GUÍA DE AXUDAS ESTATAIS COVID-19

Axudas para traballadores infectados con COVID-19 ou en
illamento preventivo
Os traballadores con COVID-19 ou en illamento preventivo teñen a consideración de
persoas de baixa laboral (con Incapacidade Temporal) por accidente de traballo.
Como xa contamos no seu día, isto supón que teñen dereito a cobrar unha prestación
do 75% da base reguladora desde o día seguinte á baixa e é a Administración a que se
fai cargo deste custo.
Como se tramita? Necesítase parte de baixa para a incapacidade temporal. Como de
momento non se debe acudir ao centro de saúde por protocolo, cando chames ao
teléfono de atención por coronavirus de Saúde Pública e indíquenche que che aisles,
encárgase un comunicado ás inspeccións médicas de atención primaria, e eles
comunícano ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). Así é como debes
actuar ante posibles síntomas de COVID-19.

ERTE por causa de forza maior
O estado de alarma e o confinamiento da poboación provocaron a paralización da
economía en España (fóra diso as actividades esenciais) e puxeron en perigo moitos
postos de traballo. Precisamente para evitar peores consecuencias no emprego o
Goberno flexibilizou os mecanismos de axuste temporal de actividade para evitar
despedimentos nas empresas mentres dure esta urxencia sanitaria.
Son medidas en materia de suspensión temporal de contratos e redución temporal da
xornada que perseguen evitar que unha situación coyuntural como a actual teña un
impacto negativo de carácter estructural sobre o emprego: os Expedientes de
Regulación Temporal de Emprego (o chamados ERTEs). Trátase dun punto intermedio
que axude tanto ás empresas como aos propios traballadores.
No caso dunha empresa que o queira solicitar estes son os pasos que debe seguir
segundo o SEPE. Pero que empresas poden acollerse a este tipo de ERTEs? Debe ser
unha empresa cuxa actividade ver afectada pola declaración do Estado de Alarma e a
urxencia do coronavirus. Nese caso toda empresa que faga un ERTE beneficiarase da
exoneración de cotizaciones sociais e si ten menos de 50 traballadores, a cotización
polos contratos suspendidos e as xornadas reducidas é cero.
Si ten máis de 50 traballadores, únicamente terán que cotizar polo 25% destes
contratos suspendidos ou xornadas reducidas. Poden solicitar este ERTE por causa
maior os autónomos que facturen un 75% menos debido á crise e no caso das
institucións do terceiro sector tamén están cubertas por este decreto.
No caso dos traballadores afectados por ERTEs creouse un desemprego especial para
eles. Pagarase unha prestación por desemprego a todos os traballadores afectados
por un ERTE e poderán acceder ata aínda que non haxan cotizado o periodo mínimo
requirido para iso. O seu cuantía é a mesma que a do paro habitual e para calculalo,
teranse en conta os 180 últimos días traballados ou, si son menos, os que estea
empregado nesa empresa.
Ademais, esta prestación non se terá en conta para o cálculo de posibles
prestaciones futuras polo que será coma se non se produciu. Por exemplo, si un dos
traballadores afectado por un ERTE tivese que pedir o desemprego dentro dun ano,

considerarase que non gastou esta prestación durante o ERTE por coronavirus. E dita
axuda permanecerá mentres dure o propio ERTE e si non pon unha duración concreta
entón mentres dure en Estado de Alarma.
Como se pide esta prestación? As persoas afectadas por ERTEs non teñen que
presentar solicitude de prestación por desemprego xa que é a empresa a que debe
encargarse de facelo. Cando o ERTE sexa aprobado pola Autoridade Laboral
correspondente será o Servizo de Emprego Público Estatal (SEPE) o que aprobará esta
axuda que será ingresada na túa conta bancaria. Para máis información, consulta
esta guía sinxela do Ministerio de Traballo e Economía Social.

