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OBLIGATORIETAT EN EL SERVEI DE NOTIFICACIONS TELEMA TIQUES DE LA 

TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL 
 
 

La Tresoreria General de la Seguretat Social generalitzarà al llarg de l’any 2013 la 
notificació per mitjans electrònics, amb l’objectiu de substituir les comunicacions que es 
venien realitzant per correu postal, i les publicacions als Butlletins oficials per la notificació 
telemàtica, com ja va fer en el seu moment Hisenda. 

En aquesta línia s’ha publicat l’ ORDRE MINISTERIAL ESS/485/2013 de 26 de 
març, per la qual es regulen les notificacions i co municacions per mitjans electrònics 
en l’àmbit de la Seguretat Social. 

La implantació de l’obligatorietat es realitzarà de forma esgraonada al llarg de l’any 
2013 per les empreses ja existents, i les empreses de nova creació a partir d’ara quedaran 
incorporades a aquest sistema de forma automàtica. 
 
SUBJECTES OBLIGATS: 

 
- Totes les empreses qualsevol que sigui la seva activitat, règim de la Seguretat 

Social aplicable i nombre de treballadors. 
- Treballadors Autònoms que tinguin assignat un Codi de Compte de Cotització, es 

a dir, que tingui o hagin tingut treballadors en algun moment. 
- Els Autònoms que no estiguin obligats, podran acollir-se a aquest sistema 

voluntàriament. 
- Subjectes adherits voluntàriament al Sistema Red 
- Estan exclosos empreses i subjectes responsables del Sistema Especial de 

Treballadors de la llar 
 
COMUNICACIÓ DE L’OBLIGATORIETAT: 
 
 La implantació de l’obligatorietat es realitzarà de forma esgraonada durant l’any 
2013. Els subjectes obligats rebran per correu postal, la notificació de la seva inclusió al 
sistema de notificació electrònica, sent l’obligatorietat efectiva al cap d’un mes de la seva 
recepció. 
 Aquestes notificacions està previst que es comencin a enviar a partir del dia 15 
d’abril de 2013  i fins el 31 de desembre de 2013, per tant, preguem que al rebre-les ens les 
feu arribar el mes aviat possible. 
 Aquesta resolució anirà dirigida a l’empresa o ciutadà obligat, i inclourà les dades 
relatives al seu AUTORITZAT RED (o sigui Pares i Aubia o l’assessoria que li gestiona els 
tràmits davant la Seguretat Social). 
 Per aquelles empreses que en data d’avui ja estiguin inscrites al Sistema de 
Notificacions Electròniques (a causa d’ajornaments, etc) continuaran rebent les notificacions 
telemàtiques com fins ara. Les empreses de nova creació  estaran obligades des del 
moment de l’alta sense necessitat de comunicació prèvia. 
 
 
 
 
 



 
 
RECEPTORS DE LES NOTIFICACIONS TELEMÀTIQUES 
 
 Les notificacions telemàtiques es posaran a disposició en tot cas tant del subjecte 
responsable obligat a rebre-les com de l’ autoritzat RED de l’empresa o treballador per 
compte pròpia. 
 
ACTES NOTIFICABLES PER VIA TELEMÀTICA 
 
 Els actes de gestió recaptatòria objecte de notificacions telemàtiques seran: 

• Reclamacions de Deute 
• Providències d’apremi 
• Comunicacions d’inici del procediment de deducció 
• Actes del procediment d’apremi per quotes i conceptes de recaptació 

conjunta i altres recursos. 
 
PRÀCTICA DE LA NOTIFICACIO ELECTRÒNICA 
 
 Un cop l’obligatorietat sigui efectiva, el subjecte obligat començarà a rebre les 
notificacions a través del sistema, sense la necessitat de realitzar cap tràmit previ.  
 No obstant per l’accés i signatura serà necessari disposar de certificat digital. Si no 
en teniu, nosaltres com a AUTORITZATS RED de l’empresa tindrem accés a les vostres 
notificacions electròniques. 

La TGSS enviarà els avisos de disponibilitat de notificació a : 
• Els subjectes responsables o apoderats mitjançant e-mail (si han facilitat 

la seva adreça electrònica a la Administració de la Seguretat Social). 
• I a l’Autoritzat RED de l’empresa (Pares i Aubia o assessoria laboral). 

Un cop que s’ha posat a disposició de l’empresa/assessoria la notificació electrònica, 
es disposarà de 10 dies naturals per accedir-hi, si no, s’entendrà com a rebutjada i s’haurà 
d’anar a l’ Administració per obtenir informació sobre aquesta notificació.  

Els efectes jurídics de la notificació es desplegaran a partir de que s’accepti o rebutgi 
la notificació, sigui quin sigui el seu receptor. 
 
 

Per tot això i donat el fet que la implantació de la obligatorietat es farà de forma 
progressiva i a partir del moment en que cada empresa rebi la resolució/notificació (es a dir, 
nosaltres no podem saber a partir de quan cada empresa quedarà obligada ), preguem que 
quan la rebin es posin en contacte amb nosaltres per determinar amb quin certificat digital es 
vol accedir al Sistema de Notificacions Electròniques (amb el propi de l’empresa) o amb el 
nostre com a autoritzats RED i fer els tràmits davant la TGSS necessaris per la recepció de 
les notificacions. 

 
Des del nostre departament laboral prestarem el servei de vigilància de la notificació 

rebuda, avis als notificats i a partir d’aquí atendre la notificació de la forma que s’acordi amb 
el client, servei al que aplicarem un petit càrrec per notificació rebuda. 

 
Per més informació restem, com sempre, a la seva disposició. 
 

 Departament Laboral 
Parés i Aubia 
 
 

www.paresiaubia.com  


