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RESUMO DAS PRINCIPAIS MEDIDAS DO ESTADO DE ALARMA NO ÁMBITO LABORAL 
    
 
 A. PERSOAS TRABALLADORAS POR CONTA ALLEA. 

 
1. Situacións que dan dereito á prestación por incapacidade derivadas da crise sanitaria.  
 

• Asimilación de forma excepcional, como accidente de traballo, dos  períodos de illamento 
ou contaxio das persoas traballadoras como consecuencia da Covid-19, para os efectos de 
gozar da prestación económica de incapacidade temporal do sistema de Seguridade Social.   

 
 Duración: en función de partes de alta e baixa médica, o feito causante sería a decisión de 
 illamento da persoa (Real Decreto Lei 6/2020). 
 

• 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 aquelas persoas traballadoras 
obrigadas a desprazarse de localidade e teñan a obriga de prestar os servizos esenciais, 
sempre que se acordase o confinamento da poboación onde teña o seu domicilio e lle fose 
denegada de forma expresa a posibilidade de desprazarse pola autoridade competente 
(Real Decreto Lei 11/2020). 

 
2. Dereito de adaptación do horario e redución de xornada. 
 

• Casos nos que se acredite por circunstancias excepcionais derivadas da situación 
derivada da Covid-19, deberes de coidado do cónxuxe ou parella de feito, así como de 
familiares por consanguinidade ata o segundo grao da persoa traballadora. 

 
• No caso de redución de xornada a redución salarial será proporcional a esta, non no caso 

da adaptación (Real Decreto Lei 8/2020). 

 
• Dito dereito podería desfrutarse ata dous meses despois de finalizar Estado de Alarma. (Real 

Decreto Lei 15/2020).  

 
 

 

O CONCELLO RESOLVE AS TÚAS DÚBIDAS. PARA OBTER MÁIS 
INFORMACIÓN SOBRE AS DIFERENTES MEDIDAS PONTE EN 
CONTACTO CO SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL NO CORREO 
orientacion.laboral@betanzos.gal ou no teléfono 981770707.  
 
 
 

mailto:orientacion.laboral@betanzos.gal
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3. Contratos temporais suspendidos. 
 

• Prodúcese a interrupción do cómputo da duración máxima dos contratos temporais nas 
situacións de ERTE causadas polas situacións derivadas da Covid-19 (Real Decreto Lei 
9/2020). 

 
4. Permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non 
presten servizos esenciais. 
 

• Aplicable ás persoas traballadoras por conta allea cuxa actividade non fose paralizada pola 
declaración do estado de alarma. 

 
• Duración: Entre as datas 30 de maio e 9 de abril. 

 
• Non sería aplicable aos seguintes casos: a) e b) Servizos esenciais definidos no Decreto.                    

c) Persoas traballadoras afectadas suspensión laboral por un ERTE. d) Persoas en situación 
de incapacidade temporal ou outras causas de suspensión legais. e) Persoas traballadoras 
que teletraballen ou poidan realizar o seu traballo de forma presencial. 

 
• Carácter obrigatorio, retribución integra coma se se prestase servizos normalmente. 

 
• Recuperable: Deben de restablecerse as horas non traballadas nas datas anteriormente 

indicadas, entre o día do fin de estado de alarma e o 31 de decembro de 2020. Negociación 
do modo de recuperación con prazo de 7 días con comisión representativa de persoas 
traballadoras e acordo de persoas traballadoras afectadas. No caso de non haber acordo a 
empresa notificaralle ás persoas traballadoras e á comisión representativa, no prazo de sete 
días desde a finalización daquel, a decisión sobre a recuperación das horas de traballo non 
prestadas durante a aplicación do presente permiso (Real Decreto Lei 10/2020).  

 
5. Protección por desemprego en aplicación dos procedementos de ERTE por forza maior. 
 

• Contía: 70% base reguladora dos últimos 180 días, dentro da relación laboral ao amparo da 
circunstancia que provoca a regulación, ou  na súa falta o período de tempo anterior dita 
circunstancia. 

 
• Duración: a prestación estenderase ata a finalización do período de suspensión do contrato 

de traballo ou de redución temporal da xornada de traballo das que trae causa. 
 

• Non computará o tempo en que se perciba a dita prestación, que traia a súa causa inmediata 
das citadas circunstancias extraordinarias, para os efectos de consumir os períodos 
máximos de percepción establecidos en futuras prestacións. 

