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Estem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte. 
Recordeu, si us plau, que aquesta comunicació té una finalitat exclusivament informativa. 

Qualsevol actuació ha de consultar-se abans amb els nostres especialistes.

 

TREBALLADORS AUTÒNOMS 
Obligatorietat de relacionar-se telemàticament amb la  

Seguretat Social. 
 

Què és la gestió electrònica davant la Seguretat Social? 
És el conjunt de sistemes que permeten a la Seguretat Social i als seus afiliats, relacionar-se i gestionar 
telemàticament tràmits de tota mena, així com emetre i rebre notificacions de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social (TGSS). La implantació d’aquests sistemes comporta efectes d’immediatesa en les comunicacions i
notificacions, així com importants estalvis en desplaçaments i temps de dedicació. 
 

Serveis que ofereix la TGSS. 
Aquest canal permet a las persones afiliades en el Règim Especial de Treballadors Autònoms gestionar assumptes
com ara: 
- Altes, baixes i variacions de dades i canvis en bases de cotització. 
- Duplicats de documents. 
- Consulta de bases i quotes ingressades i informes de situació. 
- Informes d’estar al corrent d’obligacions davant la TGSS. 
- Modificacions d’activitat. 
- Obtenció de certificats de vida laboral. 
- Canvis de domicili i domiciliació de quotes. 
- Comunicació de dades de contacte (per exemple: telèfon i correu electrònic). 
- Recepció de comunicacions i avisos de gestió, així com de notificacions.  
 

Obligatorietat del sistema per als autònoms: 
L’Ordre Ministerial ESS/214/2018, de 1/03/2018, obliga als autònoms a que, a partir de l’1 d’octubre de 
2018, gestionin per via electrònica tots els tràmits que s’hagin de realitzar davant la TGSS, així como a rebre, 
consultar i signar les seves notificacions directament a la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS).  
 

Requisits per operar telemàticament davant la TGSS: 
Els autònoms hauran de disposar d’un mitjà d’identificació electrònica per interactuar amb la TGSS. Actualment els 
mitjans habilitats són: el Certificat Digital (CD), el DNI electrònic i el Sistema Clav@. 
 

Si no es disposa del DNI electrònic, recomanem obtenir el CD, que, a més a més identifica al titular en tota mena de 
tràmits telemàtics, no solament davant la TGSS, sinó davant de qualsevol tercer, inclosos tots els organismes públics, 
-entre ells l’AEAT-, permetent gestionar temes molt diversos com ara, a títol de simples exemples, certificats de 
naixement o d’empadronament. 
 

El CD es sol·licita a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) i s’habilita davant qualsevol administració 
pública, podent-se instal·lar en un o diversos ordenadors. La nostra Firma pot ajudar-vos a fer aquests tràmits. Un 
cop habilitat, permet operar immediatament i en qualsevol tràmit telemàtic. També és útil en les relacions d’àmbit 
privat, doncs permet signar i autentificar digitalment documents, comunicacions, contractes, etc. 
 

Un cop habilitat i instal·lat el CD, han de comunicar-se a la TGSS les dades de contacte, el número de telèfon mòbil i 
un correu electrònic, doncs, aquesta els utilitzarà per dirigir-vos comunicacions i avisos d’interès, entre ells els de 
posada a disposició de notificacions en la SEDESS. 
 

MOLT IMPORTANT: A partir de l’1 d’octubre de 2018, la TGSS ja no enviarà notificacions en paper, per la qual cosa, 
la consulta i signatura de comunicacions, s’haurà de fer obligatòriament mitjançant la SEDESS, per això, de 
no disposar i no haver habilitat el sistema de comunicacions electròniques apropiat per accedir a elles, 
AQUESTES COMUNICACIONS ES DONARAN IGUALMENT PER CORRECTAMENT NOTIFICADES. 
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