AVISO XURÍDICO IMPORTANTE
O presente texto está destinado únicamente ao seu uso como instrumento documental e non ten carácter vinculante
nin validez xurídica algunha. Para fins xurídicos consulte os textos legais publicados nos boletíns oficiais.
Polo tanto, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela non se fai
responsable do seu contido.

PRIMEIRO PAQUETE DE MEDIDAS RELACIONADAS COA
CRISE DO CORONAVIRUS.
INFORME SOBRE AS MEDIDAS DE NATUREZA ECONÓMICA, LEGAL, LABORAL E DE
SEGURIDADE SOCIAL, TRIBUTARIA E NA ORDE XURISDICIONAL ADOPTADAS POLO
GOBERNO PARA FACER FRONTE AO IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-19.

Normativa consultada:
• Real Decreto-lei 6/2020, do 10 de marzo, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes
no ámbito económico e para a protección da saúde pública, a cal modifica determinados artigos
da Lei Orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de saúde pública (BOE
nº 62 do 11 de marzo de 2020)
Pode consultarse o texto íntegro en https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-20203434.pdf
• Real Decreto-lei 7/2020, do 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para
responder o impacto económico do COVID-19 (BOE nº 65 do 13 de marzo de 2020)
Pode consultarse o texto íntegro en https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-20203580.pdf
Corrección de erros do Real Decreto-lei 7/2020, do 12 de marzo, polo que se adoptan medidas
urxentes para responder o impacto económico do COVID-19 (BOE nº 82 do 25 de marzo de
2020)
Pode consultarse o texto íntegro en https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-20204025.pdf
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• Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión
da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (BOE nº 67 do 14 de marzo de 2020),
modificado polo 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 polo COVID-19 (BOE nº 73 do 18 de marzo de 2020)
Pode consultarse o texto íntegro consolidado en https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A2020-3692-consolidado.pdf

