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CIRCULAR INFORMATIVA  
  
 

RÈGIM ESPECIAL AUTÒNOMS. 

Benvolgut/da  client/a, 

L’Orde Ministerial ESS/214/2018, de l’1 de març estableix l’obligació dels treballadors autònoms de gestionar per via 
electrònica tots els tràmits relacionats amb l’afiliació, la cotització i la recaptació de quotes. Inclou la recepció 
electrònica de les notificacions i comunicacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

Aquesta obligació entra en vigor el dia 1 d’octubre de 2018 pel que l’autònom té de termini fins aquella data per 
adaptar-se a aquest sistema. L’autònom pot optar per gestionar els seus tràmits a través d’un autoritzat Red o 
directament fer ús dels serveis electrònics disponibles a la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS). 
L’obligatorietat s’estén a la recepció de les notificacions, pel que per a la seva consulta i signatura s’haurà d’accedir 
al servei corresponent a la SEDESS i desapareix la notificació per correu postal. 

Per accedir als serveis de la SEDESS, l’Autònom ha de disposar d’un sistema d’autenticació que garanteixi la seva 
identitat, com el Certificat Digital. 

Entre els actes notificats a través del Servei de Notificacions Telemàtiques, trobem; 

 Els del procediment recaptador: reclamacions de deute i providències de constrenyiment per quotes, amb 
els recàrrecs i interessos corresponents; actes del procediment administratiu d’aplaçament del pagament 
de deutes amb la Seguretat Social, i actes del procediment de devolució d’ingressos indeguts a la 
Seguretat Social. 

 Els actes dels procediments sobre moratòries i aplaçaments. 
 Les resolucions de la Tresoreria General sobre actes de liquidació, imposició de sancions i impugnacions. 

És molt important tenir en compte que la notificació es posarà a disposició de l’interessat durant un termini màxim 
de 10 dies. Un cop passat aquest termini sense haver accedit a la notificació, es donarà per efectuada i el 
procediment seguirà el seu curs. 

Entre els tràmits relacionats amb l’afiliació i la cotització a la Seguretat Social es pot cursar l’alta, modificacions i 
baixes del Règim d’Autònoms, formular canvi de bases de cotització, comunicar canvi d’adreça, canvi de compte 
bancari, modificar l’activitat, sol·licitar informes conforme s’està al corrent de pagament, informes de bases de 
cotització, de vida laboral, etc. 
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