sanitarios. 

24. As que traballan na distribución e entrega de produtos adquiridos no comercio por internet, telefónico ou 
correspondencia. 

25. Calquera outras que presten servizos que fosen considerados esenciais. 

Excepcións xerais. 

Á marxe das actividades, hai excepcións de carácter xeral nas que non se aplica o permiso. Por unha banda, 
non afecta os empregados públicos, que terán a súa propia normativa. Por outro, tampouco se aplica o permiso 
nos seguintes casos: 

• Aos traballadores que presten servizos nas divisións ou nas liñas de produción cuxa actividade se 
corresponda cos sectores cualificados como esenciais na listaxe anterior. 

• Aos traballadores contratados por (i) aquelas empresas que solicitasen ou estean a aplicar un 
expediente de regulación temporal de emprego de suspensión e (ii) aquelas a as que lles sexa 
autorizado un expediente de regulación temporal de emprego de suspensión durante a vixencia do 
permiso previsto este real decreto-lei. 

• Aos traballadores que se atopa de baixa por incapacidade temporal ou cuxo contrato estea suspendido 
por outras causas legalmente previstas. 

• Aos traballadores que poidan seguir desempeñando a súa actividade con normalidade mediante 
teletrabajo ou calquera das modalidades non presenciais de prestación de servizos. 

PRESTACIÓN CESE DE ACTIVIDADE. 

Os traballadores por conta propia ou autónomos, cuxas actividades queden suspendidas ou cando a súa 
facturación no mes anterior ao que solicita a prestación véxase reducida,en, polo menos, un 75% en relación 
coa media de facturación do semestre anterior, terán dereito á prestación extraordinaria por cesamento de 
actividade. 

Teñen que cumprir os seguintes requisitos: 

• Estar afiliados e en alta, na data na que se declarou o estado de alarma, no réxime especial da 
Seguridade Social dos Traballadores por Conta propia ou Autónomos ou, no seu caso, no Réxime 
Especial da seguridade Social dos Traballadores do Mar. 

• Acharse ao corrente no pago das cotas á Seguridade Social. No entanto, se na data da suspensión 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 naturais ingrese as 
cotas debidas. 

• Acreditar unha redución da facturación do 75% (non é necesario para as actividades que queden 
suspendidas segundo o anexo I do RD 463/2020, de 14 de marzo) 

• Contémplase a situación de determinados colectivos que teñen un alto grao de estacionalidade, como 
o agrario, o da cultura, os vinculados a acontecementos como a Semana Santa ou outros. 

En consecuencia, non serán aplicables os seguintes requisitos, previstos para a prestación ordinaria de 
cesamento de actividade: 

• Non é preciso que o autónomo curse a baixa no Réxime Especial 

• Tampouco é exixible a cobertura da prestación ordinaria de cesamento de actividade. 

• Non se esixe contar co período mínimo de cotización dos doce últimos meses inmediatamente 
anteriores ao feito causante. O único que se contempla nos supostos en que non concorra este período 
é un cálculo da contía da prestación extraordinaria polo 70% da base mínima de cotización ao Réxime 
Especial. 

• Período mínimo entre outra prestación por cesamento de actividade previa. 

• Compromiso de actividade e de activa dispoñibilidade. 

Os autónomos que cumpran con estas condicións quedarán exonerados de pagar as cotas á Seguridade Social. 
O período de percepción da prestación económica considerarase como cotizado, non debendo por tanto cotizar 
o autónomo durante o mesmo. A Tesouraría Xeral da Seguridade Social ha informado que, no seu caso, 
devolverá de oficio as cotizacións que non procedese realizar e que, con todo, cargáronse ao beneficiario. 

A duración da prestación será dun mes, ampliándose, no seu caso, até o último día do mes no que finalice o 
estado de alarma, no caso de que este prorróguese e teña unha duración superior ao mes. O período en que 
se perciba a prestación non reducirá aquel a que puidese ter con posterioridade dereito o beneficiario en 
concepto de prestación ordinaria de cesamento de actividade. 

A contía da prestación determinarase aplicando o 70% á base reguladora. Calcularase de conformidade co 
previsto no artigo 339 da Lei Xeral da Seguridade Social. Como mínimo alcanza un importe de 661?. Cando 
non se acredite o período mínimo de cotización para ter dereito á prestación, a contía da prestación será 
equivalente ao 70% da base mínima de cotización. 

Tramítase a través das Mutuas ou do INSS, dependendo con quen teña a empresa contratadas as coberturas 
por IT.. 

OUTRAS CONSIDERACIÓNS IMPORTANTES 

• Adóptanse así mesmo medidas para o adiamento extraordinario do calendario de reembolso de 
préstamos concedidos por Comunidades Autónomas e Entidades Locais a empresarios e autónomos 
afectados pola crise sanitaria. Para optar a este adiamento extraordinario é necesario que a crise 
sanitaria provocada polo COVID-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 interrupcións na subministración na cadea de valor que lles dificulte ou impida atender o 
pago. 

• Facilítase, así mesmo, a realización de todos os trámites relativos a adiamentos no pago de débedas, 
moratorias ou devolucións de ingresos indebidos a través do Sistema REDE de comunicación 
electrónica. 