MEDIDAS LABORAIS E DE SEGURIDADE SOCIAL
RECOÑECEMENTO DOS PERÍODOS DE ILLAMENTO OU CONTAXIO DAS PERSOAS
TRABALLADORAS PROVOCADO POLO VIRUS COVID-19 COMO SITUACIÓN ASIMILADA
A ACCIDENTE DE TRABALLO A EFECTOS DE PRESTACIÓN ECONÓMICA.
1.- Considerarase con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de traballo,
exclusivamente para a prestación económica de incapacidade temporal do sistema de
Seguridade Social, os períodos de illamento ou contaxio das persoas traballadoras provocado
polo virus COVID-19.
Por tanto, a prestación percibirase por importe igual ao correspondente a accidente de traballo
(75% desde o día seguinte á baixa médica), para todas as baixas emitidas con data 12 de marzo
ou posterior.
2.- Para acceder á prestación precísase a baixa médica, tanto por illamento como por contaxio.
3.- A duración da prestación desta prestación excepcional virá determinada polo parte de baixa
por illamento e a correspondente alta.
4.- Poderá causar dereito á prestación a persoa traballadora por conta propia ou allea que se
atope na data do feito causante en situación de alta en calquera dos réximes da Seguridade
Social.
5.- Enténdese por data do feito causante, a data en que se acorde o illamento ou enfermidade do
traballador, sen prexuízo de que o parte de baixa expídase con posterioridade a esa data.
6.- As baixas médicas serán emitidas SEMPRE polos Servizos Públicos de Saúde. Serán os
médicos dos SPS os que emitan os partes de baixa e alta en todos os casos de afectación polo
coronavirus, tanto nas situacións de illamento como de enfermidade. Por iso en ningún caso,
estes partes de baixa/alta poderán ser emitidos polos facultativos das Mutuas Colaboradoras coa
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Seguridade Social ( MCSS), do Instituto Social da Mariña ou das empresas colaboradoras. A
asistencia sanitaria será prestada polos Servizos Públicos de Saúde, NUNCA pola Mutua.
7.- A continxencia para cumprimentar por parte dos devanditos facultativos dos SPS nos partes
de baixa/alta será sempre Enfermidade Común, aínda que a efectos de prestación considérese
accidente de traballo. Por tanto, non deberá presentarse parte DELTA.
8.- A duración estimada para os procesos de IT fíxase entre 5 e 30 días naturais (procesos de
curta duración conforme ao RD 625/2014)
9.- A efectos de pago delegado as deducións deberán realizarse da seguinte maneira:
9.1. Para aqueles procesos cunha duración superior a 15 días, acumularase a dedución
completa nese tramo.
9.2. Para aqueles procesos inferiores a 15 días, solicitarase á Mutua a devolución da dedución
como dedución non practicada.
BONIFICACIÓN NAS COTAS DA SEGURIDADE SOCIAL PARA OS TRABALLADORES
FIXOS DESCONTINUOS DO SECTOR TURISMO, COMERCIO E HOSTALERÍA VINCULADOS
Á ACTIVIDADE TURÍSTICA
Amplíanse as bonificacións á Seguridade Social para contratos fixos descontinuos que se
realicen entre os meses de febreiro e xuño nos sectores de turismo, comercio e hostalería
vinculados á actividade turística. Neste sentido as empresas, excluídas as pertencentes ao
sector público, dedicadas a actividades encadradas nos sectores do turismo, así como os do
comercio e hostalería, sempre que se atopen vinculadas ao devandito sector do turismo, que
xeren actividade produtiva nos meses de febreiro, marzo, abril, maio, xuño e que inicien ou
manteñan en alta durante os devanditos meses a ocupación dos traballadores con contratos de
carácter fixos descontinuo, poderán aplicar unha bonificación nos devanditos meses do 50 por
cento das cotas empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns, así como polos
conceptos de recadación conxunta de Desemprego, FOGASA e Formación Profesional dos
devanditos traballadores. Esta medida será de aplicación desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o día
31 de decembro de 2020.
SUSPENSIÓN DE PRAZOS ADMINISTRATIVOS
O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma establece a
suspensión de términos e a suspensión e a interrupción dos prazos previstos para a tramitación
dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos renovarase no
momento en que perda vixencia o presente real decreto ou, no seu caso, as prórrogas do
mesmo. Nembargantes a suspensión dos termos e a interrupción dos prazos non será de
aplicación aos procedementos administrativos nos ámbitos da afiliación, a liquidación e a
cotización da Seguridade Social.
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MEDIDAS TRIBUTARIAS
RÉXIMEN ESPECÍFICO DE APRAZAMENTO E FRACCIONAMENTO PARA PEMES E
AUTÓNOMOS
Para evitar posibles tensións de tesourería de autónomos e pequenas e medianas empresas,
flexibilízanse os aprazamentos do pago de impostos durante un período de seis meses,
previa solicitude, nos seguintes termos e condicións:
A antiga regulación xa permitía o aprazamento ou fraccionamento das débedas tributarias que se
atopasen en período voluntario ou executivo, previa solicitude do obrigado tributario, cando a súa
situación económico-financeira impedíselle de forma transitoria efectuar o pago nos prazos
establecidos. Con todo, non podían ser obxecto de aprazamento ou fraccionamento, entre
outras, as débedas tributarias correspondentes a retencións ou ingresos a conta, os pagos
fraccionados do Imposto sobre Sociedades, e as débedas derivadas de tributos que deban ser
legalmente repercutidos (IVE/IVE), con certos matices e requisitos. Ademais, esta regulación
esixía garantir a débeda tributaria nalgúns casos, así como outra serie de requisitos.
A nova regulación establece un réxime específico de aprazamentos e fraccionamentos no ámbito
das competencias da Administración tributaria do Estado para persoas ou entidades cun volume
de operacións < 6.010.121,04 euros no ano 2019, fixando unhas condicións de aprazamento de
6 meses sen intereses de demora durante os primeiros 3 meses do aprazamento. Polo tanto:
a) Concederase o aprazamento do ingreso da débeda tributaria correspondente a todas
aquelas declaracións-liquidacións e autoliquidacións cuxo prazo de presentación e
ingreso finalice desde a data de entrada en vigor do presente real decreto-lei (13 de
marzo de 2020) 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 Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria. O debedor non terá a
obrigación de constituír garantía cando o importe da débeda non supere os 30.000 €.
b) Este aprazamento será aplicable tamén ás débedas tributarias ás que fan referencia as
letras b), f) e g) do artigo 65.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e
que ata o de agora se recoñecían como inaprazables na propia Lei Tributaria. Por tanto,
poderase pedir aprazamento das seguintes débedas:
• As correspondentes a obrigacións tributarias que deban cumprir o retenedor ou o obrigado a
realizar ingresos a conta (i.e. retencións e ingreso a conta do IRPF sobre rendementos de
traballo ou de profesionais, capital mobiliario e inmobiliario, etc)
• As derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se xustifique
debidamente que as cotas repercutidas non foron efectivamente pagas (i.e. IVE/IVE)
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• As correspondentes a obrigacións tributarias que deba cumprir o obrigado a realizar pagos
fraccionados do Imposto sobre Sociedades.
c) Será requisito necesario para a concesión do aprazamento que o debedor sexa persoa
ou entidade con volume de operacións non superior a 6.010.121,04 euros no ano 2019.
d) As condicións do aprazamento serán as seguintes:
• O prazo será de seis meses.
• Non se devindicarán intereses de demora durante o primeiros tres meses do
aprazamento.
Cabe reocordar que o aprazamento non afecta en ningún caso á presentación de declaracións.
Estes novos aprazamentos só afectan a débedas tributarias xestionadas no ámbito da
Administración tributaria do Estado (quedan á marxe, por tanto, as débedas tributarias
xestionadas polas Administracións autonómicas e locais), figurando na páxina web da Axencia
Tributaria, na ligazón que figura a continuación, as instrucións para poder acollerse a estes
novos aprazamentos previstos na Real Decreto Lei 7/2020.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_c
onocer/Nuevas_instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las
_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_py___de_12_de_marzo.shtml

