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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS
4690

Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desplega 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 fer front a la COVID-19.

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 fer front a la COVID-19, permet
que les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la
Seguretat Social l’activitat dels quals no estigui suspesa en ocasió de l’estat d’alarma
declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, puguin sol·licitar a la Tresoreria
General de la Seguretat Social una moratòria de sis mesos, sense interès, en el pagament
de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de
recaptació conjunta el període de meritació del qual estigui comprès entre els mesos
d’abril i de juny de 2020, així com en el pagament de les quotes dels treballadors per
compte propi el període de meritació del qual estigui comprès entre els mesos de maig i
de juliol de 2020.
L’article 34 esmentat conté les normes de procediment aplicables a la tramitació de la
moratòria esmentada, i remet únicament als requisits i les condicions per poder-se
beneficiar de la mesura que s’estableixin mitjançant una ordre del ministre d’Inclusió,
Seguretat Social i Migracions, amb l’acord previ de la Comissió Delegada del Govern per
a Afers Econòmics.
D’acord amb això i a fi d’assegurar l’aplicació efectiva d’aquesta moratòria, es dicta
aquesta Ordre ministerial, en què es determinen les activitats econòmiques que s’hi
poden acollir, d’acord amb la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE-2009)
vigent.
Aquesta Ordre s’adequa als principis de bona regulació que estableix l’article 129 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Així, és respectuosa amb els principis de necessitat, eficàcia i proporcionalitat, atès
que la seva regulació és justificada i el seu abast és l’imprescindible per a la consecució
de l’objectiu perseguit, que no és altre que dictar les normes necessàries per poder
assegurar l’aplicació efectiva de la moratòria que preveu l’article 34 del Reial decret
llei 11/2020, de 31 de març.
En compliment del principi de seguretat jurídica, la regulació d’aquesta Ordre és
coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, i genera un
marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que en faciliti el coneixement
i la comprensió.
En aplicació del principi de transparència, l’objectiu de l’Ordre es defineix i es justifica
en aquest preàmbul, i, en compliment del principi d’eficiència, la seva regulació no
comporta la imposició de cap tipus d’obligacions o càrregues administratives per a les
empreses i els treballadors ni cap utilització de recursos públics.
Aquesta Ordre s’adequa plenament a l’ordre constitucional de distribució de
competències, en concret a la competència exclusiva que atribueix a l’Estat en matèria de
règim econòmic de la Seguretat Social l’article 149.1.17a de la Constitució espanyola.
Aquesta Ordre es dicta en ús de l’habilitació que confereix l’article 34.1 del Reial decret
llei 11/2020, de 31 de març, en què es disposa que, mitjançant una ordre del ministre
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, s’han d’establir els requisits i les condicions per
poder-se beneficiar de la moratòria en el pagament de quotes que s’hi regula.
En virtut d’això, amb l’acord previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers
Econòmics i d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
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Article únic. Activitats econòmiques que es poden acollir a la moratòria en el pagament
de cotitzacions socials que preveu 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 fer front a la COVID-19.
La moratòria en el pagament de cotitzacions socials que preveu 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 fer front a la COVID-19, és aplicable a les empreses i als
treballadors per compte propi l’activitat econòmica dels quals, entre les que no estiguin
suspeses en ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de
març, estigui inclosa en els codis següents de la Classificació nacional d’activitats
econòmiques (CNAE-2009):
119 (Altres conreus no perennes).
129 (Altres conreus perennes).
1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques).
2512 (Fabricació de tancaments metàl·lics).
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 de productes
alimentaris, begudes i tabac).
4719 (Altre comerç al detall en establiments no especialitzats).
4724 (Comerç al detall de pa i productes de forn, confiteria i pastisseria en
establiments especialitzats).
7311 (Agències de publicitat).
8623 (Activitats odontològiques).
9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.17a de la Constitució
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de règim econòmic
de la Seguretat Social.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 24 d’abril de 2020.–El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José
Luis Escrivá Belmonte.
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