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Desde o Servizo de Asesoría Xurídica de
Saúde Mental FEAFES Galicia, queremos
manter informadas ás persoas usuarias
sobre as medidas xurídicas adoptadas polo
goberno como consecuencia da COVID–19. 

Á súa vez, lembramos que a Asesoría
Xurídica segue dispoñible para resolver
calquera dúbida no seu horario habitual.
Para facer consultas, as persoas usuarias
deben contactar co persoal técnico de
referencia da súa delegación, quen enviará
as dúbidas aos asesores xurídicos e estes as
resolverán telefonicamente o antes posible. 

A continuación, recompilamos unha serie
de medidas xurídicas adoptadas polo
goberno, centrándonos especialmente
naquelas que poden ter maior repercusión
para as persoas usuarias de Saúde Mental
FEAFES Galicia.

medidas xuridicas 
adoptadas polo goberno 

como consecuencia da covid-19

´



Limitación aos despedimentos por motivos económicos,
técnicos, organizativos ou de produción como consecuencia da
COVID-19

O goberno limitou a posibilidade de realizar despedimentos ás

empresas, determinando que os despedimentos por causas

económicas, técnicas, organizativas ou de produción como

consecuencia da COVID-19, poidan ser considerados

improcedentes ou nulos. Da mesma forma que a finalización de

contratos temporais antes da data de fin poida ser igualmente

considerado como un despedimento improcedente. 

Non obstante o anterior, os despedimentos derivados de causas

distintas ás anteriores, como poden ser os despedimentos

disciplinarios, serán procedentes a condición de que a empresa

poida acreditar a existencia dos devanditos motivos.

Prestación por desemprego para traballadores por conta allea
en ERTE

Terán dereito a solicitar prestación por desemprego aquelas

persoas que se viron incluídas nun ERTE (Expediente de

Regulación Temporal de Emprego), cos beneficios de que para

acceder á devandita prestación non se require ter un período

previo de cotización así como o feito de que a prestación que se

cobre non se descontará dun paro futuro.

Proteccion do emprego´

Proteccion en casos de
desemprego ou cese de actividade

´



Prestación por desemprego excepcional para traballadores
temporais que non reúnen tempo cotizado para acceder á
prestación ou subsidio por desemprego

Este subsidio para traballadores temporais está dirixido a aqueles

aos que se lles extinguiu un contrato de duración determinada, de

polo menos 2 meses de duración, con posterioridade á declaración

do estado de alarma, e non contasen coa cotización necesaria para

acceder a outra prestación ou subsidio se carecen de rendas nos

termos establecidos do artigo 275 da Lei Xeral da Seguridade

Social.

Este subsidio consiste nunha axuda mensual do 80% do Indicador

Público de Renda de Efectos Múltiples mensual vixente, e a

duración do subsidio é de 1 mes, ampliable se se determinase por

real decreto-lei.

Prestación para empregados de fogar que viron reducida a
totalidade da xornada ou foron despedidos

Os traballadores dados de alta no Sistema Especial de Empregados

do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social terán dereito a un

subsidio por falta de actividade, se deixaron de prestar servizos,

total ou parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir o

risco de contaxio, por desistencia ou por despedimento. O importe

do subsidio será do 70% da base de cotización correspondente á

actividade ou actividades que se deixaron de realizar, sen exceder a

contía do Salario Mínimo Interprofesional (950 euros mensuais),

excluída a parte proporcional das pagas extra. Este subsidio é

compatible con outras percepcións derivadas de actividades por

conta propia e allea, co subsidio por incapacidade temporal e co

permiso retribuído recuperable que se describe máis adiante,

sempre co límite citado. Para iso requírese declaración responsable

do empregador.



Prestación extraordinaria por cese de actividade en
autónomos

Os autónomos que como consecuencia da COVID–19 visen

reducida a súa facturación un 75% con relación á media do

semestre anterior, poderán solicitar a prestación por cesamento de

actividade. A condición de que estean de alta no Réxime Especial

de traballadores por conta propia ou autónomos ou no Réxime

Especial do Mar o 14 de marzo de 2020, permanezan de alta no

Réxime Especial correspondente durante a percepción da

prestación e estean ao corrente do pago das cotizacións. A contía

da prestación extraordinaria calcularase da mesma forma prevista

para a prestación ordinaria de cesamento de actividade, coa

singularidade de que cando non se conte co período mínimo de

doce meses continuados e inmediatamente anteriores ao feito

causante, incluído o do mes do devandito feito causante, a contía

será equivalente ao 70% da base mínima de cotización no Réxime

Especial ou, no seu caso, no Réxime Especial do Mar.

