
   

21. Moratòria en el pagament de les cotitzacions 

d’empreses i autònoms a la Seguretat Social i, 

aplaçament del pagament de deutes  (Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social -Gobierno de 

España). 

1. Tipus d'ajut:  

 Moratòria en el pagament de les cotitzacions a la seguretat social.  

 Les quotes que es paguen a abril, maig, juny i juliol podran ser objecte de 

moratòria per al seu abonament, sis mesos després sense recàrrecs ni 

interessos.  

Termini : des de el dia 1 fins al 10 de maig (per als aplaçaments mes d’abril 

2020). 

Termini: des de el dia 1 fins al 10 de juny (per als aplaçaments mes de maig 

2020). 

Termini: des de el dia 1 fins al 10 de juliol (per als aplaçaments mes de juny 

2020). 

 Si no es tingués dret a moratòria també podran sol·licitar l’aplaçament al tipus 

d’interès del 0,5% dels  mesos d’abril,  maig i juny. 

 Els autònoms els quals la seva activitat va quedar suspesa pel decret d’alarma, 

no tindran recàrrecs, si paguen les quotes prèvies fora de termini. 

 Novetats: Real Decreto-Ley 15/2020 de 21 d’abril 2020 : art. 35 Aplazamiento 

en el pago de deudas con la Seguridad Social.: “1. Las empresas y los 

trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad 

social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión 

electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), 

siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el 

aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo 

plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 



   
2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa de Seguridad 

Social”: 

Serà d’aplicació un interès el 0,5%. 

Les sol·licituds hauran d’efectuar abans dels transcurs dels 10 primers dies 

naturals de cadascun dels aplaçaments reglamentaris d’ingressos. 

L’aplaçament es concedirà amb una única resolució, s’amortitzarà mitjançant 

pagaments mensuals i, determinarà un termini d’amortització de 4 mesos per 

cada mensualitat a partir del mes següent al que aquella s’hagi dictat (sense 

excedir, en total, de 12 mensualitats). 

Aquesta sol·licitud d’aplaçament suposa la suspensió del procediment 

recaptatori respecte a les deutes afectades pel mateix i, que el deutor sigui 

considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social fins 

que es dicti la corresponent resolució. 

L’aplaçament del pagament de deutes és incompatible amb la moratòria en 

el pagament de les cotitzacions. Les sol·licituds d’aplaçament per períodes, 

respecte dels quals també hagi sol·licitat moratòria es tindran per no 

presentades, si al sol·licitant se li concedeix  la moratòria en el pagament. 

2. Beneficiaris:  

Empreses o persones treballadores autònomes afectades per la situació 

provocada pel COVID-19. 

3. Requisits per accedir a l’ajut: 

Les empreses i autònoms que es beneficien d'aquest tipus de moratòria no 

poden tenir una altra moratòria anterior en vigor. 

4. Quan es podrà demanar?: 

Tràmit en vigor amb la Seguretat Social. 

 

 

5. Com tramitar-la?:  



   
 

A través del sistema de remissió electrònica de dades en el àmbit de la 

Seguretat Social (Sistema Red). 

 

Per facilitar la tramitació, l'empresa o persona treballadora autònoma podrà 

tramitar a través d'un professional o d'un tercer (autoritzats del Sistema RED) 

sense necessitat de cap tipus d'apoderament específic. 

 

6. Normativa aplicable:   

Reial Decret 463/2020, de 14 de març. 

Reial Decret 465/2020, de 17 de març. 

Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març. 

Reial Decret-llei 15/2020 de 21 d’abril.  

 

7. Altres dades d’interès 

 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautono

ms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-

facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/moratoria-en-el-pagament-de-les-

cotitzacions-dempreses-i-autonoms/ 

 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-

987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-9f671fd998a9/e504daa1-8850-

4aca-8b6f-0644f1d7e561#040704Moratorias 

  

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/376
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https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=ca&id=BOE-A-2020-3692&tn=&p=
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3828
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/moratoria-en-el-pagament-de-les-cotitzacions-dempreses-i-autonoms/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/moratoria-en-el-pagament-de-les-cotitzacions-dempreses-i-autonoms/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/moratoria-en-el-pagament-de-les-cotitzacions-dempreses-i-autonoms/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/moratoria-en-el-pagament-de-les-cotitzacions-dempreses-i-autonoms/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-9f671fd998a9/e504daa1-8850-4aca-8b6f-0644f1d7e561#040704Moratorias
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-9f671fd998a9/e504daa1-8850-4aca-8b6f-0644f1d7e561#040704Moratorias
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-9f671fd998a9/e504daa1-8850-4aca-8b6f-0644f1d7e561#040704Moratorias
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3762
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3762

