
Mesures excepcionals per la COVID-19. Seguretat Social 

RDL 11/2020 de 31 de març 

 

1. Assegurances socials. Moratòria a empreses i autònoms. 

• Per a activitats i negocis que no s'hagin suspès en ocasió de l'estat d'alarma declarat pel 
RD 463/2020 

• Pagament a 6 mesos 
• Sense interessos ni recàrrecs 
• Empreses: períodes de meritació d'abril i juny de 2020 (ingressos de maig a juliol) 
• Autònoms: períodes de meritació entre maig i juliol de 2020 (ingressos de maig a juliol) 

 

No es pot sol·licitar per a les assegurances socials de les empreses i empresaris ni per a les 
quotes d'autònoms a pagar el 30 d'abril. 

No serà d'aplicació per a les empreses que hagin estat exonerades de pagar les cotitzacions 
socials pels treballadors afectats per ERTOs per força major a causa del coronavirus. 

 

Els requisits concrets per poder sol·licitar aquesta moratòria s'establiran a través d'una Ordre 
Ministerial pendent de publicació. 

 

2. Ajornaments assegurances socials per a empreses i autònoms. 

• Per a totes les empreses i autònoms. 
• Ajornament a un tipus d'interès del 0,5% 
• Les assegurances socials i quotes d'autònoms a pagar d'abril a juny 
• Tramitació segons normativa general d'ajornaments de la Seguretat Social 
• La sol·licitud s'ha de fer abans dels deu primers dies naturals del termini reglamentari 

d'ingrés anteriorment assenyalat 

o Quota de pagament el 30 d'abril  entre l'1 i el 10 d'abril 

3. Eliminació de recàrrecs 

D'altra banda, per als AUTÒNOMS que veiessin la seva activitat suspesa amb motiu de l'entrada 
en vigor de Reial Decret que regula l'estat d'alarma i se'ls hagi reconegut el dret al cessament 
d'activitat des del mes de març, s'han eliminat els recàrrecs que puguin correspondre pel retard 
en el pagament de les quotes generades fins al dia d'aquest reconeixement. 

Per cobrir la resta dels dies de març, els treballadors per compte propi podran demanar la 
prestació extraordinària per cessament d'activitat aprovada fa dues setmanes, que inclou, a més 
del pagament d'una prestació mínima de 661 euros al mes, l'exempció en el pagament de les 
cotitzacions socials. 

 



Què puc fer si l'empresa o autònom NO ha realitzat un ERTO? 

 

1.- Demanar l'ajornament de les assegurances socials a pagar el mes d'abril, abans del 10 d'abril, 
a les condicions generals de la Seguretat Social, però amb un tipus d'interès del 0,5%. 

2.- Sol·licitar la moratòria en el pagament de les assegurances socials a pagar al maig, juny i juliol, 
sense interessos (pendent de concreció de requisits). 

 

Què puc fer si l'empresa o autònom ha realitzat un ERTO? 

 

1.- Demanar l'ajornament de les assegurances socials a pagar el mes d'abril, a les condicions 
generals de la Seguretat Social, però amb un tipus d'interès del 0,5%. 

 

Barcelona, 2 d'abril de 2020 