Prestación extraordinaria por cese de actividade para autónomos
Esta prestación pode solicitala calquera traballador por conta propia que se vexa
afectado pola pechadura do seu negocio debido á declaración do Estado de Alarma ou
cuxa facturación caia no mes un 75% respecto de a media mensual do semestre
anterior. No caso dalgúns colectivos como o agrario, do mar -cunhas actividades moi
estacionales- ou da cultura e o espectáculo, o periodo de cálculo adáptase ás
peculiaridades deses sectores.
A cuantía desta prestación xestionada pola Seguridade Social é o equivalente ao 70%
da base mínima de cotización no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou, no
seu caso, no Réxime Especial do Mar, o que supón un mínimo de 661 euros ao mes.
Cando se haxa cotizado polo cese de actividade durante polo menos 12 meses, o
importe é o 70% da base reguladora, pero para quen haxa cotizado menos tempo,
terá o dereito ao 70% da base mínima de cotización do colectivo ao que pertenza o
traballador.

Ademais, os autónomos e autónomas que a perciban estarán exentos de pagar as
cotizaciones do mes e computaráselles coma se houbesen cotizado. Si ao serlles
concedida a prestación xa pagaron as cotas, a Tesorería Xeral da Seguridade Social as
reintegrará de oficio.
Para pedila non se esixe periodo mínimo de cotización e só é necesario estar en alta
na Seguridade Social e acharse ao corrente de pago das cotizaciones sociais E si teño
algunha débeda pendente? Entón, a Seguridade Social permite, a quen non estean ao
día cos pagos na data da suspensión da actividade ou da redución da facturación, que
ingresen as cotas debidas nun prazo de 30 días. Unha vez producido o pago, poderase
acceder a esta prestación.
Onde se solicita? Con carácter xeral, a xestión desta prestación corresponderá á
mutua colaboradora coa Seguridade Social á que estea adscrito o traballador ou
traballadora. No caso dos autónomos en alta no Réxime Especial dos Traballadores do
Mar, a xestión corresponde ao Instituto Social da Mariña (ISM). Finalmente, no
suposto (residual) dos autónomos que teñen concertada a protección por
contingencias profesionais co INSS, a xestión corresponde ao SEPE. Para máis
información sobre a solicitude, prazos e demais, o Ministerio de Inclusión, Seguridade
Social e Migraciones elaborou esta completa guía. Ademais, esta axuda é compatible
con calquera outra prestación da Seguridade Social que o solicitante viñese
percibindo.

Subsidio de desemprego para traballadores temporais
O Goberno tamén aprobou un Subsidio de Desemprego Excepcional polo Fin de
Contrato Temporal. Poderán acceder a el as persoas traballadoras que tivesen un
contrato de, polo menos, dous meses de duración que se extinguiu trala entrada en

vigor do estado de alarma e que non contasen con cotizaciones suficientes para
acceder a unha prestación por desemprego.
Este subsidio terá un importe do 80% do Indicador Público de Renda de Efectos
Múltiples (IPREM), uns 440 euros aproximadamente e percibirase por un mes.
Ademais será incompatible con calquera outra renda, salario social, subsidio,
prestación ou axuda concedida polas administracións públicas. Como se solicita?
Pódese solicitar desde o 05 de maio (malia que foi aprobado desde o pasado 2 de
abril) segundo publica o BOE do 4 de maio no que se poden ler todos os detalles. É o
SEPE o que tramita esta prestación mediante a súa web.

Subsidio extraordinario para empregadas do fogar
O Executivo puxo en marcha o subsidio extraordinario por falta de actividade para as
persoas integradas no Sistema Especial para Empregadas de Fogar. Quen ten acceso
a esta nova prestación? As persoas dadas de alta como empregadas de fogar antes
da entrada en vigor do Estado de Alarma que deixen de prestar servizos nun ou varios
domicilios, total ou parcialmente, para reducir o risco de transmisión por mor da
crise sanitaria do COVID-19. Tamén as que sexan obxecto de despedimento ou
desistimiento de contrato durante a crise sanitaria.
Trátase dun subsidio equivalente ao 70% da súa base reguladora no caso de que a
perda de actividade sexa total. Si a empregada reduce a súa xornada, percibirá a
parte proporcional correspondente a esa redución de xornada e o novo subsidio é
compatible con outros ingresos por conta propia ou allea, sempre que non superen,
en conxunto, o Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que é de 950 euros ao mes. Con
todo, será incompatible co subsidio por incapacidade temporal.
Como se pide esta axuda? Para solicitar o novo subsidio será necesario acreditar a
perda total ou parcial da actividade coa declaración responsable asinada da persoa
empleadora, a carta de despedimento, a comunicación de desistimiento ou a baixa
no Sistema Especial de Empregadas de Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social.
Pódese solicitar desde o 05 de maio (malia que foi aprobado desde o pasado 2 de
abril) segundo publica o BOE do 4 de maio no que se poden ler todos os detalles. É o
SEPE o que tramita esta prestación mediante a súa web e a resolución deberá
dictarse e notificarse no prazo máximo de tres meses.