Que a persoa pase a estar en situación de desemprego ou, en

caso de ser empresario ou profesional, sufra unha perda

substancial dos seus ingresos ou unha caída substancial na súa

facturación de polo menos un 40%. Terán a consideración de

empresarios e profesionais as persoas físicas que cumpran as

condicións previstas no artigo 5 da Lei 37/1992, do 28 de

decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido.

Moratoria en créditos hipotecarios

Para iso, é necesario acreditar que o solicitante se atopa en

situación de especial vulnerabilidade económica. A grandes liñas,

esta situación dáse canto estamos ante algún destes supostos:

Axudas en materia de creditos
hipotecarios e non hipotecarios

´



Que o conxunto dos ingresos dos membros da unidade familiar

non supere, no mes anterior á solicitude da moratoria con

carácter xeral, o límite de tres veces o Indicador Público de

Renda de Efectos Múltiples mensual (en diante IPREM). O

devandito límite amplíase en 0,1 por cada fillo a cargo na

unidade familiar ou persoa maior de 65 anos a cargo; o límite

amplíase en 0,15 por fillo en caso de unidade familiar

monoparental. Á súa vez, no caso de que algún dos membros da

unidade familiar tivese un 33% de discapacidade, o límite será

de 4 veces o IPREM, sen prexuízo dos aumentos por fillos a

cargo. E por último, se a persoa solicitante ten enfermidade

mental cun 33% de discapacidade, ou persoa con discapacidade

física ou sensorial dun 65% de discapacidade, o límite amplíase

a 5 veces o IPREM.

Moratoria en créditos non hipotecarios

Neste caso referímonos a todos os créditos e préstamos sen

garantía hipotecaria, incluíndo os créditos ao consumo, que estean

vixentes na data de entrada en vigor da medida (2 de abril de

2020). 

Poden acollerse as persoas físicas en situación de vulnerabilidade

económica como consecuencia do coronavirus (entendendo por

vulnerabilidade económica a situación descrita seguindo os

parámetros establecidos no apartado anterior de créditos

hipotecarios), quen poderán solicitar ao acredor, ata un mes

despois da vixencia do estado de alarma, a suspensión do pago da

cota dos créditos ou préstamos sen garantía hipotecaria. Para iso

non fará falta acordo entre as partes, nin novación (substitución

dunha obriga por outra) contractual algunha. O vencemento do

crédito ampliarase automaticamente polo tempo que dure a

suspensión (inicialmente tres meses), sen que sexa posible esixir a

cambio ningún tipo de intereses, nin ordinarios nin de demora.



Axudas en materia de vivenda

Suspensión dos desafiuzamentos por falta de pagamento de
aluguer

Os procedementos de desafiuzamento derivados de contratos de

arrendamento de vivendas quedarán en suspenso cando o

arrendatario acredite que se atopa nunha situación de

vulnerabilidade social ou económica, sobrevida como

consecuencia da expansión do coronavirus, que lle impide atopar

unha alternativa habitacional para si e para as persoas que

convivan con el. Se o arrendador atópase tamén en situación de

vulnerabilidade, esta circunstancia terase en conta á hora de fixar o

prazo de suspensión do desafiuzamento e nas medidas de

protección social a adoptar no seu caso. Con todo, con carácter

xeral, a suspensión dáse por un prazo máximo de 6 meses desde a

entrada en vigor deste real decreto-lei no BOE, isto é, desde o 2 de

abril ata o 2 de outubro de 2020.

Prórroga dos alugueres

Nos contratos de arrendamento de vivenda habitual suxeitos á LAU,

nos que, dentro do período comprendido desde a entrada en vigor

deste real decreto-lei ata o día en que transcorresen dous meses

desde a finalización do estado de alarma para a xestión da

situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, finalice o

período de prórroga obrigatoria previsto no artigo 9.1 ou o período

de prórroga tácita previsto no artigo 10.1 da LAU, poderá aplicarse,

previa solicitude do arrendatario, unha prórroga extraordinaria do

prazo do contrato de arrendamento por un período máximo de 6

meses, durante os cales se seguirán aplicando os termos e

condicións establecidos para o contrato en vigor. Esta solicitude de

prórroga extraordinaria deberá ser aceptada polo arrendador, salvo

que se fixen outros termos ou condicións por acordo entre as

partes.



