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ELEVACIÓ DEL LLINDAR DE LES QUANTIES DELS DEUTES AMB LA 
SEGURETAT SOCIAL PER AL SEU AJORNAMENT SENSE NECESSITAT DE 
GARANTIA 
 
El BOE núm. 99, de 9 d’abril, publica la Resolució de 6 d’abril de 2020, de la Tresoreria General 

de la Seguretat Social, per la qual es modifiquen quanties en matèria d’ajornaments en el 

pagament de deutes amb la Seguretat Social, fixades en el Reglament General de Recaptació de 

la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, d’11 de juny.    

 

L’article 33.4 de dit Reglament recull els diferents supòsits en què no es necessària la constitució 

de garanties per l’ajornament de deutes amb la Seguretat Social.  

 

Davant la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 i la seva 

incidència a la liquiditat de les empreses i treballadors per compte propi o autònoms, que pot 

determinar un increment en les sol·licituds d’ajornaments, es veu la necessitat d’elevar el llindar 

de les quantitats per sota del quals no serà exigible la constitució de garanties per assegurar els 

ajornaments i així facilitar la concessió d’aquests.   

 

Així doncs, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta resolució, en l’article 33.4.b) del Reglament 

General de Recaptació de la Seguretat Social s’estableix, com un dels supòsits en què no resulta 

necessària la constitució de garanties per assegurar el compliment de l’ajornament de deutes 

amb la Seguretat Social quan el total del deute ajornable sigui igual o inferior a 150.000 €  (fins 

ara 30.000 €) o quan, sent el deute ajornable inferior a 250.000 € (fins ara 90.000€), s’acordi que 

s’ingressi almenys un terç d’aquesta última abans de que hagin transcorregut deu dies des de la 

notificació de la concessió i la resta en els dos anys següents. 

 

Aquesta disposició ha entrat en vigor el dia 10 d’abril de 2020.  

 

Aprofitem per recordar que segons l’apartat a) de l’article 33 del Reglament no és necessària la 

constitució de garanties quan el sol·licitant és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica 

pròpia vinculat o dependent de qualsevol administració pública –estatal, autonòmica o local-, 

excepte si tenen la forma de societat mercantil. 

 

Barcelona, 11 d’abril de 2020. 


