ATSA BARCELONA
c/ Bailén, 75 Ppal. 2a
08009 BARCELONA
Tel. 93 218 26 12
Fax 93 247 67 95

ATSA GIRONA
Av. Sant Francesc, 4. 1
17001 GIRONA
Tel. 972 20 37 00
Fax 972 20 09 88

REAL DECRET-LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ:
MORATÒRIES I AJORNAMENTS SEGURETAT SOCIAL
PRIMER. - EMPRESES (SOCIETATS)
Empreses que han presentat ERTO per força major
Les mesures per a empreses que compleixin els requisits per presentar Expedients de Regulació Temporal
d'Ocupació també varien en funció del mes en què ens trobem. Aquestes quotes, al contrari que en el cas
d'autònoms, s'abonen un mes després de la data de meritació.


Quotes a pagar al maig.

Les empreses que hagin vist aprovat l’ERTO per força major derivat de la declaració de l'estat d'alarma estan
exonerades de pagar les cotitzacions del mes d’abril dels treballadors afectats per aquest.


Quotes a pagar al juny.

L'exoneració de la quotes corresponents al mes de maig es mantindrà mentre duri el període de suspensió de
contractes o reducció de jornada autoritzat. A partir d'aquest moment podran sol·licitar l'ajornament al 0,5%
d'interès.

Empreses que han mantingut la seva activitat
Les empreses que no hagin presentat ERTO per força major gaudiran també de mesures de flexibilització:


Quotes a pagar al maig, juny i juliol.

Es poden acollir a la moratòria de 6 mesos per a les quotes corresponents als mesos d'abril, maig i juny (el període
d'abonament és un mes) pels sectors econòmics de l’annex d’aquesta circular. En cas contrari podran sol·licitar
l'ajornament a l'0,5% d'interès per les quotes a pagar al maig i juny.
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SEGON.- AUTÒNOMS
Autònoms amb dret a la prestació extraordinària:
Els treballadors per compte propi afectats pel tancament forçós o per la pèrdua d'ingressos d'un 75% o superior
tindran dret a sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d'activitat.
Aquesta prestació implica que no abonaran les cotitzacions socials mentre cobrin la prestació i que es
comptabilitzarà com a període cotitzat.


Què passa amb la quota del mes d'abril i maig?

En el cas d'haver abonat les quotes corresponents amb anterioritat a la concessió de la prestació, la Tresoreria
General de la Seguretat Social (TGSS) retornarà d'ofici la part proporcional corresponent mentre es prolongui
l'estat d'alarma. La prestació cobrirà fins a l'últim dia del mes en què finalitzi aquesta declaració (de moment, 24
de maig, per tant, fins al 31 de maig).


Què passa amb les quotes de juny?

Durant aquest mes, podran ajornar les cotitzacions socials a un interès reduït del 0,5% (set vegades inferior al què
normalment s'estableix). Per accedir a aquests ajornaments, han de ser autònoms afectats des de i per la situació
provocada pel COVID-19, de manera que no poden tenir un altre ajornament en vigor anterior.

Autònoms que mantinguin la seva activitat
Els autònoms que hagin mantingut la seva activitat i no hagin accedit a la prestació extraordinària podran accedir
a mesures de flexibilització per millorar la seva situació durant aquests mesos.


Què passa amb les quotes de maig, juny i juliol?

El Ministeri ha aprovat una moratòria (sense interessos) de sis mesos per a aquestes quotes (fins a novembre i
desembre de 2020 i gener de 2021 respectivament) pels sectors econòmics de l’annex d’aquesta circular. Per als
qui no compleixin els requisits per a l'accés a aquesta moratòria, podran sol·licitar l'ajornament al 0,5% d'interès
de les quotes de maig i juny.
En tots els casos descrits amb anterioritat, tant per a autònoms com per a empreses, el termini per a sol·licitar la
moratòria o l'ajornament de quotes serà de l'1 al 10 del mes d'abonament d'aquesta quota.
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ANNEX. Sectors econòmics on és aplicable la
moratòria establerta al Real Decret 11/2020
Codi CNAE 2009

Descripció activitat

119

Altres cultius no perennes

129

Altres cultius perennes

1812

Altres activitats d’impressió i arts gràfiques

2512

Fabricació de fusteria metàl·lica

4322

Fontaneria, instal·lacions de sistemes de
calefacció i aire acondicionat

4332

Instal·lació de fusteria

4711

Comerç minorista en establiments no
especialitzats, amb predomini en productes
alimentaris, begudes i tabac

4719

Altre comerç minorista en establiments no
especialitzats

4724

Comerç minorista de pa i productes de fleca,
confiteria i pastisseria en establiments
especialitzats

7311

Agencies de publicitat

8623

Activitats odontològiques

9602

Perruqueria i altres tractaments de bellesa
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