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MESURES DE SEGURETAT  SOCIAL Reial Decret-llei 11/2020 
 
El Reial Decret-llei 11/2020, aprova una sèrie de mesures en l’àmbit social, entre les que es troben les següents: 
 

MORATÒRIA de les cotitzacions a la Seguretat Social 
 

La Tresoreria de la Seguretat Social podrà atorgar moratòries de 6 mesos, sense interès, a les empreses i els 

treballadors autònoms  inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que ho demanin i compleixin els requisits 
que s’establiran mitjançant una ordre ministerial (pendent de publicar). 
 
La moratòria, en els supòsits que sigui concedida, suposarà poder posposar el pagament de les cotitzacions a la 

Seguretat Social, tant per empreses com per autònoms, que s’hagin de liquidar entre maig i juliol de 2020, sempre 
que les activitats que realitzin no hagin quedat suspeses amb motiu de l’estat d’alarma declarat pel Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març. 
 
Les sol·licituds de moratòria s’hauran de comunicar a la Tresoreria de la Seguretat Social durant els 10 primers 
dies naturals del mes en que s’han d’ingressar les quotes, sense que en cap cas procedeixi cap moratòria 
d’aquelles cotitzacions, el termini d’ingrés de les quals hagi finalitzat abans de la data de sol·licitud. 
 
Aquesta moratòria NO serà aplicable als codis de compte cotització pels quals l’empresa hagi obtingut exempcions 
en el pagament de les quotes de Seguretat Social per haver presentat un ERTO de suspensió de contractes o de 
reducció de jornada. 
 

AJORNAMENT en el pagament de deutes amb la Seguretat Social 
 

Les empreses i els treballadors autònoms inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que no tinguin 
un altre ajornament en vigor, podran demanar un ajornament en el pagament de les seves quotes a la Seguretat 

Social, el termini reglamentari d’ingrés de les quals s’hagi de fer durant els mesos de maig i juny de 2020, en els 
termes i condicions establerts en la normativa de Seguretat Social, essent d’aplicació un interès del 0,5%. Aquestes 
sol·licituds d’ajornament s’hauran de presentar durant els deu primers dies naturals del mes en que tingui el 
venciment reglamentari l’ingrés assenyalat. 
 

 
Quedem com sempre a la seva disposició per gestionar-los qualsevol de les mesures a que fem referència en aquesta 
circular informativa, així com per informar-los i resoldre, en la mesura que sigui possible, els dubtes i qüestions que 
en aquests moments de dificultat, puguin anar sorgint. 
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