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REIAL DECRET-LLEI 11/2020 DE 31 DE MARÇ 
MORATÒRIES I AJORNAMENTS DE PAGAMENT DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL 

 

El Reial decret-llei 11/2020 (en endavant, el RDL), de 31/03/2020, publicat el 1/04/2020 i en vigor des del 2/04/2020, estableix 
en els seus articles 34 i 35, la possibilitat de sol·licitar moratòries i ajornaments en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat 
Social. Posteriorment, es va publicar l’Ordre ISM/371/2020, de 24/04/2020, que desenvolupa l'article 34, sobre quins sectors 
poden sol·licitar la moratòria, i també el RDL 15/2020, de 21 d’abril, que clarifica l'article 35 sobre l’ajornament.  
 

MORATÒRIA DE LES COTITZACIONS 
 

La mesura es dirigeix tant a empreses com a treballadors autònoms, l'activitat dels quals no es trobi suspesa amb ocasió 
de l'estat d'alarma, per sol·licitar una moratòria de 6 mesos, sense interès ni recàrrec, en el pagament de les aportacions 
empresarials a la cotització a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació conjunta, el període de meritació dels quals 
estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020 (per a les empreses), i de maig i juliol de 2020 (per als autònoms). 

Les activitats que podran sol·licitar aquesta moratòria, s'han detallat en la recent Ordre ISM/371/2020 i són, únicament, les 
incloses en els següents CNAE: 

 119 Altres conreus no perennes. 

 129 Altres conreus perennes. 

1812 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques. 

2512 Fabricació fusteria metàl·lica. 

4322 Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat. 

4332 Instal·lació de fusteria. 

4711 Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en productes alimentaris, begudes i tabac. 

4719 Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats. 

4724 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats. 

7311 Agències de Publicitat. 

8623 Activitats odontològiques. 

9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa. 

La sol·licitud de la moratòria no implica que no hagi d'ingressar-se en el termini reglamentari les quotes d'aportació dels 
treballadors (per a les empreses), així com les quotes per accident de treball i malaltia professional (en tots dos casos). 

Les sol·licituds hauran de comunicar-se a la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals del mes en què haurien 
d'afrontar el pagament, a través del Sistema Red. Així, per exemple, les cotitzacions derivades de les nòmines del mes d'abril, 
en el cas de les empreses, i en el cas dels autònoms, per a les quotes del mes de maig, hauran de presentar la sol·licitud de 
moratòria, com a màxim, el proper 10 de maig. 

Es podrà presentar una sol·licitud per cada període de liquidació o una sol·licitud que comprengui diversos períodes de liquidació, 
però mai respecte d'un període de liquidació ja vençut. 

La concessió es comunicarà en el termini dels 3 mesos següents al de la sol·licitud. Aquelles empreses que es trobin dins dels 
indicats CNAE però que es trobin aplicant un ERTO per força major i, per tant, gaudeixin d’exempció de totes o part de les 
quotes, no podran realitzar aquesta sol·licitud. 

Aquestes quotes hauran d'abonar-se 6 mesos després: 

- EMPRESES: quotes d'abril, maig i juny, s'ingressaran al novembre i desembre de 2020 i gener de 2021, respectivament, 
de manera simultània amb les quotes que hagin d'abonar-se en aquests mesos. 

- AUTÒNOMS: quotes de maig, juny i juliol, s'ingressaran en les esmentades dates (novembre i desembre 2020 i gener 
de 2021, respectivament), de manera simultània amb les quotes d'aquests mesos. 

L'atorgament de la moratòria no eximeix a les empreses de presentar les liquidacions de quotes en els terminis i la forma habitual. 
 

AJORNAMENT DE LES COTITZACIONS 
 

Aquesta mesura, va dirigida igualment a les empreses i autònoms, que, bàsicament, no puguin sol·licitar la moratòria indicada 
anteriorment. 

Aquests subjectes, sempre que no tinguessin deutes o un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar l'ajornament en el 
pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, el termini reglamentari d'ingrés dels quals tingui lloc entre els mesos 
d'abril i juny de 2020, amb un interès del 0,5%, (tipus set cops inferior a l’establert amb caràcter general). 

La sol·licitud de l’ajornament no implica que no hagi d'ingressar-se en el termini reglamentari les quotes d'aportació dels 
treballadors (per a les empreses), així com les quotes per accident de treball i malaltia professional (en tots dos casos). 

Les sol·licituds hauran de comunicar-se a la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals del mes en què haurien 
d'afrontar el pagament, a través del Sistema Red. Així, per exemple, les cotitzacions derivades de les nòmines del mes d'abril, 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf


en el cas de les empreses, i en el cas dels autònoms, per a les quotes del mes de maig, hauran de presentar la sol·licitud 
d'ajornament el proper 10 de maig, com a data límit. 

A diferència de la moratòria, ha de presentar-se una sol·licitud d'ajornament diferent per cada mes d'ingrés l'ajornament 
del qual es demana, en el termini corresponent, i es realitzarà exclusivament per registre electrònic. 

L'ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, i s'amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà el termini 
d'amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada a partir del mes següent a la data de resolució, sense que excedeixi 
d’un total de 12 mensualitats. 

Aquest ajornament serà incompatible amb la moratòria anteriorment indicada. 

Quan existeixin treballadors per compte propi que siguin, simultàniament, titulars de codis de compte de cotització, i desitgin 
sol·licitar tant l'ajornament de les quotes d'autònoms com d'empresari, hauran de presentar una sola sol·licitud d'ajornament. 
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