Abril 2020

Circular 18/2020
ORDRE ISM/371/2020 de 24 d’abril, pel que es desenvolupa l’article 34
del RDL 11/2020 de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19

Benvolguts Clients,
Els informem que les activitats econòmiques que podran acollir-se a la MORATORIA EN EL
PAGAMENT DE LES COTITZACIONS SOCIALS prevista a l’article 34 del RDL 11/2020, de 31 de
març, resultarà d’aplicació a les empreses i treballadors per compte pròpia que la seva activitat
econòmica, entre aquelles que no es trobin suspeses amb ocasió de l’estat d’alarma declarat
pel RD 463/2020 de 14 de març, seran les que estiguin incloses amb algun dels següents codis
de CNAE:
119
129
1812
2512
4322
4332
4711
4719
4724
7311
8623
9602

Otros cultivos no perennes
Otros cultivos perennes
Otras actividades de impresión y artes gráficas
Fabricación de carpintería metálica
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Instalación de carpintería
Comercio al por menor en establecimientos no especializados con predominio en
productos alimenticios, bebidas y tabaco
Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en
establecimientos especializados
Agencias de publicidad
Actividades odontológicas
Peluquerías y otros tratamientos de belleza

Per tant, si la seva activitat té algun d’aquests codis de CNAE i no té la seva activitat suspesa
per l’afectació de cap ERTO per força major o per haver cessat en la seva activitat de
treballador autònom degut a la declaració d’estat d’alarma, sàpiga que en cas que ho necessiti,
pot demanar la MORATORIA DE PAGAMENT DE QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL, pel que
posis en contacte amb nosaltres per la seva tramitació.
Atentament,
Departament Laboral
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