 
• O dereito á prestación é aplicable ás persoas traballadoras afectadas, tanto se no momento 

da adopción da decisión empresarial tivesen suspendido un dereito anterior a prestación ou 
subsidio por desemprego, coma se carecesen do período mínimo de ocupación cotizada 
para causar dereito a prestación contributiva, ou non percibisen prestación por desemprego 
precedente (Real Decreto Lei 8/2020). 

 
• Solicitude: A persoa traballadora non ten que realizar a solicitude de prestación, xa que 

é a empresa a que realiza de forma colectiva a solicitude das prestacións ao Servizo Público 
de Emprego Estatal (Real Decreto Lei 11/2020). 
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6. Persoas con dereito a prestación contributiva ou subsidios por desemprego.  
 

• Prazos de solicitude de prestacións suspendidos: a presentación das solicitudes de alta 
inicial ou continuación da prestación e o subsidio por desemprego, realizada fóra dos prazos 
establecidos legalmente, non implicará que se reduza a duración do dereito á prestación 
correspondente. 

 
• Solicitude de prestacións SEPE: mediante medios telemáticos, se ten certificado dixital, 

DNI electrónico ou usuario cl@ve realizaríase ao momento, senón pode realizar unha 
presolicitude individual. Tamén pode solicitar cita previa de forma telemática ou 
telefonicamente.   

• Prórroga do subsidio por desemprego: non é necesaria solicitude da prórroga semestral, 
durante o estado de alarma, a administración realizará as prórrogas de oficio nos casos que 
se teña o dereito, para evitar a interrupción do cobro da prestación. 

 
• Subsidio de maiores de 52 anos: non se interromperá o cobro do subsidio e a cotización 

á Seguridade Social, pola non presentación en prazo da declaración anual de rendas, por 
mor da declaración do estado de alarma (Real Decreto Lei 8/2020). 
 

• Situación legal de desemprego: Amplíase a cobertura da prestación por desemprego a 

persoas traballadoras cuxos contratos foran extinguidos: a) Durante o período de proba 

dun novo traballo, dende o 9 de marzo, con independencia da causa pola que se extinguira 

a relación laboral anterior. b) Voluntariamente dende o 1 de marzo, por ter unha oferta 

laboral en firme que decaera.  (Real Decreto Lei 15/2020). 

 
7. Empregadas do fogar 
 
Subsidio extraordinario por falta de actividade para as persoas integradas no Sistema 
Especial de Empregados de Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social. 
 

• Persoas beneficiarias: persoas dadas de alta como empregadas de fogar, antes da 
entrada en vigor do  Estado de Alarma, que deixasen de prestar servizos, total ou 
parcialmente, con carácter temporal nun ou varios domicilios con motivo da crise sanitaria 
da Covid-19. Tamén as que fosen obxecto de despedimento ou desistimento do contrato por 
causa do devandita crise. 

 
• A acreditación da perda total ou parcial da actividade realizarase coa declaración 

responsable asinada da persoa empleadora, a carta de despedimento, a comunicación de 
desistimento ou a baixa no Sistema Especial de Empregadas de Fogar do Réxime Xeral da 
Seguridade Social. 

 
• Contía: subsidio equivalente ao 70% da base reguladora anterior no caso de que a perda 

de actividade sexa total. Se a persoa empregada reduce a súa xornada, percibirá a parte 
proporcional correspondente a esa redución de xornada. 

 
• Será compatible con outros ingresos por conta propia ou allea, sempre que non superen, 

en conxunto, o SMI. Con todo, será incompatible co subsidio por incapacidade temporal ou 
co cobro do permiso retribuído recuperable. 
 

• Duración: Este subsidio extraordinario por falta de actividade percibirase por períodos 
mensuais, dende a data de nacemento do dereito, ata un mes do fin da vixencia do estado 
de alarma, sempre que se manteñan os requisitos. (Real Decreto- Lei 11/2020). 

 

• Prazo: A partir do día 5 de maio ata o día en que finaliza o mes seguinte, ao día de fin de 
vixencia do estado de alarma. 
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• Formularios: Dispoñibles na web do SEPE, Modelo de solicitude e Declaración Responsa-
ble (Para os casos nos que se siga de alta na Seguridade Social). 

