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MESURES EN MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL PER FER FRONT A LA COVID-19 

 

El Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 

complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, publicat avui al BOE 

núm. 91, d’abril, que entrarà en vigor demà dia 2 d’abril,  entre moltes altres mesures de caràcter 

econòmic i social, en matèria de cotització  a la Seguretat Social estableix les següents : 

 

 
1) Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social (art.34): 

Està prevista una moratòria de 6 mesos sense interès, a sol·licitud de les empreses i pel 

període de meritació  comprés entre abril i juny de 2020. 

Els requisits i condicions estan per determinar mitjançant Ordre del Ministeri d’Inclusió, Seguretat 

Social i Migracions. 

La presentació de la sol·licitud, una per cada compte de cotització individualitzat, s’haurà de fer 

pel Sistema RED, dintre dels primers 10 dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés. La 

TGSS tindrà un termini de tres mesos per comunicar la concessió de la moratòria i també ho 

haurà de fer pel Sistema RED. 

La moratòria és incompatible per a aquells codis de compte de cotització que hagin obtingut 

exempcions en el pagament de l’aportació empresarial d’acord amb l’article 24 del Reial Decret 

llei 8/2020, com a conseqüència d’ERTO’s de força major. Les falsedats o incorreccions en les 

dades facilitades  seran sancionades d’acord amb la LISOS. 
 
 

2) Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social (Art. 35): 

Sempre que no es tingui concedit un ajornament en el pagament de quotes anterior en vigor, es 

podrà sol·licitar l’ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social quin 

termini reglamentari d’ingrés estigui comprés entre els mesos d’abril i juny de 2020. 

L’interès d’aquest ajornament serà del 0’5 per cent  i la sol·licitud caldrà efectuar-a en el termini 

de 10 dies naturals primers del termini reglamentari d’ingrés. 

 

 

Barcelona, 1 d’abril de 2020. 


