
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 254  Dissabte 21 d'octubre de 2017  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
12042 Ordre ESS/1006/2017, de 19 d’octubre, per la qual es dicten normes per a 

l’aplicació de les moratòries en el pagament de quotes a la Seguretat Social 
que preveu l’article 3 del Reial decret llei 10/2017, de 9 de juny, pel qual 
s’adopten mesures urgents per pal·liar els efectes produïts per la sequera en 
determinades conques hidrogràfiques i es modifica el text refós de la Llei 
d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

El Reial decret llei 10/2017, de 9 de juny, pel qual s’adopten mesures urgents per 
pal·liar els efectes produïts per la sequera en determinades conques hidrogràfiques i es 
modifica el text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 
de juliol, estableix, a l’article 3, moratòries en el pagament de les quotes de la Seguretat 
Social amb l’abast i les condicions que s’hi assenyalen.

Per tal d’assegurar l’aplicació efectiva de les moratòries esmentades, així com per 
unificar criteris en la seva posada en pràctica, es fa necessari dictar les normes oportunes 
en aquest sentit, finalitat a la qual respon aquesta Ordre, mitjançant la qual s’actua d’acord 
amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica i eficiència, que 
preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, atès que es tracta en aquest cas de complir la regulació 
necessària d’aquest aspecte parcial, en matèria de Seguretat Social, de les mesures que 
preveu el Reial decret llei 10/2017, de 9 de juny.

Aquesta Ordre es dicta en ús de les atribucions que confereix la disposició final segona 
de l’esmentat Reial decret llei 10/2017, de 9 de juny, que faculta el titular del Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social, així com els altres titulars dels departaments ministerials 
afectats per aquest en l’àmbit de les seves competències respectives, per dictar les 
disposicions necessàries i establir els terminis per a l’execució de les seves mesures.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Funció Pública i d’acord 
amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Moratòria en el pagament de quotes.

La moratòria de fins a un any sense interès en el pagament de quotes, que preveu 
l’article 3 del Reial decret llei 10/2017, de 9 de juny, que, de conformitat amb el que 
estableix la disposició esmentada pot concedir la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, comprèn les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social i les 
quotes dels treballadors per compte propi, en tots dos casos tant per contingències 
comunes com per contingències professionals, així com les quotes per cessament 
d’activitat i per conceptes de recaptació conjunta, corresponents als mesos de juliol 
de 2017 a febrer de 2018, tots dos inclusivament, així com el pagament de les quotes 
esmentades per les jornades reals corresponents al mateix període.

Article 2. Presentació de sol·licituds.

1. Les sol·licituds de moratòria en el pagament de quotes es poden presentar a 
través d’Internet a la seu electrònica de la Seguretat Social, així com a les direccions 
provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social o a les administracions de la 
Seguretat Social que en depenen corresponents a les províncies afectades per la sequera; 
a les delegacions o subdelegacions del Govern a les comunitats autònomes i províncies 
afectades, i a qualssevol altres dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que les 
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han de cursar sense dilació a l’òrgan competent per acordar la concessió o denegació de 
la moratòria, que preveu l’article 3.1.

No obstant el que indica el paràgraf anterior, els empresaris que tinguin autoritzada la 
gestió centralitzada de determinats tràmits relacionats amb la cotització i la recaptació han 
de formalitzar les seves sol·licituds, en tot cas, davant la Direcció Provincial de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social o l’Administració de la Seguretat Social en què estigui 
autoritzada la gestió centralitzada esmentada.

2. El termini de presentació de les sol·licituds de moratòria en el pagament de quotes 
és el dels tres mesos següents al de la publicació d’aquesta Ordre en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

3. Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació acreditativa dels 
efectes soferts o de la pèrdua d’activitat derivada de la sequera de conformitat amb el que 
preveu el Reial decret llei 10/2017, de 9 de juny, expedida pel Ministeri d’Agricultura i 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient o, si s’escau, per l’Entitat Estatal d’Assegurances 
Agràries (ENESA), en què consti la condició de beneficiari de les indemnitzacions 
atorgades en relació amb els danys causats per la sequera.

En el cas d’empreses, la documentació abans esmentada té caràcter individualitzat per 
a cadascuna d’aquestes.

Article 3. Resolució de les sol·licituds.

1. La concessió o denegació de la moratòria que regula aquesta Ordre l’han 
d’acordar, de conformitat amb el que preveu l’article 3 del Reial decret llei 10/2017, de 9 de 
juny, els titulars de les administracions de la Seguretat Social corresponents a les 
províncies afectades per la sequera.

2. La resolució s’ha de dictar i notificar dins dels tres mesos següents a la data en 
què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de les administracions de la Seguretat 
Social competents per a la seva tramitació i concessió o denegació.

Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi notificat la resolució, la sol·licitud 
es pot entendre desestimada per silenci administratiu, de conformitat amb el que estableix 
l’article 129.3 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

3. La resolució no posa fi a la via administrativa i es pot impugnar en la forma, els 
terminis i altres condicions que estableixen el capítol II del títol V de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Article 4. Compliment d’obligacions en matèria de liquidació de quotes.

En cas que no es faci amb anterioritat, de manera simultània a la tramitació de les 
sol·licituds de moratòria s’han de complir les obligacions en matèria de liquidació de quotes 
que estableixen l’article 29 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social i la seva 
normativa de desplegament, en funció del sistema de liquidació que sigui aplicable, 
respecte a les quotes corresponents als mesos previs a la seva concessió, encara que no 
es procedeixi al seu ingrés, si s’escau.

Els sol·licitants als quals s’hagi concedit la moratòria estan obligats, no obstant 
aquesta, al compliment de les obligacions esmentades en matèria de liquidació respecte a 
les quotes corresponents a períodes posteriors a la concessió esmentada, en la mateixa 
forma i terminis establerts amb caràcter general, encara que no ingressin aquelles. Si no 
n’hi ha, la moratòria queda sense efecte des del venciment del termini fixat per a aquest 
compliment.

Article 5. Devolució de quotes ja ingressades.

Les quotes ja ingressades que siguin objecte de la moratòria a què es refereix aquesta 
Ordre, inclosos, si s’escau, únicament els recàrrecs, els interessos de demora i les costes 
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que s’hagin satisfet, s’han de tornar a petició dels interessats, formulada juntament amb la 
sol·licitud de concessió d’aquella o amb posterioritat, però en la forma i el termini que 
estableix l’article 2, i s’han d’acompanyar a aquest efecte els documents acreditatius del 
seu pagament.

Si en el termini assenyalat no se sol·licita la devolució d’aquestes quotes, s’entén que 
es renuncia al període de moratòria al qual aquestes es refereixin, sense que es pugui ja 
sol·licitar una vegada expirat el termini.

Si el que té dret a la devolució és deutor de la Seguretat Social per quotes 
corresponents a altres períodes o per altres recursos del sistema, el crèdit per la devolució 
s’ha d’aplicar al pagament dels deutes pendents amb aquella en la forma que legalment 
sigui procedent, sense perjudici del seu dret a sol·licitar l’ajornament de totes les quotes 
pendents que, d’aquesta manera, no siguin compensades, en els termes del Reglament 
general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de 
juny.

Disposició addicional única. Aplicació a socis treballadors de cooperatives.

En les referències fetes per aquesta Ordre als treballadors per compte propi o 
autònoms s’entenen inclosos els socis treballadors de les cooperatives enquadrats com a 
treballadors per compte propi en el règim de la Seguretat Social corresponent.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 19 d’octubre de 2017.–La Ministra d’ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez 
García.
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