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17. Moratòria pagament Seguretat Social 
 

Beneficiaris 

Empreses i  treballadors per compte propi, inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social. 

 

Requisits 

1. Empreses: afectarà el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes 

de recaptació conjunta, el període de meritació de la qual estigui comprès entre els mesos 

d'abril i juny de 2020 

2. Treballadors per compte propi entre maig i juliol de 2020, 

Sempre que les activitats que realitzin no s'hagin suspès en ocasió de l'estat d'alarma declarat 

pel Reial decret 463/2020, de 14 de març 

 

Tipus de mesura 

Moratòria pagament cotitzacions a la Seguretat Social de 6 mesos, sense interessos. 

 

Terminis 

Les sol·licituds de moratòria es comuniquen a la Tresoreria General de la Seguretat Social  

1. Dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d'ingrés corresponents als 

períodes de meritació. 

2. La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels tres mesos següents al de la 

sol·licitud, no obstant això, es considerarà realitzada aquesta comunicació amb l'efectiva 

aplicació de la moratòria en les liquidacions de quotes. 

 

Procediment de sol·licitud 

1.Empreses: a través del Sistema de remissió electrònica de dades de la Seguretat Social 

(Sistema de remissió electrònica RED) 

Les empreses hauran de presentar sol·licituds individualitzades per cada codi de compte 

de cotització on figurin d'alta els treballadors respecte dels quals se sol·licita la moratòria en el pagament   

                 de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta.  

 

2.Treballadors per compte pròpia: a través del citat Sistema XARXA o pels mitjans electrònics 

disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social (SEDESS). 
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Tresoreria General de la Seguretat Social. 

Model de Sol·licitud de Moratòria/Diferiment/Exempcions de Quotes de la Seguretat Social 
http://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/9896/38386/52203/1465 

 

Altres 

1. Aquesta moratòria no serà aplicable als codis de compte de cotització pels quals les empreses hagin obtingut 

exempcions al pagament de l'aportació empresarial així com en les quotes de recaptació conjunta, regulada en 

l'article 24 Del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte 

econòmic i social del COVID-19, a conseqüència dels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada 

per força major a què es refereix aquest article. 

2. Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social. 

Les empreses i els treballadors per compte pròpia podran sol·licitar l'ajornament del pagament dels seus deutes amb 

la Seguretat Social, que hagin d'ingressar entre els mesos d'abril i juny de 2020, amb una rebaixa substancial del tipus 

d'interès exigit que es fixa en el 0,5%. 

 

Més informació 

Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries 

en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. 

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