SUSPENSIÓN DE PRAZOS ADMINISTRATIVOS
O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma establece a
suspensión de términos e a suspensión e a interrupción dos prazos previstos para a tramitación
dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos renovarase no
momento en que perda vixencia o presente real decreto ou, no seu caso, as prórrogas do
mesmo. Nembargantes a suspensión non será de aplicación aos prazos tributarios,
suxeitos a normativa especial, nin afectará, en particular, aos prazos para a presentación
de declaracións e autoliquidacións tributarias.

PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN E CADUCIDADE
A Disposición Adicional Cuarta do citado Real Decreto polo que se declara o estado de alarma
establece que “os prazos de prescrición e caducidade de calquera accións e dereitos quedarán
suspendidos durante o prazo de vixencia do estado de alarma e, no seu caso, das prórrogas que
se adoptaren”.
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Isto supón, por exemplo, que o prazo de 4 anos que ten a Administración Tributaria para liquidar
a débeda tributaria alongarase durante o tempo que dure o estado de alarma. Así, a título de
exemplo, se o dereito para comprobar o imposto sobre sociedades correspondente ao exercicio
2015 dunha sociedade cuxo exercicio social coincida co ano natural, prescribía o próximo 25 de
xullo, agora non prescribirá ata, polo menos, o próximo 9 de agosto (supoñendo que o estado de
alarma durase só 15 días naturais); do mesmo xeito, amplíase durante igual prazo de prescrición
do dereito dos contribuíntes que pretendan impugnar unha autoliquidación que consideren
prexudicou os seus intereses, ou a solicitude de calquera devolución de ingresos indebidos.
Os prazos de caducidade que a normativa vixente impón á administración (por exemplo, o prazo
de 18 ou 27 meses que se impón para terminar os procedementos de inspección, ou de 6 meses
para executar resolucións dos tribunais económico administrativos) tamén quedan en suspenso
(é dicir, alónganse) durante 15 días naturais.
Finalmente, queda igualmente suspendido o prazo que estiver en vigor para interpoñer calquera
tipo de acción, é dicir, para interpoñer recursos e reclamacións de calquera tipo (i.e. recursos de
reposición, reclamacións económico- administrativas, recursos contenciosos-administrativos,...).

MEDIDAS DE ORDEN XURISDICCIONAL
SUSPENSIÓN DE PRAZOS PROCESUAIS

Suspéndense termos e suspéndense e interrompen os prazos previstos nas leis procesuais para
todas as ordes xurisdicionais. O cómputo dos prazos renovarase no momento en que perda
vixencia o real decreto de estado de alarma ou, no seu caso, as súas prórrogas.
Excepciónanse desta interrupción determinados procedementos como os de protección dos
dereitos fundamentais, os procedementos de conflito colectivo e para a tutela dos dereitos
fundamentais e liberdades públicas regulados na Lei 36/2011, a autorización xudicial para o
internamento non voluntario por razón de trastorno psíquico, adopción de medidas ou
disposicións de protección do menor, así como determinados procedementos e actuacións na
orde xurisdicional penal.
En calquera caso, prevese expresamente que o xúiz ou tribunal poderá acordar a práctica de
calquera actuación xudicial que sea necesaria para evitar p poderá acordar a práctica de
calquera actuacións xudiciais que sexan necesarias para evitar prexuízos irreparables nos
dereitos e intereses lexítimos das partes no proceso.
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MEDIDAS DOUTRA ÍNDOLE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
A adopción de calquera tipo de medida directa ou indirecta por parte dos órganos da
Administración Xeral do Estado para facer fronte ao COVID-19 xustificará a necesidade de
actuar de maneira inmediata, ao amparo do previsto no artigo 120 da Lei 9/2017, do 8 de
novembro, de Contratos do Sector Público. De acordo con iso, a todos os contratos que haxan
de celebrarse pola Administración Xeral do Estado ou os seus organismos públicos e entidades
de Dereito público para atender as necesidades derivadas da protección das persoas e outras
medidas adoptadas polo Consello de Ministros para facer fronte ao COVID-19, resultaralles de
aplicación a tramitación de emerxencia.