 

• Presentación: Telemática se se dispón de sistema de identificación dixital (certificado dixi-
tal, DNI electrónico ou cl@ve) ou Presencial en oficina de asistencia en materia de rexistros 
ou nas oficinas de correos, dirixíndoa á Unidade Subsidio Empregadas Fogar.  Dirección 
Xeral do Servicio Público de Emprego Estatal, Rúa Condesa de Venadito Nº9, 28027-Ma-
drid. 

 

• Documentación: DNI da persoa empregada de fogar e da persoa empregadora e documen-
tación acreditativa de perda de actividade (ver punto anterior). (Resolución de 30 de abril de 
2020, do SEPE.) 

 
8. Persoas que finalizan o contrato temporal sen dereito a outras prestacións.  
 
Subsidio de desemprego excepcional por fin de contrato temporal. 
 

• Persoas beneficiarias: persoas traballadoras que gozasen dun contrato de duración 
mínima de 2 meses, que se extinguiu tras a entrada en vigor do estado de alarma e que non 
contasen con cotizacións suficientes para acceder a unha prestación por desemprego. 

 
• A súa contía será do 80% do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM). 

 
• A súa duración é dun mes ampliable por Decreto Lei. 

 
• É incompatible con calquera outra renda, salario social, subsidio, prestación ou axuda 

concedida polas administracións públicas. (Real Decreto-Lei 11/2020). 
 

• Prazo: Dende o 5 de maio ata o día en que se cumpra un mes dende a data en que finalice 
a vixencia da declaración do estado de alarma, ambos inclusive. 

 
• Solicitude: Cumprimentar o  pre-formulario dispoñible na sede electrónica do SEPE, que 

terá efectos de solicitude provisional, e se enviará á entidade xestora a través da mesma 
sede ou poderase presentar o formulario a través dos medios establecidos na Lei de Proce-
demento Administrativo Común das Administracións Públicas.  

 
• Requisitos: A. Inscrición como demandante de emprego e subscrición do compromiso de 

actividade; B. Non contar coa cotización necesaria para acceder a outra prestación ou sub-
sidio por desemprego. C. Cese involuntario tras 15 de marzo de 2020, en contrato por conta 
allea con duración igual ou maior a dous meses. D. Rendas inferiores ao 75% do SMI.  E. 
Non ser perceptor de rendas mínimas ou análogas por Administración. F. Non estar traba-
llando en la data de extinción do contrato nin na de nacemento do subsidio. (Resolución de 
1 de maio de 2020, do SEPE).  
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B. PERSOAS TRABALLADORAS POR CONTA PROPIA OU AUTÓNOMAS. 
 
1. Situacións que dan dereito a prestación por incapacidade derivadas da crise sanitaria. 
 

• Asimilación de forma excepcional, como accidente de traballo, dos  períodos de illamento 
ou contaxio das persoas traballadoras como consecuencia da Covid-19, aos efectos de 
gozar da prestación económica de incapacidade temporal do sistema de Seguridade Social.   

 
 Duración: en función de partes de alta e baixa médica, o feito causante sería a decisión de 
 illamento da persoa (Real Decreto Lei 6/2020) 
 

• 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 aquelas persoas traballadoras 
obrigadas a desprazarse de localidade e teñan a obriga de prestar os servizos esenciais, 
sempre que se acordase o confinamento da poboación onde teña o seu domicilio e lle fose 
denegada de forma expresa a posibilidade de desprazarse pola autoridade competente 
(Real Decreto Lei 11/2020). 

 
2. Medidas fiscais 
 

A. Adiamento de débedas tributarias.  
 

• Aprazamento do ingreso da débeda tributaria, correspondente a todas aquelas declaracións-
liquidacións e autoliquidacións cuxo prazo de presentación e ingreso finalice desde o 13 de 
marzo e ata o día 30 de maio de 2020. 

 
• Aprazamento por seis meses, no tres primeiros meses do adiamento sen intereses de 

demora (Real  decreto 7/2020).  

 
B. Ampliación do prazo para a presentación e ingreso de determinadas declaracións e 

autoliquidacións.  

 

• Novo prazo: 20 de maio. 

 

• Declaracións y autoliquidacións cuxo vencemento comezara o 15 de abril e outros supos-

tos especificados no decreto. (Real Decreto Lei 14/2020).  

 
C.  Imposto sobre sociedades. 

• Opción extraordinaria pola modalidade de pagos fraccionados prevista no artigo 40.3 da 

Lei do Imposto sobre Sociedades. (Real Decreto Lei 15/2020).  

