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CIRCULAR INFORMATIVA  
  
 

RÈGIM ESPECIAL AUTÒNOMS. 

Benvolgut/da  client/a, 

A la nostra circular de l'abril passat el/la vàrem informar que a partir de l’1 d'octubre els treballadors autònoms 
hauran de realitzar el tràmits amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) per via electrònica, incloent la 
recepció i signatura de les notificacions (Ordre Ministerial ESS/214/2018, 1 de març). 

TGSS ofereix dos canals per dur a terme les comunicacions electrònicament: 

 El sistema RED (remissió electrònica de dades), en el qual un assessor autoritzat actua en representació 
de l’Autònom, com és el cas de BELLAVISTA com autoritzat RED número 12049. 

 La seu electrònica (SEDESS), efectuant l’Autònom directament els seus tràmits a través d'aquest servei 
electrònic. 

En tots dos casos és necessari comptar amb un sistema d'identificació que garanteixi i asseguri la identitat d'accés 
a aquests serveis, essent el més habitual el certificat Digital. 

A partir de l’1 d'octubre els autònoms rebran les notificacions a la seu electrònica, i hauran d´accedir a través d’un 
representant autoritzat RED o directament amb certificat digital. 

És molt important tenir en compte que la notificació estarà a disposició de la persona afectada per un període 
màxim de 10 dies. Expirat aquest període sense accés a la notificació, aquesta es donarà per comunicada i el 
procediment seguirà el seu curs, essent, per tant, de vital transcendència quant als actes de reclamació de deute i 
providències de constrenyiment, reclamació i diferències de quotes. 

Així mateix, s’hauran d’efectuar per aquesta via tots els tràmits que fins ara es gestionaven directament a les oficines 
de la TGSS, com ara: 

 Tramitació de l’Alta en el Règim  Especial de Treballadors per compte propi o Autònoms (RETA). 
 Tramitar la baixa en el RETA 
 Sol·licitar un canvi en la  base de cotització. 
 Modificar l'activitat en el RETA. 
 Sol·licitud de modificació, per a l'any següent, de les dades de cobertura de les contingències 

d'incapacitat temporal, accidents de treball i malaltia professional, cessament d'activitat i Mútua.  
 Comunicar les variacions de  dades. 
 Demanar duplicat de l'alta o la baixa. 
 Informe i consulta sobre les bases de cotització i les quotes ingressades al RETA. 
 Certificat d´estar al corrent amb les obligacions de la Seguretat Social. 
 Informe de vida laboral. 
 Informe de bases de cotització. 
 Compte de domiciliació bancària. 
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 Canvi de domicili. 
 Comunicació de telèfon i e-mail. 
 Devolució d’ingressos de règims i sistemes especials. 
 Ajornament del pagament de deutes a la Seguretat Social. 
 Consulta de deute i obtenció de documents per efectuar l’ingrés.. 
 Etc. 

Atesa aquesta nova realitat i  que alguns dels tràmits impliquen el coneixement de la normativa  del Règim 
d’Autònoms, a BELLAVISTA hem cregut oportú oferir-los els nostres serveis en aquest àmbit a través de tres 
modalitats: 

1. RETA ALERTES. 
Mitjançant aquest servei BELLAVISTA es compromet a consultar, rebre i registrar les comunicacions que 
TGSS posa a disposició de l’autònom a la seu electrònica i comunicar-les al client immediatament.  
 

2. RETA BÀSIC. 
Mitjançant aquest servei BELLAVISTA s'ocupa d’assessorar i gestionar els tràmits de l’autònom  davant 
la Tresoreria General de la Seguretat Social: 

1. Inclou el servei  RETA ALERTES. 
2. Realitzar el tràmits del l’autònom davant la TGSS (Alta, variacions i Baixa en el RETA; canvi de 

bases de cotització, alta de cobertures per accident de treball, alta cobertura cessament per 
activitat, canvi de compte bancari, canvi de domicili, canvi d’activitat, etc.). 

3. Obtenció d'informes i certificats oficials (corrent de pagament, vida laboral, bases de cotització, 
informe quota abonades, etc.). 
 

3. RETA PLUS. 
Mitjançant aquest servei BELLAVISTA s'ocupa d’assessorar i gestionar els tràmits dels autònoms davant 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 
 

1. Inclou RETA ALERTES I RETA BÀSIC, 
2. Servei d´assessorament i tramitació de prestacions davant l'Institut Nacional de Seguretat 

Social (INSS): 
a. Tramitació  de  Pagament  Directe  en   cas   d'incapacitat temporal del treballador 

autònom, davant l’INSS o davant la Mútua d’Accidents amb la qual s’hagi concertat la 
cobertura. 

b. Tramitació de  la  pensió de jubilació, en  qualsevol de les seves modalitats. 
c. Tramitació de pensions de mort i    supervivència (viduïtat, orfandat i auxili per 

defunció). 
d. Tramitació de prestacions de risc durant l'embaràs, risc per  maternitat,  prestació de 

maternitat i paternitat. 
e. La  comunicació de canvis de domicili, compte bancari, modificació del percentatge 

de l’IRPF a compte davant l’INSS. 
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Si vostè està interessat/da en algun d'aquests serveis, no dubti a contactar amb nosaltres i li farem arribar un 
pressupost amb les tres modalitats. 

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que precisin. 

Atentament, 
Departament laboral i de Seguridad Social 

Per a més informació:  

laboral@bellavistalegal.eu 


