ABRIL 2020

MORATÒRIA PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL
En el BOE del dia 28 d'abril, es va publicar l'Ordre ISM/371/2020, de 24 d'abril, per la
qual es desenvolupa l'article 34 del 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.
L'article 34 del Reial decret llei 11/2020 permet que les empreses i els treballadors
per compte propi l'activitat del qual no es trobi suspesa en ocasió de l'estat
d'alarma puguin sol·licitar a la TGSS una moratòria de sis mesos, sense interès, en els
pagaments que s’haurien de fer entre maig i juliol que corresponen a:
•
•

Quota d’autònoms corresponents als mesos de maig, juny i juliol.
Cotització Seguretat social corresponents als mesos d’abril, maig i juny.

Les activitats econòmiques que es podran acollir a la moratòria seran, NOMÉS, les
que estiguin incloses amb la vigent Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques
(CNAE-2009):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

119 (Altres cultius no perennes).
129 (Altres cultius perennes).
1812 (Altres activitats d'impressió i arts gràfiques).
2512 (Fabricació de fusteria metàl·lica).
4322 (Lampisteria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat).
4332 (Instal·lació de fusteria).
4711 (Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en
productes alimentosos, begudes i tabac).
4719 (Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats).
4724 (Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en
establiments especialitzats).
7311 (Agències de publicitat).
8623 (Activitats odontològiques).
9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).
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Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.
Atentament,

GESTORIA CASTELLS, SLP
La informació transmesa en aquest missatge és confidencial i el seu ús només està permès al seu destinatari.
Si l'ha rebut per error, si us plau, elimini la comunicació. De conformitat amb el Reglament Europeu de
Privacitat 2016/679 i la Llei Orgànica l’informem que les dades formen part d'un fitxer responsabilitat de
Gestoria Castells SLP amb la finalitat de gestionar la relació. Les seves dades seran conservades durant el
període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació. L'usuari té el dret a accés,
limitació, portabilitat, reclamació a l'autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit,
rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades en l'e-mail administracio@gestoriacastells.cat o
al domicili social situat al C/Francesc Xavier de Bolòs número 20, 17800 Olot, Girona. Donarem resposta a
qualsevol petició.
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