 

D. Imposto Renda Persoas Físicas (IRPF).  

 

• Limitación dos efectos temporais da renuncia tácita ao método de estimación obxectiva 

no exercicio 2020. (Real Decreto Lei 15/2020).  

 
E. IRPF e IVA 

 

• Exclúense os días naturais do período do Estado de Alarma, para o cálculo do método de 

estimación obxectiva e da cota trimestral simplificada do IVA. (Real Decreto Lei 15/2020).  
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3. Apoio ao carácter preferente do traballo a distancia.  
 

• Programa de financiamento do material correspondente para facilitar a modalidade de 
traballo a distancia e dixitalización das empresas, mediante a activación de axudas e créditos 
para pemes dentro do programa ACELERA PEME da empresa pública RED.ES (Real 
Decreto Lei 8/2020). 
 

• Amplíase dito carácter preferente ata dous meses despois da finalización do Estado de 

Alarma. (Real Decreto Lei 15/2020).  

 
4. Prestación extraordinaria por cesamento de actividade.  
 

• Vixencia: ata o último día do mes no que finaliza o estado de alarma. 
 

• Persoas beneficiarias: persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, cuxas 
actividades queden suspendidas polo estado de alarma, ou cando a súa facturación no mes 
anterior ao que se solicita a prestación se vexa reducida, polo menos, nun 75 %, en relación 
coa media de facturación do semestre anterior ou en certos sectores en función da 
estacionalidade ou outros factores específicos. 

 
• Requisitos: 1. A persoa traballadora debe estar afiliada e de alta no réxime correspondente 

(conta propias/persoas autónomas ou réxime do mar) na data de declaración do estado de 
alarma. 2.  Acreditar a redución de actividade antes mencionada. 3. Estar ao día en débedas 
con Seguridade Social (prazo de 30 días naturais para a súa actualización, os días de marzo 
cotizados anteriores ao dereito de prestación serían sen recarga). 

 
• Contía: 70% á base reguladora (media de base de cotización dos últimos 12 meses en 

persoas traballadoras autónomas tendo en conta as contías límite). 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 en cada réxime. 

 
• O tempo da súa percepción entenderase como cotizado e non reducirá os períodos de 

prestación por cesamento de actividade aos que a persoa beneficiaria poida ter dereito no 
futuro. 

 
• Incompatible con calquera outra prestación da Seguridade Social. 

 
• A solicitude realízase ante as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social 

correspondentes ou o Instituto Social da Mariña segundo o réxime ao que pertenza a persoa 
traballadora (Real Decreto Lei 8/2020 e 11/2020). 
 

• Nota: As persoas traballadoras autónomas que non optaran por unha Mutua Colaboradora 

con Seguridade Social anteriormente, deberán, para causar dereito a esta prestación, pre-

sentar a solicitude ante unha mutua colaboradora coa Seguridade Social e formalizar a co-

rrespondente adhesión con dita mutua. (Real Decreto Lei 15/2020).  

 
5. Expediente de regulación de emprego-ERTEs.  

 
Medidas excepcionais en relación cos procedementos de suspensión de contratos e 
redución de xornada por causa de forza maior. 
 

• As perdas de actividade consecuencia da Covid-19 terán a consideración de forza maior 
para os efectos da suspensión dos contratos ou a redución da xornada das persoas 
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traballadoras. Especificidades en procedementos ERTE no dito caso: iníciase por 
solicitude da empresa ante a autoridade Laboral (acompañado de informe de perda de 
actividade). Comunicación ás persoas traballadoras afectadas e á representación destas. 
Constatación pola autoridade laboral de causa de forza maior en 5 días (informe da 
Inspección de Traballo e Seguridade Social no prazo 5 días). 

 
• Nos casos de forza maior prodúcese a exoneración ás empresas do pagamento do 75 % 

da achega empresarial á Seguridade Social alcanzando a dita exoneración o 100 % da cota 
cando se trate de empresas de menos de 50 persoas traballadoras (a día 29 de febreiro), 
sempre que estas se comprometan a manter o emprego (Real Decreto Lei 8/2020). 