Prestación por desemprego para o colectivo artístico
O BOE de 6 de maio de 2020 publica o Real Decreto-lei 17/2020, de 5 de maio, polo
que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para
facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019, que supón un
investimento presupuestaria do Ministerio de Cultura e Deporte de 76,4 millóns de
euros, sen ter en conta o impacto das medidas de carácter fiscal como os incentivos
ao mecenazgo ou a mellora do réxime de incentivos á produción audiovisual no
imposto de sociedades.
Incorpórase unha prestación especial por desemprego ao colectivo de artistas non
protexido por ERTE. Ten carácter extraordinario e flexibilízanse os requisitos de
acceso á prestación para adaptala ás peculiares circunstancias laborais do colectivo
de artistas.
Desta forma, recoñécese a prestación de desemprego aos artistas do réxime xeral da
Seguridade Social -traballadores por conta allea- que se atopen en período de
inactividad como consecuencia da crise sanitaria provocada polo COVID-19, aínda que
non tivesen cotizado o suficiente para acceder á prestación ordinaria de desemprego,

a condición de que houbesen ter polo menos 20 días de actividade, tal e como
apunta o Ministerio.
A prestación recoñécese desde o día seguinte ao da súa solicitude e polo tempo de
120 días, para periodos de entre 20 e 54 días de actividade, e de 180 días de
prestación, para periodos de 55 días de actividade en diante. A cuantía da prestación
será de 775,83 euros (70% de 1.108,33 euros, a base mínima do grupo sete) e é
incompatible con calquera percepción derivada de actividades por conta propia ou
por conta allea, ou con calquera outra prestación, renda mínima, renda de inclusión,
salario social ou axudas análogas concedidas por calquera Administración Pública.
Como podo solicitala? Trátase doutra das prestaciones que tramita o SEPE.

Outras situacións que dan acceso á prestación por desemprego
Desde o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) explican outras situacións nas que
se pode acceder á prestación por desemprego debido á crise do COVID-19 si
cúmprense determinados requisitos. Cales son e como se solicitan?

Teñen acceso á prestación por desemprego os traballadores que sexan cesados no
periodo de proba. A extinción da relación laboral durante ese período de proba a
instancia da empresa, producida a partir do 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. Solicítase no SEPE.
Tamén os traballadores que cesasen voluntariamente a partir do 1 de marzo de
2020, por ter un compromiso firme de contratación con outra empresa, si esta
desistise do mesmo como consecuencia da crise derivada do COVID-19. Solicítase no
SEPE e para iso necesítase un documento da empresa que lle ía a contratar
acreditando que non o fixeron por causa da crise.
Existen tamén medidas extraordinarias adoptadas en materia de protección por
desemprego para as persoas traballadoras fixas-discontinuas e as que realizan
traballos fixos e xornais que se repiten en certas datas. No Real Decreto-lei 15/2020,
de 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o
emprego, contémplanse e detallan.
E recorda que se te atopas en situación de desemprego non motivada por un ERTE
entón si que debes solicitar o teu prestación por desemprego (non como no caso
dos afectados por ERTE que o tramita a propia empresa). Debes facelo desde o SEPE.
e mediante unha única canle para non colapsar o servizo.
Entre outras medidas laborais tamén se reforzan os dereitos dos traballadores en
materia de conciliación laboral. O empregado ten dereito á redución de xornada por
coidados (artigo 6 do Real Decreto-Lei 8/2020) que se pide directamente á empresa.
Vai destinada a quen non poden traballar porque deben atender ás persoas ao seu
cargo xa sexan menores (pola pechadura de centros educativos), maiores ou
dependentes. Teñen dereito a que a empresa adapte ou reduza a súa xornada, ata
ata o 100% aínda que a redución de xornada supón tamén a redución de soldo na
mesma proporción.
E limítanse os despedimentos e establécese que as mesmas causas de forza maior
ou empresariais (económicas, organizativas ou de produción) relacionadas co
COVID-19 que poden xustificar ERTEs non poden xustificar o despedimento segundo o
Real Decreto-Lei 9/2020 de 27 de marzo. Tamén se puxeron en marcha medidas de
protección do persoal docente e investigador das Universidades e do sector da
Cultura.

