
 
 

 
 

  

 

  

 

 

  

 

Barcelona, 17 d’abril de 2020 

 

 

Aquesta Nota Informativa XXII tracta sobre les mesures d’urgència relatives 

als ajornaments de quotes o deutes contrets amb la Seguretat Social, així 

com la sol·licitud de moratòries, que s'inclouen en el Reial decret 11/2020 de 

31 de març, emmarcades dins de les mesures complementàries en l'àmbit 

social i econòmic per a fer front al COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

En el Reial decret 11/2020, de 31 de març de 2020, pel qual s'adopten mesures urgents 

complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, estableix mesures en 

quant a les quotes de la Seguretat Social. En concret s'exposen dues mesures: 

o Article 34: Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social. 

 La Seguretat Social pot atorgar moratòries de 6 mesos sense interessos a les 

empreses i treballadors per compte propi en qualsevol Règim de la Seguretat 

Social. 

 Es poden sol·licitar moratòries de les quotes el període de meritació de les quals 

estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020. 

 

o Article 35: Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social. 

 Es poden sol·licitar ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat 

Social el termini reglamentari de la qual d'ingrés tingui lloc entre els mesos d'abril i 

juny de 2020, sent aplicable un interès del 0.5%.  

Tant les moratòries com els ajornaments han de sol·licitar-se abans del transcurs dels deu primers 

dies naturals del termini reglamentari d'ingrés. 

Tant la sol·licitud de moratòria com la sol·licitud d’ajornament s’ha de presentar per 

l’Autoritzat Red a través dels mitjans habilitats per la Tresoreria General de la Seguretat 

Social. 

Amb la finalitat de clarificar / simplificar la informació sobre els ajornaments i moratòries, hem 

inclòs un quadre resum a la següent pàgina. 

 

En endavant continuarem informant de qualsevol nova mesura i/o canvi normatiu que pugui 

produir-se com a conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19.  

 

 

 

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

1. Entre l'1 i el 10 de maig: Es podrà sol·licitar la moratòria de les quotes dels mesos d'abril, 

maig o juny de 2020. Es podran sol·licitar la moratòria dels tres mesos, de només un o bé de

dos.

1. Entre l'1 i el 10 de maig: Es podrà sol·licitar la moratòria de les quotes als mesos de maig, juny 

o juliol de 2020. Es podran sol·licitar la moratòria dels tres mesos, de només un o bé de dos.

2. Entre l'1 i el 10 de juny: Es podrà sol·licitar la moratòria de les quotes dels mesos de maig i 

juny 2020. períodes de liquidació de maig i juny de 2020. Es podran sol·licitar la moratòria dels 

dos mesos o de només un.

2. Entre l'1 i el 10 de juny: Es podrà sol·licitar la moratòria de les quotes dels mesos de juny i 

juliol de 2020. Es podran sol·licitar la moratòria dels dos mesos o de només un.

3. Entre l'1 i el 10 de juliol: Es podrà sol·licitar la moratòria de les quotes del mes de juny 2020.
3. Entre l'1 i el 10 de juliol: Es podrà sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents al mes de 

juliol de 2020.

1. Entre l'1 i el 10 d'abril: les empreses podran sol·licitar l'ajornament de les quotes del mes de març i els autònoms l'ajornament de les quotes del mes d'abril.

2. Entre l'1 i el 10 de maig: les empreses podran sol·licitar l'ajornament de les quotes del mes d'abril i els autònoms l'ajornament de les quotes del mes de maig.

3. Entre l'1 i el 10 de juny: les empreses podran sol·licitar l'ajornament de les quotes del mes de maig i els autònoms l'ajornament de les quotes del mes de juny.

L'ajornament COVID sol·licitat dins dels primers deu dies del mes només té l'excepcionalitat el tipus d'interès de 0,5%, sent aplicable l'ingrés de les quotes inajornables en el termini màxim d'un mes des de la data 

de resolució de la concessió de l'ajornament.

Si passats els deu dies naturals del mes d'abril, maig o juny les empreses o treballadors autònoms volen sol·licitar un ajornament de les seves quotes el podran fer, però s'aplicarà el tipus d'interès de demora del 

3,75%. En aquells ajornaments en els quals s'hagi eximit al subjecte responsable de pagament de l'obligació de constituir garanties per causa de caràcter extraordinari, l'interès aplicable serà l'interès de demora 

establert, incrementat en dos punts.

En relació a la presentació de garanties dels ajornaments, el passat 9 d'abril de 2020, la Tresoreria General de la Seguretat Social, va modificar l'article 33.4.b) del Reglament general de recaptació de la Seguretat 

Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny, en el qual es diu que no serà necessària la constitució de garanties per a assegurar el compliment de l'ajornament en el pagament de deutes amb la 

Seguretat Social quan el total del deute ajornable sigui igual o inferior a 150.000 € o quan, sent el deute ajornable inferior a 250.000 €, s'acordi que s'ingressi almenys un terç d'aquesta última abans que hagin 

transcorregut deu dies des de la notificació de la concessió i la resta en els dos anys següents.

Moratòries per a empreses Moratòries per a treballadors per compte propi (Autònoms)

L'atorgament de la moratòria no eximeix a les empreses de presentar les liquidacions de quotes a 

través dels procediments i terminis ja establerts, així com a efectuar l'ingrés de les aportacions dels 

treballadors per compte d'altri o assimilats a aquests.

Perquè la Tresoreria General de la Seguretat Social atorgui les moratòries en el pagament de les 

cotitzacions a la Seguretat Social, s'han de complir els requisits i condicions que estan pendents d'establir-

se a través d'una Ordre del Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.



 

  

 

 

  

 

 

 