 
• O procedemento de recoñecemento da prestación contributiva por desemprego, para 

todas as persoas afectadas por procedementos de suspensión de contratos e redución antes 
definidos, iniciarase mediante unha solicitude colectiva presentada pola empresa ante a 
entidade xestora das prestacións por desemprego (SEPE), actuando en representación 
daquelas, no prazo de 5 días desde a solicitude do expediente de regulación de emprego. 

 
• A duración dos expedientes de regulación de emprego  (ERTES), autorizados con base a 

causas de forza maior, non poderá estenderse máis aló do período en que se manteña a 
situación extraordinaria, período do estado de alarma da Covid-19 de (Real Decreto Lei 
9/2020). 

 
• Considérase a posibilidade de que a forza maior poda ser parcial podendo non estenderse 

a todo o cadro de persoal, respecto de aquelas empresas que desenvolvan actividades 

“esenciais”, concorrendo a causa na parte da actividade ou do cadro de persoal non afectado 

por dito carácter. (Real Decreto Lei 15/2020).  

 
6. Medidas relacionadas cos inmobles afectos á actividade económica.  
 

A. Moratoria da débeda hipotecaria para persoas autónomas, empresarias e profesionais 
con respecto aos inmobles afectos pola súa actividade económica. 

 
• Requisitos: cumprir os supostos de vulnerabilidade económica xerais establecidos a partir 

da emerxencia sanitaria provocada pola Covid-19 e no caso de que a persoa  potencial 
beneficiaria fose empresaria ou profesional e a moratoria sexa con respecto aos inmobles 
afectos á súa actividade económica, que sufrise unha perda substancial dos seus 
ingresos ou unha caída substancial na súa facturación de polo menos un 40%. 

 
• Solicitude: ata 15 días despois do fin da vixencia do Decreto Lei 8/2020, directamente 

dirixíndose á entidade acredora do crédito hipotecario (Real Decreto Lei 8/ 2020 e 11/2020). 
 

B. Moratoria de arrendamentos para uso distinto do de vivenda. 

 

• Moratoria no pago da renda de aluguer ata o fin do período de alarma e as súas prórrogas, 

renovable despois mes a mes ata catro mensualidades totais, a pagar fraccionadas nos se-

guintes dous anos.  

 

• Solicitude: Ata un mes despois da publicación do Real Decreto Lei. 

 

• Resolución: Automática en caso de grandes posuidores e de mutuo acordo noutro tipo de 

persoas arrendadoras.  

 

• Tipo de inmoble: Inmoble afecto á actividade económica en caso de persoas traballadoras 

autónomas e pemes.  
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• Requisitos: Estar en afiliación e situación de alta no inicio do Estado de Alarma. Actividade 

suspendida por dita situación ou redución do 70% da facturación media mensual, comparada 

co mesmo trimestre do ano anterior.  Xustificación do tope de ingresos económicos previsto. 

(Real Decreto Lei 15/2020).  

 
7. Bono social da electricidade das persoas autónomas 
 

• Dereito á percepción do bono social na súa vivenda habitual por parte de persoas 
traballadoras autónomas, que cesasen a súa actividade ou visen reducida a súa facturación 
como consecuencia da Covid-19 no 75% en función do semestre anterior.   

 
• O contrato de electricidade debe de estar a nome da persoa profesional e cumprir os 

requisitos de rendas para ser considerado consumidor/a vulnerable. 
 
 A duración do recoñecemento do bono social está relacionado coas causas excepcionais 
 sendo o límite máximo de duración do bono de seis meses (Real Decreto Lei 11/2020). 
 
8. Moratoria das cotizacións á Seguridade Social.  
 

• Solicitude prioritariamente a través do Sistema REDE, dentro dos 10 primeiros días naturais 
dos prazos regulamentarios de ingreso correspondentes aos períodos de devindicación para 
aprazar. 

 
• Cotizacións á seguridade Social e conceptos de recadación conxunta, con período de 

devindicación en empresas de abril a xuño e en persoas traballadoras por conta propia de 
maio a xullo, con actividade empresarial non suspendida. 

 
• Moratoria de seis meses sen interese (Real Decreto Lei 11/2020). 

 
9. Adiamento de débedas coa Seguridade Social.  
 

• Solicitude prioritariamente a través do Sistema REDE dentro dos 10 primeiros días naturais 
dos prazos regulamentarios de ingreso correspondentes ao pagamento da débeda. 

 

• Débedas que non teñan aprazamento en vigor, con prazo regulamentario de ingreso de abril 

a xuño.  