• Ademais, establécense diferentes medidas para que os autónomos e as empresas que se viron 
afectados polo COVID-19 poidan flexibilizar o pago de subministracións básicas como a luz, a auga ou 
o gas, chegando mesmo á posibilidade de suspender o seu pago. As cantidades debidas abonaranse 
como máximo no seis meses seguintes á finalización do Estado de Alarma. 

• A norma establece tamén unha serie de medidas que perseguen preservar o emprego. Neste sentido, 
adáptanse os compromisos de mantemento do emprego durante o prazo de seis meses fixados na 
disposición adicional sexta o Real Decreto-lei 8/2020 ás particularidades de determinados sectores, en 
particular as vinculadas ao mundo da cultura, atendendo á súa variabilidade e aliñamento con eventos 
concretos. 

• Así, o compromiso non se entenderá incumprido cando o contrato de traballo extíngase por 
despedimento disciplinario declarado como procedente, dimisión, xubilación ou incapacidade 
permanente total, absoluta ou gran invalidez do traballador. No caso de contratos temporais, o 
compromiso tampouco se entenderá incumprido cando o contrato extíngase por expiración do tempo 
convido ou a realización da obra ou servizo que constitúe o seu obxecto ou cando non poida realizarse 
de forma inmediata a actividade obxecto de contratación. 

• Respecto das empresas concursadas, considérase imprescindible que poidan acceder a un ERTE cando 
fosen afectadas pola situación derivada do COVID-19, de modo que poidan gozar das vantaxes do 
Real Decreto-lei 8/2020. Para asegurar que só aquelas empresas concursadas que resulten viables 
poidan acollerse a este beneficio, esíxese a presentación dun compromiso de mantemento de emprego 
durante o prazo de seis meses desde a data de continuación da actividade. 

NOVEDADES DE FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS (COVID-19) 

• PRIMEIRO TRAMO DA LÍÑA DE AVAIS 

A Liña de Avais aprobouse no Real Decreto-lei 8/2020, en data 17 de marzo, cunha dotación de até 100.000 
millóns de euros. O primeiro tramo, activado no acordo do día 24 de marzo, ten un importe de 20.000 
millóns de euros, dos cales o 50% reservarase para garantir préstamos de autónomos e pemes. A Comisión 
Europea ha dado luz verde a esta primeira inxección de liquidez xa que considera que as medidas se axustan 
ás condicións que establece o marco xurídico temporal europeo sobre axudas estatais. 
 
O aval garantirá o 80% dos novos préstamos e renovacións de operacións solicitadas por autónomos e 
pemes. Para o resto de empresas, o aval cubrirá o 70% do préstamo novo concedido e o 60% das 
renovacións. O aval emitido terá unha vixencia igual ao prazo do préstamo concedido, cun prazo máximo 
de cinco anos. O custo do aval, de entre 20 e 120 puntos básicos, será asumido polas entidades 
financeiras. 
 
As empresas e autónomos interesados poderán solicitar a garantía para as súas operacións até o 30 de 
setembro de 2020, coa condición de non estar en situación de morosidade a 31 de decembro de 
2019 nin en concurso de acredores o pasado 17 de marzo. Para iso, deberán dirixirse ás entidades financeiras 
coas que o ICO subscribise os correspondentes acordos de colaboración. 
 

• LIÑA DE CRÉDITO AO SECTOR TURÍSTICO, EDUCATIVO, TRANSPORTE E OCIO 

Amplíase o límite de endebedamento neto previsto para o Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 10.000 millóns 
de euros. Polo momento hai asignados 400 millóns de euros, polo que presumiblemente consumiranse 
rápido. As principais características da liña son as seguintes: 

• Importe: até 500.000€ 
• Prazo:1, 2, 3 e 4 anos (con 1 ano de carencia do principal) 
• Tipo de interese: Tipo Fixo da 1,50% 
• Modalidade: Préstamo (con garantía do 50% do Estado - Secretaria de Turismo) 

Non será obrigatoria a intervención ante fedatario público 
Agora ben, esta liña de crédito non afecta a todos os sectores. En concreto, as empresas elegibles son 
empresas e autónomos pertencentes ao sector turístico, educación, transporte de pasaxeiros, actividades 
recreativas, de lecer e entretemento. 
 



• GALICIA: NOVA LIÑA DE FINANCIAMENTO A PEMES E AUTÓNOMOS: PRÉSTAMOS 
AVALADOS NO CONTEXTO ACTUAL DO BROTE DE COVID-19 

Co obxectivo de que as empresas, especialmente as máis pequenas e o colectivo autónomo, conten co maior 
número de alternativas posibles para facer fronte ao novo contexto derivado da pandemia provocada polo 
COVID-19, a Xunta vén de publicar no DOG unha liña de financiamento para garantir a inxección de liquidez 
ás nosas pemes e autónomos. 
 
Este programa específico pretende que empresas e autónomos poidan atender as súas necesidades máis 
inmediatas: pago de salarios, facturas, alugueres e impostos. Cubrirá entre 3.000 e 200.000 euros por negocio 
e o Goberno galego bonificará o 100% dos xuros. O prazo máximo do préstamo a avalar será de catro anos, 
incluíndo un ano de carencia. 
 
Cunha dotación de preto de 30 millóns de euros, prevese que a nova liña axude ao financiamento de 250 
millóns de euros entre o tecido empresarial. 
 
Máis información e tramitación: préstamos avalados pemes e autónomos COVID-19 
( http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP393 ) 

 