Créditos ICO: que son e como se piden?
O Goberno aprobou unha liña de avales para a cobertura por conta do Estado do
financiamento outorgado por entidades financeiras a empresas e autónomos. Con
esta medida o Estado, a través do Instituto de Crédito Oficial (ICO), dá liquidez e
outorga garantías por 100.000 millóns de euros para facilitar a concesión de
préstamos a empresas e autónomos que o necesiten para cubrir o seu circulante,
pago de facturas ou outros conceptos, permitindo así o seu funcionamento e
protexendo a actividade e o emprego. Todo o que debes saber sobre esta liña de
avales.

O 24 de marzo liberouse o primeiro tramo desta liña, por importe de 20.000 millóns
de euros, articulando un sistema de garantías polo que o Estado cobre o 80% do risco
no caso de novos préstamos a pymes e autónomos; do 70% no caso de renovaciones
de préstamos a devanditos colectivos; e do 60% no caso de calquera crédito ao resto
de empresas.
O 10 de abril aprobouse o segundo tramo por importe de 20.000 millóns de euros
destinados íntegramente a garantir necesidades de liquidez de autónomos e pymes.
Mantéñense as características, modo de tramitación, porcentaxe de cobertura do
aval (80%) e cotas de reparto establecidos para o primeiro tramo.
Como se solicitan estes créditos? Pídense nas entidades de crédito aínda que na
páxina do ICO pódense consultar todos os detalles.

Medidas para garantir os suministros básicos
O Ministerio para a Transición Ecolóxica habilitou unha guía coas principais medidas
tomadas para asegurar os suministros energéticos e ha habilitado un teléfono (913
146 673) e un correo electrónico (cidadán@idae.es) para atender as consultas dos
cidadáns.
Entre as principais medidas neste ámbito garántese o fornezo de auga, enerxía
eléctrica e gas natural aos consumidores vulnerables no Estado de Alarma na súa
vivenda habitual. Amplíanse os suxeitos protexidos e se imposibilita o corte destes
suministros por motivos distintos á seguridade segundo o Real Decreto-Lei 11/2020.
Adicionalmente, establécense garantías de non interrupción dos servizos/ de
telecomunicaciones (liña de teléfono e internet) e prorrógase de forma automática
o prazo de vixencia do bono social eléctrico ata o 15 de setembro de 2020 para
evitar que os beneficiarios deixen de percibir os descontos e beneficios previstos na
normativa.
E unha das medidas máis importantes neste sentido é que se amplía o colectivo de
potenciais perceptores do bono social eléctrico aos autónomos e empresas. Polo
que con carácter excepcional, poderán solicitar o bono social (desconto directo na
factura eléctrica): Os traballadores autónomos que cesen a súa actividade nunha
data posterior ao 14 de marzo, cando entrou en vigor polo que se declara o estado de
alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.
E os traballadores autónomos que, trala entrada en vigor do estado de alarma, vexan
reducida a súa facturación do mes anterior ao que se solicita o bono social en, polo
menos un 75% en relación co promedio de facturación do semestre anterior.

