INFORMACIÓN EN MATERIA DE EMPREGO
1-RENOVACIÓN DE DEMANDA DE EMPREGO
Non será necesario renovar a demanda de emprego até o 30 de abril de 2020.
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=485
2- REACTIVACIÓN DA DEMANDA DE EMPREGO
Se a baixa da demanda foi por colocación e non transcorreron máis de 365 días, se pode
reactivar a demanda a través da Oficina Virtual do Portal de Emprego de Galicia
(emprego.xunta.gal)
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/
2- SOLICITUDE DE PRESTACIÓN OU SUBSIDIO
Para obter información ou solicitar unha prestación ou subsidio contacta antes coa Oficina
de Prestacións dependente do SEPE.
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1
3- SOLICITUDE DO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO OU RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN
Non se esixirá a acreditación da busca activa de emprego.
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=485
4- ACCIÓN DE ORIENTACIÓN
PROGRAMAS DE EMPREGO

LABORAL,

FORMACIÓN

PROFESIONAL

E

Quedan suspensas as citas presencias de orientación laboral.
Quedan aplazadas, mentras dure a suspensión das actividades educativas, as accións de
formación profesional para o emprego xestionadas ou financiadas pola Xunta de Galicia,
así como, os obradoiros de emprego e os programas integrados de emprego.
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=485

5- PERSOAS TRABALLADORAS AFECTADAS POR UN EXPEDIENTE TEMPORAL DE
REGULACIÓN DE EMPREGO (ERTE)
As persoas traballadoras afectadas por un expediente temporal de suspensión de contratos
ou reducción de jornada (ERTE) derivado do COVID-19 non teñen que facer ningún
trámite para solicitar a súa prestación. Unha vez esté autorizado o dito ERTE, a empresa

achegará ao SEPE os datos necesarios para iniciar a tramitación de oficio.
As persoas traballadoras afectadas por un ERTE que non cumpren os requisitos do
paro recibirán a prestación por desemprego.
As persoas traballadoras afectadas por un ERTE e con dereito a paro, non
consumirán a prestación durante este período no caso de despido máis adiante.
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=485
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
6- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO TEMPORAL PARA EMPREGADAS DO FOGAR
As persoas empregadas do fogar que viran a súa xornada reducida ou o seu contrato
extinguido como consecuencia do COVID-19, terán dereito a unha prestación, que
ten carácter retroactivo, equivalente a un 70% da base reguladora da empregada.
Esta prestación será compatible co mantemento doutas actividades, sin que, nese
caso,a suma de retribuciones poida exceder o importe do Salario Mínimo
Interprofesional.
Estas persoas deberán estar de alta no Sistema Especial de Empregadas do Fogar
do Réxime Xeral da Seguridade Social.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3761
7- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA TRABALLDORES TEMPORAIS
As persoas que tivesen un contrato temporal de duración de alomenos dous meses
que se extinguira trala declaración do estado de alarma e que non cheguen ao
período de cotización mínimo para percibir unha prestación por desemprego, poden
percibir un subsidio extraordinario equivalente ao 80% do importe mensual do
Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM), establecendo requisitos de
acceso en función da situación de rendas do fogar familiar.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3761
8- PERMISO RETRIBUÍDO RECUPERABLE
Permiso retribuido recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non
presten servzos esenciais, co fin de reducir a movilidade da poboación no contexto
da loita contra o COVID-19, non terán que acudir ao seu posto de trabllo entre os días
30 de marzo e o 9 de abril.
Durante este permiso, as persoas traballadoras seguirán percibindo as súas

retribucións íntegras, tento o salario base como os complementos aos que teñan
dereito. Unha vez remate o período mencionado, as persoas empregadas devolverán
á empresa, de maneira paulatina, as xornadas non traballadas.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3760

INFORMACIÓN EN MATERIA DE EMPRESA
1.- APOIO A AUTÓNOMOS E PEMES
• Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os autónomos.
Para os traballadores por conta propia ou autónomos cuxas actividades quedasen
suspendidas pola declaración do estado de alarma, ou noutro caso, cando a facturación
no mes anterior ao que se solicita a prestación véxase reducida polo menos un 75% en
relación coa media de facturación do semestre anterior.
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987fab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/64f2316b-c235-4dd9-a2cdac44c96b46a9
• Aprazamentos á seguridade social para empresas e autónomos.
Os autónomos e empresas afectados pola situación creada polo Covid.19, poderán
solicitar o aprazamento das cotas que se deben pagar no mes de abril a un interese
reducido do 0,5%.
Queda pendente de regulación a moratoria a empresas e autónomos de até seis meses
para o pago das obrigacións coa Seguridade Social.

