
  

C. Ulldecona, 21-31, 1a – 08038 Barcelona - Tel. 934 510 393 - info@jarc.cat 

 

 

 

 

COVID-19: POSSIBLES MESURES DE SUPORT ECONÒMIC  

 

1. Moratòria de 6 mesos en les cotitzacions a la Seguretat Social 

Qui ho pot sol·licitar? 

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

(SETA i RETA). 

Condicions 

Moratòria de sis mesos sense interès de les cotitzacions a la Seguretat Social per conceptes de 

recaptació conjunta. En el cas de les empreses, afecta el període comprés entre els mesos d’abril i 

juny del 2020, i en el cas dels treballadors per compte propi, al període entre maig i juliol de 2020, 

sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès per l’estat d’alarma. 

Termini de sol·licitud 

Dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents de cada 

període. 

Com demanar-ho? 

- Les empreses, a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la 

Seguretat Social (Sistema RED). 

- Els treballadors per compte propi, mitjançant el sistema RED o pels mitjans electrònics 

disponibles a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS). 

Més informació  

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/con 

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 

 

2. Ajornament pagament de deutes amb la Seguretat Social (amb interès del 0,5%) 

Qui ho pot sol·licitar? 

Les empreses o treballadors autònoms inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social 

(SETA I RETA) que no tinguin un ajornament en vigor.  

Es podrà sol·licitar ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social quan el termini 

reglamentari d’ingrés del deute sigui entre els mesos d’abril i juny de 2020. 

Condicions 

S’aplica un 0,5 % d’interès al pagament ajornat. 

      Terminis de sol·licitud 

Abans dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés referit anteriorment (abril-juny 

2020). 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/con
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
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
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Com demanar-ho? 

Mitjançant el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema 

RED). 

Més informació  

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11 

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 

 

3. Ajornament pagament trimestral IVA, IRPF i impost de Societats 

Qui ho pot sol·licitar? 

Els obligats tributaris amb un volum d’operacions no superior a 600.000 € durant el 2019 als 

efectes de l’IVA, retencions IRPF i Impost de Societats fraccionat a compte. 

L’extensió del termini de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries 

trimestrals (IVA, IRPF i impost de Societats) que tinguin venciment a partir de l’entrada en vigor 

d’aquest Real Decret-llei i fins el dia 20 de maig de 2020. 

Terminis 

Presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries fins el 20/05/2020. 

Si el pagament és per domiciliació bancària, el termini de presentació de les autoliquidacions serà 

fins el 15/05/2020. 

Com demanar-ho? 

Tràmit habitual. 

Més informació  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Histori

co/2020/Ampliacion_del_plazo_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaraciones_

y_autoliquidaciones.shtml 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4448 

 

4. Prestació extraordinària Estat  

Qui ho pot sol·licitar? 

Afiliats al Regim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per compte propi i autònoms 

(RETA) i els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial de Treballadors per 

compte propi agraris (SETA) que es trobin entre un d’aquestes situacions: 

- S’hagin vist obligats a tancar els seus negocis a causa de l’estat d’alarma. 

- Hagin patit una davallada del 75% dels seus ingressos en relació al semestre anterior a 

causa del Covid-19. 

Condicions 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11
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
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
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Ampliacion_del_plazo_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaraciones_y_autoliquidaciones.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Ampliacion_del_plazo_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaraciones_y_autoliquidaciones.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Ampliacion_del_plazo_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaraciones_y_autoliquidaciones.shtml
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4448
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Les persones que compleixin algun dels dos requisits anteriors, estaran exempts de pagar 

cotitzacions a la Seguretat Social i rebran una prestació equivalent al 70% de la base reguladora. 

Termini: Fins el 31/12/2020. 

Més informació  

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/07/13/con 

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-

empresa/ajutsiserveis/20013_Ajut_Autonoms_Seguretat_Social 

 

5. Línia ajuts directes del Govern de la Generalitat de Catalunya 

Qui ho pot sol·licitar? 

Autònoms que figurin d’alta al Règim Especial de Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA), 

que degut a les mesures dictades per contenir el Covid-19 hagin cessat l’activitat i hagin patit una 

reducció dràstica dels seus ingressos en comparació març de 2019. 

Condicions 

Ajut màxim de 2.000 euros per autònom sol·licitant. 

Termini 

Fins al 4 de maig de 2020 o fins a exhaurir els 7,5 milions d’euros de la partida pressupostària.  

Com demanar-ho? 

A l’apartat de tràmits de la Generalitat (tramits.gencat.cat) o a través del Canal Empresa 

(canalempresa.gencat.cat). 

Més informació  

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/ 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8

71962&language=ca_ES 
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