Aínda que para poder acceder ao bono social, é preciso que ademais cumpran con
algún dos seguintes criterios:

Que a renda anual do usuario ou a súa unidade familiar non sexa superior a 18.799
euros, si non hai menores no fogar.
Que a renda anual da unidade familiar non sexa superior a 22.559 euros si hai un
menor.
Que a renda anual da unidade familiar non sexa superior a 26.318 euros, no caso de
que haxa dous menores na unidade familiar.
Como se solicita? O bono social xestiónase coas propias comercializadoras de
referencia que contan con diferentes vías (teléfono, correo postal, correo
electrónico, etc) que deben contestar ao usuario nun prazo estimado de 15 de días
para comprobar que se cumpren os requisitos. Aqueles traballadores autónomos que
cumpran cos requisitos poderán solicitar o bono ata o último día do mes en que
finalice o periodo de alarma.

Outras medidas urxentes no ámbito social e económico para
facer fronte ao COVID-19
E entre as outras medidas que ha ir implementando o Goberno estarían as chamadas
moratorias, que non son máis que adiamento de pagos. O Goberno puxo en marcha a
moratoría para hipotecas e para préstamos persoais que se solicitan na entidade
bancaria.
Ademais existe unha moratoria para alugueres que se solicita ao casero no caso de
que se negocie unha quita ou adiamento ou na web do ICO si o que se solicita é un
crédito para facer fronte ao aluguer. E entre a batería de medidas que puxo en
marcha o Executivo en materia de vivenda suspéndense os desahucios durante seis
meses a contar desde o pasado 2 de abril, cando entrou en vigor o Real Decreto-Lei
11/2020.
Tamén se implanta a renovación automática dos contratos de aluguer que venzan
nos dous meses seguintes á finalización do Estado de Alarma. Esta prórroga será de
seis meses e fará que se manteñan os términos e condicións do contrato en vigor. E
articulase, por outra banda, un sistema de protección para inquilinos en situación
de vulnerabilidade que non poidan facer fronte ao pago do seu aluguer mediante
moratorias, adiamentos e un programa de microcréditos ao 0% de interese que será
concedido polas entidades de crédito e que conta co aval do Estado, a través do
Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Establécese un novo programa de axudas directas para persoas que teñan
problemas máis permanentes para o pago do aluguer sobre vivenda habitual e que
poderán ser engadidas ás citadas anteriormente. A cuantía desta axuda será de ata
900 euros ao mes e de ata o 100% da renda arrendaticia ou, no seu caso, de ata o
100% do principal e intereses do préstamo que se subscribiu co que se satisfixo o
pago da renda da vivenda habitual.
Ademais incorpórase un programa específico para vítimas de violencia de xénero,
persoas sen fogar e outras especialmente vulnerables, a fin de dotarlles dunha
solución habitacional inmediata. Establécese unha axuda de ata 600 euros ao mes,
que pode elevarse en casos xustificados ata 900 euros, sempre cun límite do 100% da
renda do inmueble. E engádense outros 200 euros para a atención dos gastos de
mantemento, comunidade e suministros básicos, cun límite do 100% dos mesmos.

Tamén se aprobaron medidas urxentes de carácter temporal en materia de
emprego agrario, que permitirán garantir a disponibilidad de man de obra para facer
fronte ás necesidades de agricultores e gandeiros.
Existen adiamentos de pago de cotas postas en marcha na Seguridade Social e
adiamentos doutros impostos como o IVA, IRPF e Imposto de Sociedades (que en todo
caso deberá gestionarse directamente coa Axencia Tributaria).
E recorda que todas as medidas e normas que se vaian aprobando aparecerán neste
compendio de axudas COVID-19 que habilitou o Ministerio de Asuntos Económicos e
Transición Digital na súa páxina web. Iso si, cada ministerio, no seu web específica
desenvolve con máis detalle as normas que lles competen directamente.
Fontes:
Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital
Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana
Ministerio para a Transformación Ecolóxica e o Reto Demográfico
Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracions
Ministerio de Traballo e Economía Social
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030
Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE)
Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Boletines Oficiais do Estado (BOE)
Axencia Tributaria
Newtral.es
Afiprodel:
https://docs.google.com/presentation/d/
1Ljbocp7C0aWIaFPpIghKJUNESNRYPe7MpXF0OXwJYJY/
edit#slide=id.g7f46afcd1b_0_38