• Xuro menor do habitual (0,5%) (Real Decreto Lei 11/2020). 
 

• Amortización de pagos mensuais, con prazo de amortización de 4 meses por cada mensua-

lidade solicitada, a partir do mes seguinte ao que aquela se ditara, sen que exceda en total 

12 mensualidades. (Real Decreto Lei 15/2020).  

 
10. Flexibilización en materia de subministracións.  
 

• Puntos de subministración con titularidade por persoas por conta propia ou autónomas. 
 

• Suspensión temporal de contrato de subministración ou modificación deste sen 
penalización, solicitude de reactivación no prazo de tres meses tras finalización do estado 
de alarma. 

 
• Suspensión do pagamento das facturas que correspondan a períodos de facturación que 

conteñan días integrados no estado de alarma, incluíndo todos os seus conceptos de 



9 
 

facturación, regulación do pagamento de forma fraccionada no seis meses seguintes á 
finalización do estado de alarma (Real Decreto Lei 11/2020). 

 
11. Medidas de financiamento e dotación de liquidez ás empresas.  
 

• Adiamento extraordinario do calendario de reembolso en préstamos concedidos pola 
Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa (Real Decreto Lei 7/2020). 

 
• Ampliación da liña de financiamento Thomas Cook para atender ao conxunto de 

empresas establecidas en España incluídas en determinados sectores económicos (turismo 
e sectores anexos) (Real Decreto Lei 7/2020). 

 
• Aumento dos importes das Liñas ICO de financiamento a empresas e persoas autónomas 

con avais do Estado para fomentar a liquidez, para  a renovación de préstamos anteriores e 
concesión de novos (Real Decreto Lei 8/2020). 

 
• Modificación do momento e prazo para achega de garantías nas convocatorias de préstamos 

concedidos pola SGIPYME pendentes de resolución no momento de entrada en vigor do 
estado de alarma e modificación do cadro de amortizacións no prazo de 2 anos nos 
devanditos créditos (Real Decreto Lei 11/2020). 

 
• Sector turístico: suspensión por un ano sen xuros as amortizacións dos prestamos 

EMPRENDETUR Concedidos pola Secretaría de Estado de Turismo (Real Decreto Lei 
11/2020). 

 
• Adiamento extraordinario do calendario de reembolso en préstamos concedidos polas 

comunidades autónomas e as entidades locais, a persoas empresarias e autónomas 
afectadas pola crise sanitaria provocada pola Covid-19 (Real Decreto Lei 11/2020). 
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REFERENCIAS DE LEXISLACIÓN.  
 

• Real Decreto Lei 6/2020, de 10 de marzo, polo que se adoptan determinadas medidas 
urxentes no ámbito económico e para a protección da saúde pública. 

 
• Real Decreto Lei 7/2020, de 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para 

responder o impacto económico da Covid-19. 
 

• 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 pola Covid-19. 

 
• Real Decreto Lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer 

fronte ao impacto económico e social da Covid-19. 
 

• Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, polo que se modifica 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 pola Covid-19. 

 
• Real Decreto Lei 9/2020, de 27 de marzo, polo que se adoptan medidas complementarias, 

no ámbito laboral, para paliar os efectos derivados da Covid-19. 
 

• Real Decreto Lei 10/2020, de 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído 
recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos 
esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra a Covid-
19. 

 
• Real Decreto Lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes 

complementarias no ámbito social e económico para facer fronte á Covid-19. 
 

• Real Decreto Lei 13/2020, de 7 de abril, polo que se adoptan determinadas medidas ur-

xentes en materia de emprego agrario. 

 

• Real Decreto Lei 14/2020, de 14 de abril, polo que se estende o prazo para a presentación 

e ingreso de determinadas declaracións e autoliquidacións tributarias.  

 

• Real Decreto Lei 15/2020, de 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apo-

iar a economía o emprego. 

 

• Resolución de 30 de abril de 2020, do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se 

desenvolve o procedemento para a tramitación de solicitudes do subsidio extraordinario pola 

falta de actividade para as persoas integradas no Sistema Especial para Empregadas do 

Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social regulado no Real Decreto Lei 11/2020, de 31 

de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e eco-

nómico para facer fronte ao COVID-19. 

 

• Resolución de 1 de maio de 2020, do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se 

establece o procedemento para a tramitación de solicitudes do subsidio excepcional por de-

semprego regulado no artigo 33 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. 

 