NON APLICACIÓN DA REGRA QUE REGULA O USO DE SLOTS
Solicitouse á Comisión Europea que permita ao coordinador de slots español, AECFA, non
aplicar a regra que regula o uso de slots para as próximas tempadas. Esta exención permitiría
que as compañías aéreas non se vexan penalizadas no futuro por reducir os seus voos nas
actuais circunstancias.

MEDIDAS ECONÓMICAS PARA FAVORECER A LIQUIDEZ DAS
EMPRESAS
NOVAS LIÑAS DE FINANCIAMENTO A DETERMINADAS EMPRESAS E AUTÓNOMOS DO
SECTOR TURÍSTICO ESPECIALMENTE AFECTADOS POLO CORONAVIRUS

A liña de financiamento previsto no artigo 4 da Real Decreto-lei 12/2019, do 11 de outubro, polo
que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos da apertura de procedementos de
insolvencia do grupo empresarial Thomas Cook, amplíase a todas as empresas e traballadores
autónomos con domicilio social en España que estean incluídos nos sectores económicos do
cadro que se mostra abaixo, e contará con 200 millóns de euros adicionais aos previstos
inicialmente no citado artigo 4 da Real Decreto-lei 12/2019, do 11 de outubro.
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Poderán ser destinatarios da liña de financiamento previsto no artigo 4 da Real Decreto-lei
12/2019, do 11 de outubro, as empresas e autónomos con domicilio social en España que
formalicen operacións na Liña « ICO Empresas e Emprendedores», cuxa actividade se encadre
nun do seguintes CNAE do sector turístico:

Cód. CNAE2009

Título CNAE 2009

493

Otro transporte terrestre de pasaxeiros

4931

Transporte terrestre urbano y suburbano de pasaxeiros

4932

Transporte por taxi

4939

Tipos de transporte terrestre de pasaxeiros n.c.o.p.

511

Transporte aéreo de pasaxeiros

5110

Transporte aéreo de pasaxeiros

5221

Actividades anexas ao transporte terrestre

5222

Actividades anexas ao transporte marítimo e por vías navegables
interiores

5223

Actividades anexas ao transporte aéreo

551

Hoteis e aloxamentos similares

5510

Hoteis e aloxamentos similares

552

Aloxamentos turísticos e outros establecementos de corta estancia

553

Campings e aparcamento de caravanas

559

Outros aloxamentos
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5590

Outros aloxamentos

56

Servizos de comida e bebidas

561

Restaurantes e postos de comidas

5610

Restaurantes e postos de comidas

5621

Provisión de comidas preparadas para eventos

5629

Outros servizos de comidas

7711

Aluger de automóbiles e vehículos de motor lixeiros.

7721

Aluguer de artigos de ocio e deportes

7911

Actividades das axencias de viaxes

7912

Actividades dos operadores turísticos

799

Outros servizos de reservas e actividades relacionadas cos mesmos

7990

Outros servizos de reservas e actividades relacionadas cos mesmos

855

Outra educación

91

Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades
culturais

9004

Xestión de salas de espectáculos

9102

Actividades de museos

9103

Xestión de lugares e edificios históricos

9321

Actividades dos parques de atraccións e os parques temáticos
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9329

Actividades recreativas e entretemento

SOLICITUDE DE APRAZAMENTO EXTRAORDINARIO DO CALENDARIO DE REEMBOLSO EN
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POLA SECRETARIA XERAL DE INDUSTRIA E DA PEQUENA E
MEDIANA EMPRESA

Permítese que as empresas beneficiarias de concesións dos instrumentos de apoio financeiro a
proxectos industriais que recibiron préstamos da Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e
Mediana Empresa poidan aprazar o seu reembolso, tanto do principal como dos intereses da
anualidade en curso, sempre que o seu prazo de vencemento sexa inferior a 6 meses a contar
desde a entrada en vigor deste real decreto-lei (13 de marzo) cando a crise sanitaria provocada
polo COVID-19 orixinase en devanditos beneficiarios períodos de inactividade, redución no
volume das vendas ou interrupcións na subministración na cadea de valor que lles dificulte ou
impida atender ao pago da mesma.
Esta solicitude conlevará, en caso de estimarse, a correspondente readaptación do calendario de
reembolsos. 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 resolución
de concesión.
No Real Decreto-lei 7/2020, do 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para
responder o impacto económico do COVID-19 (BOE nº 65 do 13 de marzo de 2020) indícase a
documentación que debe incorporar a solicitude. O prazo máximo para a resolución do
procedemento e a súa notificación é dun mes contado a partir da presentación da solicitude. Se
transcorrido devandito prazo o órgano competente para resolver non notificase dita resolución,
os interesados estarán lexitimados para entender desestimada a solicitude.
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