• Bonificacións á Seguridade Social para contratos fixos descontinuos
Aqueles que se realicen entre os meses de febreiro e xuño nos sectores de turismo,
comercio e hostalaría vinculados á actividade turística.
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987fab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-9f671fd998a9/a932e16d-e5cd-4bd3-a9df283fa7f74c92

• Exoneracións nas cotizacións sociais en casos de ERTE
Para as empresas condicionadas á preservación do emprego no caso de Expedientes de
Regulación Temporal de Emprego por causa de forza maior derivada dos efectos do
COVID-19.
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987fab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-9f671fd998a9/e007ee8a-99f3-4ff0-af8363823ec05f4a#012403ERTE
•

Consideración da situación das persoas forzadas a permanecer no seu domicilio
por razóns sanitarias como incapacidade temporal por accidente laboral.
Consideraranse, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de traballo,
exclusivamente para a prestación económica de incapacidade temporal do sistema de
Seguridade Social, aqueles períodos de illamento ou contaxio das persoas traballadoras
provocado polo virus COVID-19.
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987fab1ffde1b8e7/dc3893c2-c35a-4b44-9319-9b6aab435c9f/f3ff0540-3b3a-4afd-b323d0b2eeef3e9d

•

Aprazamentos do pago de impostos de acordo coas regras de facilitación de
liquidez para pemes e autónomos
Pódense solicitar aprazamentos durante un período de seis meses, previa solicitude, con
bonificación nos tipos de interese.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_C
ampanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Instrucciones_provisionales_p
ara_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_par
a_

• Modificacións do calendario fiscal do Concello de Ferrrol.
Programa de flexibilidade fiscal que implica a modificación do calendario do contribuínte
aprobado para este ano 2020.
https://www.ferrol.gal/Concello/NovasAmpliar/5000
•

Presentación de expedientes temporais de regulación de emprego (ERTE) por
forza maior por causa do COVID-19

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/elegirTramite.action?tramiteSel=0&proce
dimientoSel=310&proc=1
http://emprego.ceei.xunta.gal/ere-por-causa-de-forza-maior
https://ficheiros-web.xunta.gal/cei/coronavirus/ERTE-forza-maior.pdf
•

Presentación de expedientes temporais de regulación de emprego (ERTE) por
causas económicas,técnicas, organizativas ou da produción, por motivo do COVID19
https://ficheiros-web.xunta.gal/cei/coronavirus/ERTE-causas-produtivas.pdf

2.- APOIOS FINANCEIROS
• Linea ICO Sector Turístico e actividades conexas Covid 19
Liña de financiamento para as necesidades de liquidez das empresas e traballadores
autónomos do sector turístico, así como das actividades relacionadas que se estean
vendo afectadas pola actual situación.
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-

• Avais ICO
Establecemento, a través do ICO, de garantías 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.
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales

• Préstamos do Igape para apoiar ás pemes e autónomos Covid-19.
Préstamos a longo prazo para acceso a liquidez para as pemes e autónomos cuxas
actividades se atopen afectadas polo actual brote de COVID-19.
http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP393

•

Aprazamento das cotas de amortización e intereses da liquidación de todos os
préstamos formalizados coa Xunta de Galicia.
http://www.xesgalicia.es/
• Liña de financiamento para producir material de protección ante o coronavirus.
http://www.xesgalicia.es/es/node/623
•

Aprazamento extraordinario do calendario de reembolso en préstamos concedidos
pola Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa.
Os beneficiarios de concesións dos instrumentos de apoio financeiro a proxectos
industriais poderán solicitar o adiamento do pago de principal e/ou intereses da
anualidade en curso
https://cdn.enisa.es/News/67EF8A2D2BB433916933F1C9E8BBF465/ATTACHMENT/7B8
389D58A5F457287A968CF7502A055/5fe855e0fb91b3c58f23ec1f2e3089ab07b02756.pdf
• Liña Covid-19 CERSA de apoio a pemes e autónomos.
A través de CERSA e as SGR para liquidar as dificultades de liquidez ocasionadas polo
COVID-19.
http://www.cersa-sme.es/2020/04/01/el-gobierno-aprueba-medidas-a-traves-de-cersa-ylas-sgr-para-paliar-la-falta-de-liquidez-ocasionada-por-el-covid-19/

3.- OUTRAS MEDIDAS.
• Flexibilización de subministracións para pemes e autónomos
Autónomos e empresas poderán suspender temporalmente os seus contratos de
subministración eléctrica sen penalización, así como axustar a potencia e cambiar a
peaxe de acceso.
Mecanismos de suspensión do pago da factura das subministracións enerxéticas para
pemes e autónomos.
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-medidasadicionales-de-protecci%C3%B3n-y-acompa%C3%B1amiento-para-garantizar-lossuministros-/tcm:30-508438

• Moratoria hipotecaria e do crédito de financiamento non hipotecario
Sempre que o autónomo sufra unha perda substancial dos seus ingresos ou unha caída
substancial na súa facturación de polo menos un 40%.
Moratoria de débeda hipotecaria en inmobles afectos á actividade económica que
desenvolvan autónomos.
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2020/3

1032020_medidascovid.aspx
• Plan Acelera Peme
O portal Acelera Peme está destinado a axudar ás pemes e autónomos co fin de atenuar
o impacto do COVID-19 na súa actividade.
https://acelerapyme.gob.es/mas-informacion

