
INFORMACIÓN
DE INTERESE
PARA
AUTÓNOMXS
E PEMES 
EN RELACIÓN AO ESTADO
DE ALARMA PROVOCADO POLO CORONAVIRUS



Poderase aplazar durante seis meses o pago das suas cotizacións á Seguridade
Social sen interese sempre que as actividades que realicen foran suspendidas coa

declaración do estado de alarma. Será aplicada a todos os autónomos non

acollidos á axuda pola suspensión de actividade xa que nese caso contémplase a

suspensión dos pagos á Seguridade Social.

 

A cuotas polos días non traballados en marzo  será devolta  segundo informa a

Tesourería da Seguridade Social.

CUOTA AUTÓNOMXS



Prestación por
desemprego

para autonómos

Poderase acceder á prestación por cese
de actividade se foron avocados ao
peche do seu negocio ou viron reducida o
seu facturación nun 75% sen ser necesario
cumprir o periodo mínimo de cotización
esixido para  outras prestaciones. O
importe será do 70% da súa base
reguladora, cun mínimo de 661€  o que
unido á exención da cuota tradúcese nun
beneficio mínimo valorado en 950 €
 
Os autónomos que teñan traballadores
ao seu cargo e teñan que pechar  poden
presentar un ERTE para os seus
traballadores e solicitar esta prestación
extraordinaria



Onde podo solicitala?
Con carácter xeral, a xestión desta prestación

corresponderá á mutua colaboradora coa
Seguridade Social á que estea adscrito ao

traballador ou traballadora. No caso dos
autónomos no Réxime Especial dos Traballadores

do Mar, a xestión corresponde ao Instituto Social da
Mariña. Finalmente, no suposto dos autónomos que

teñen concertada a protección por contingencias 
 profesionais co INSS, a xestión corresponde ao SEPE.

Tramitación prestación
por peche por COVID-19

Quen pode solicitala?
Calquer traballador por conta
propia inscrito no réxime
correspondente que se vexa
afectado polo peche de negocio
debido á declaración do estado de
alarma o cuxa facturación caia un
75% respecto á media mensual do
semestre anterior.



Ampliados  os prazos de presentación e pagos das declaracións trimestrales de
impostos para autónomos e pemes (IVA, IRPF e fraccionamientos de Sociedades). Así,
poderán presentarse ata o 20 de maio, en lugar de facelo no prazo previsto, que terminaba
o 20 de abril, e ata o 15 de maio no caso das domiciliadas, que vencía este mércores 15 de
abril.
 
Haberá unha redución no pago fraccionado do IVA e IRPF, podéndose descontar en cada
trimestre os días que incluídos durante o estado de alarma. A nivelMunicipal anunciouse
un un plan de aprazamento, fraccionamento ou condonación dos impostos, recibos e
taxas en función das súa natureza no referente a Feiras, Terrazas, Lixo, etc.
 

IMPOSTOS



Facenda permitirá aos autónomos que tributen baixo o réxime de estimación

obxectiva ou de módulos pasar a facelo polo de estimación directa, o cal

permitirá axustar o pago aos ingresos reais durante o estado de alarma. Esta

medida é extraordinaria e non conllevará a penalización de quedarse fóra deste

tipo de tributación durante 3 anos. 

 

 

MUDANZA NA ESTIMACIÓN POR MÓDULOS 



 Moratoria de ata o último día do mes no
que termine o Estado de Alarma nos
pagos hipotecarios de locais comerciais
que se adquiriron para realizar a
actividade neles. Non se pagarán nin
devengarán intereses. Tamén se
consideran prorrogados todos os
contratos de aluguer que finalicen dentro
do Estado de Alarma.
 
Por outra banda concederanse
microcréditos para o aluguer de vivenda
aos que poderán optar os autónomos que
vexan reducidas as súas  ganancias ou
cesaron a súa actividade. Estes créditos
teñen un interese cero e poderán
devolverse nun prazo de 6 a 10 anos

MORATORIAS NOS
PAGOS DE LOCAIS
COMERCIAIS



Crédito para PEMES e
autonom@s

Apoio ao acceso ao crédito das pequenase medianas
empresas e autónomos
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200211/AnuncioO92-220120-0001_es.pdf

Medidas excepcionais de impostos
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioCA01-
250320-1_es.pdf

Co obxetivo que autónomos podan contar co maior apoio posible publicáronse
diversas axudas e medidas para facer fronte ao está  COVID-19:



Crédito para PEMES e
autonom@s

Bono social autónomos
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf

Liñas de circulante exportación
https://boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4441.pdf

Liñas e avais Instituto de Crédito Oficial (ICO)
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales

Adicionalmente, as persoas traballadoras autónomas dispoñen tamén das 
siguintes axudas ou apoios para atender a esta situación:



Moratoria no
pago de
hipotecas

Os traballadores e traballadoras por conta propia que se viron
obrigados a paralizar a súa actividade ou que sufran perdas
significativas poderán optar a unha moratoria de tres meses no
pago da cota hipotecaria do seu local.



Os traballadores e traballadoras por conta propia que se contaxiaran por
coronavirus ou foran obrigados a permanecer en cuarentena por contacto
con persoas infectadas, poden solicitar a baixa médica. Do mesmo xeito que
acontece cos traballadores por conta allea considerarase baixa por
continxencia profesional e deberán xustificalo á  para proceder á prestación.

Prestación por
incapacidade

temporal



O Goberno establecerá mecanismos
para a renegociación do pago de

alugueres de locais de negocios, en
particular daqueles que sexan

propiedade de grandes tenedores
ou empresas públicas.

 
No caso doutros propietarios,

permitirase o uso da fianza como
mecanismo de pago, debendo
repoñerse no prazo dun ano.

Renegación
pago de

alugueres



Flexibilización
en materia de

suministros

Os autónomos poderán suspender
temporalmente os seus contratos
de fornezo ou modificar as súas
modalidades de contratos sen

penalización.

 

Así mesmo, poderán cambiar de peaxe
de acceso e o axuste da potencia 
 contratada ao alza ou á baixa, sen

custo algún. Unha vez concluído o

estado de alarma, vólveselles a

permitir a estes colectivos unha nova

modificación sen custo nin

penalización



Bono social de
electricidade

Para aquelxs traballadorxs por conta
propia que cesen a súa actividade con

data posterior ao 14 de marzo ou perciban
menos do 75 % dos seus ingresos con

respecto ao semestre anterior poderán
gozar do Bono social de Electricidade,

accedendo a un 25% de desconto na súa
factura eléctrica.



Plan de
Empleo
Local (PEL)

A Diputación da Coruña adaptadou o seu Plan
de Emprego Local (PEL) á situación do
coronavirus para que as empresas que se
acollan a un Expediente de Regulación de
Empleo Temporal (ERTE) ou en cese de
actividade tamén podan solicitar as axudas
dos PEL-PEMES e PEL-EMPRENDE

 
https://emprego.dacoruna.gal/

 



 
Avenida da Mariña 25 - 3º 
15160 Sada (A Coruña)
 
Tel: 881 929 057 / 981 620 493
Móbil: 620 765 150
Centraliña: 981 620 075, ext. 259 - 260
 
emprego@sada.gal
aedl@sada.gal

Contacta con nós


