
      
REIAL DECRET LLEI 11/2020, que estableix un tercer paquet de mesures en el recolzament de 

la crisis del COVID-19-  AMPLIACIÓ AJORNAMENTS I MORATÒRIES: 
 

 
 
Moratòria Cotitzacions Seguretat Social i autònoms: 
Es permet que empreses i autònoms puguin sol·licitar moratòria (endarrerir) de 6 mesos el 
pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social meritades els mesos d’abril i juny ( a pagar  
de maig a juliol)  per empreses i la cotització d’autònoms meritades d’abril a juliol ( a pagar 
d’abril a Juliol), sense que s’apliqui cap tipus d’interès. 
Aquest moratòria s’haurà de sol·licitar els primeres  10 dies naturals de cada mes i encara 
s’està pendent de determinar les condicions exactes de la mateixa. 
No s’hi podran acollir les empreses que hagin presentat expedients de regulació d’ocupació 
per força major derivada del COVID-19 per tenir exoneració de quotes. 
La TGSS tindrà un termini de 3 mesos per dictar resolució. 
 
Aplaçament  Cotitzacions Seguretat Social i autònoms: 
Les empreses i autònoms  que no tinguin aplaçaments previs amb la Seguretat social podran 
sol·licitar un aplaçament dels pagaments de les quotes de Seguretat Social i d’ autònoms  que 
tinguin el període de pagament entre els mesos d’ abril i juny,  s’haurà de sol·licitar durant els 
primers 10 dies naturals del mes en que correspongui el pagament, i el tipus interès serà del 
0,5 %.  
 
En conclusió: 

Règim General: 

Les empreses que així ho desitgin, i compleixin amb els requisits d’accés a aquestes mesures, 
podran, en termes generals:  

1. Sol·licitar abans del dia 10 d'abril, l'ajornament en el pagament de les quotes corresponents 
al mes de març de 2020, amb el 0,5% d’interès. Si es posterior serà considerat un ajornament 
amb l’ interès habitual del 3,75%. 

2. Sol·licitar del dia 1 al dia 10 de maig, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament 
de les seves cotitzacions socials, i per conceptes de recaptació conjunta, corresponents al mes 
d'abril, o, en defecte d'això, sol·licitar l'ajornament de les quotes d'aquest mes d'abril, la qual 
cosa implicaria l'ingrés en termini reglamentari de l'aportació dels treballadors, així com de les 
quotes per accident de treball i malaltia professional. 

3. Sol·licitar del dia 1 al 10 de juny, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de 
les seves cotitzacions socials, i per conceptes de recaptació conjunta, corresponents al mes de 
maig, o, en defecte d'això, l'ajornament de les quotes d'aquest mes de maig, la qual cosa 
implicaria l'ingrés en termini reglamentari de l'aportació dels treballadors, així com de les 
quotes per accident de treball i malaltia professional. 

4. Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de juliol, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el 
pagament de les seves cotitzacions socials, i per conceptes de recaptació conjunta, 
corresponents al mes de juny.  



 

Treballadors Autònoms: 

Aquells treballadors inclosos en el Règim Especial per a Treballadors per Compte Propi o 
Autònoms que així ho desitgin, i sempre que compleixin amb els requisits d’accés a aquestes 
mesures, podran, en termes generals:  

1. Sol·licitar fins el dia 10 d'abril, l'ajornament en el pagament de les quotes corresponents al 
mes d'abril de 2020. 

2. Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de maig, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el 
pagament de la quota corresponent al mes de maig, o, en defecte d'això, l'ajornament de les 
quotes d'aquest mes de maig, la qual cosa implicaria l'ingrés en termini reglamentari de les 
quotes per accident de treball i malaltia professional,  

3. Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de juny, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el 
pagament de la quota corresponent al mes de juny, o, en defecte d'això, l'ajornament de les 
quotes d'aquest mes de juny, la qual cosa implicaria l'ingrés en termini reglamentari de les 
quotes per accident de treball i malaltia professional,  

4. Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de juliol, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el 
pagament de la quota corresponent al mes de juliol  

Finalment, en relació amb els treballadors autònoms cal assenyalar que aquells als quals se'ls 
reconegui la prestació extraordinària per cessament en l'activitat, no han de cotitzar a la 
Seguretat Social durant el període que duri la citada prestació i que, en el cas que se li arribi a 
carregar en compte les citades quotes per no haver estat reconeguda a temps la prestació per 
part del corresponent òrgan gestor, aquestes quotes seran retornades d'ofici per la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, per la qual cosa no es requereix realitzar respecte d'aquestes 
quotes cap sol·licitud de moratòria o ajornament.  

 
 
Requisits per a la concessió d'ajornaments COVID-19  
 
L'ajornament per COVID-19 no podrà aplicar-se quan l'empresa o treballador autònom tingui 
deute amb la seguretat social o un ajornament en vigor per un període de liquidació anterior 
als TC o autònoms del mes de març. 
 
En aquests casos, la sol·licitud d'ajornament que es presenti es tramitarà i resoldrà d'acord 
amb el procediment general, aplicant-se el tipus d'interès de demora del 3,75%. 
 
Amb excepció del tipus especial d'interès, l'ajornament COVID es regirà per les mateixes 
normes generals que regulen els ajornaments de pagament de deutes de Seguretat Social, sent 
aplicables les condicions exigides per a la seva efectivitat i vigència. 
 