Moratoria das débedas por aluguer

Establécense medidas conducentes a procurar a moratoria da

débeda arrendaticia para as persoas arrendatarias de vivenda

habitual en situación de vulnerabilidade económica a causa da

COVID-19:

Aplicación automática da moratoria da débeda arrendaticia en
caso de grandes tenedores e empresas ou entidades públicas
de vivenda:

A persoa arrendataria dun contrato de vivenda habitual subscrito

ao amparo da LAU, que se atope en situación de vulnerabilidade

económica, poderá solicitar da persoa arrendadora cando esta sexa

unha empresa ou entidade pública de vivenda ou un gran tenedor,

entendendo por tal a persoa física ou xurídica que sexa titular de

máis de dez inmobles urbanos, excluíndo garaxes e trasteros, ou

unha superficie construída de máis de 1.500 m2, no prazo de 1 mes

desde a entrada en vigor deste real decreto-lei, o aprazamento

temporal e extraordinario no pago da renda, sempre que o

devandito aprazamento ou a condonación total ou parcial da

mesma non se conseguiu xa con carácter voluntario por acordo

entre ambas as partes.

Para os efectos de obter moratorias ou axudas en relación coa

renda arrendaticia da vivenda habitual, entenderanse que está en

situación de vulnerabilidade económica quen acredite que como

consecuencia da COVID-19 atópase en situación legal de

desemprego, foi incluído nun ERTE, reducida a súa xornada por

motivos de coidado, ou en caso de ser empresario, vise reducido os

seus ingresos, e con carácter xeral non alcanzando o conxunto dos

ingresos o límite de 3 veces o IPREM, incrementándose o límite en

0,1 por cada fillo a cargo na unidade familiar. Á súa vez, no caso de

que haxa unha persoa con 33% de discapacidade na unidade

familiar, o límite ampliarase a 4 veces o IPREM, e no caso de que o

solicitante teña enfermidade mental e recoñecido o 33%, o límite

ampliarase a 5 veces o IPREM.



Modificación excepcional e transitoria das condicións
contractuais de arrendamento no caso de arrendadores que
non sexan empresas ou grandes tenedores: 

A persoa arrendataria dun contrato de vivenda habitual subscrito

ao amparo da LAU que se atope en situación de vulnerabilidade

económica, poderá solicitar da persoa arrendadora, cando esta non

sexa unha empresa ou gran tenedor, no prazo de 1 mes desde a

entrada en vigor deste real decreto-lei, o aprazamento temporal e

extraordinario no pago da renda, sempre que o devandito

aprazamento ou a condonación total ou parcial da mesma non se

acordou previamente entre ambas as partes con carácter

voluntario.

Subministracións

Mentres estea en vigor o estado de alarma, non se poderá

suspender a subministración de enerxía eléctrica, de produtos

derivados do petróleo (incluídos os gases manufacturados e os

gases licuados do petróleo), de gas natural e de auga ás persoas

físicas na súa vivenda habitual. 

A vixencia do bono social (desconto na factura para os

consumidores eléctricos máis necesitados) prolóngase ata o 15 de

setembro para aqueles a quen lles venza antes. Ademais,

poderanse acoller a el tamén os autónomos que cesasen na súa

actividade ou cuxa facturación se viu reducida polo menos un 75 %

como consecuencia da crise do coronavirus. Os prezos regulados

do gas envasado e por canalización non serán obxecto de

actualización mentres dure a crise sanitaria.



Os consumidores terán dereito a resolver, nun prazo de 14 días, os

contratos de compravenda de bens ou prestación de servizos que

resulten de imposible cumprimento como consecuencia das

medidas adoptadas durante o estado de alarma, por exemplo, as

viaxes. A recuperación do diñeiro adiantado (salvo os gastos

debidamente aplicables) poderase obter mediante reembolso ou

mediante bonos ou vales substitutorios.  

Proteccion a usuarios e
consumidores

´



Durante a cuarentena, o equipo de Saúde Mental FEAFES Galicia

seguimos estando cerca de vós. Se precisades asesoramento persoal, 

non dubidedes en contactar connosco. 

TELÉFONO GRATUíTO

900 102 661

SANTIAGO

santiago@feafesgalicia.org / 981 554 395

A CORUÑA

coruna@feafesgalicia.org / 981 228 135

LUGO

delegacionlugo@feafesgalicia.org / 982 254 452

OURENSE

ourense@feafesgalicia.org / 988 601 194

VIGO

feafesvigo@feafesgalicia.org / 986 485 779

ESTE VIRUS PARAMOLO ENTRE TODOS!´


