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Normativa	aplicable	

L’Ordre	 Ministerial	 ESS/485/2013,	 de	 26	 de	 març	 de	 2013,	 per	 la	 qual	 es	

regulen	les	notificacions	i	comunicacions	per	mitjans	telemàtics	en	l’àmbit	de	la	

Seguretat	 Social,	 determina	 que	 els	 subjectes	 responsables	 queden	 obligats	 a	

rebre	per	aquest	mitjà	les	notificacions	i	comunicacions	a	partir	del	2013.	

La	 implantació	 d’aquesta	 obligatorietat	 es	 realitzarà	 progressivament	 durant	

l’any	2013.	

Les	 empreses	de	nova	 creació	des	de	 l’entrada	en	vigor	de	 l’	esmentada	Ordre	

Ministerial,	 queden	 incorporades	 automàticament	 en	 aquest	 sistema	 de	

comunicació.	

En	aquest	document	s’explica	com	funciona	aquest	sistema	NOTESS.	

En	què	consisteix	el	NOTESS	?	

Des	de	el	moment	que	la	seva	empresa	rebi	la	notificació	de	la	Seguretat	Social	

que	li	informa	de	la	inclusió	al	sistema,	vostè	està	obligat	a	utilitzar-lo	de	forma	

obligatòria	des	de	la	notificació.	

Això	 significa	 que	 ja	 no	 rebrà	 comunicacions	 o	 notificacions	 de	 la	 Seguretat	

Social	per	via	de	correu	ordinari.	

Inicialment	la	Seguretat	Social	posarà	a	disposició	de	les	empreses	en	la	SEDESS	

aquelles	notificacions	derivades	de	 procediments	de	gestió	de	 recaptació,	 com	

reclamacions	 de	 deutes,	 providències	 de	 constrenyiment	 i	 actes	 de	 via	

executiva,	entre	altres.	

De	 manera	 esglaonada	 s’aniran	 afegint	 notificacions	 per	 altres	 tipus	 de	

procediments.	
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Què	 és	 el	 SEDESS	 	 (Seu	 electrònica	 de	 la	 Secretaria	 de	 l’Estat	 de	 la	

Seguretat	Social)	?	

El	SEDESS	és	la	Seu	electrònica	de	la	Secretaria	de	l’Estat	de	la	Seguretat	Social	a	

on	hauran	d’accedir	per	 via	 telemàtica,	 la	qual	 identifica	 una	 direcció	(podem	

pensar	en	la	típica	direcció	de	correus	ordinària)	i	al	qual	es	vincula	una	bústia	

(que	podem	assimilar	a	la	bústia	que	tenim	tots	al	nostre	immoble).	

Contribuents	obligats	a	utilitzar	el	sistema.	

 Totes	 les	 empreses	 incorporades	 al	 Sistema	 Red,	 independentment	 que	

els	seus	codis	de	compte	de	cotització	s’hagin	donat	de	baixa	o	continuïn	

actius.	

 Treballadors	 inclosos	 en	 el	 Règim	 especial	 de	 treballadors	 per	 compte	

pròpia	 o	 autònoms	 que	 tinguin	 la	 condició	 d’empresaris	 incorporats	 al	

Sistema	Red.	

Com	funciona	el	sistema	i	com	haig	de	consultar	les	meves	notificacions	?	

Haurà	d’entrar	a	la	pàgina	web	que	té	la	direcció	següent:	

http://www.seg-social.es

Una	vegada	hagi	entrat	a	la	web	indicada,	li	sortirà	la	pàgina	que	veu	a	

continuació	:	
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A	dalt	a	la	dreta,	tenim	la	pestanya	de		SEDE	ELECTRÓNICA.	Si	fem	clic	aquí,	

veurem	a	continuació	aquesta	altra	pàgina	:	
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Faci	clic	a	la	pestanya	MI	SEDE	ELECTRÒNICA		i		MIS	NOTIFICACIONES	

Li	apareixerà	la	nova	pàgina	:	
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A	sota	a	mà	esquerra	faci	clic	a	Consulta	y	firma	de	Notificaciones	

Telematicas			i		Acceso	con	certificado	digital

Al	clicar	li	demanarà	un	certificat	digital	(la	seva	identificació		digital).	Es	situa	a	

sobre	del	seu	certificat,	i	faci	clic.	

Entrarà	a	la	pàgina	de	notificacions	següent	:	
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1. Veure	la	notificació	:	

Ver	tal	de	veure	el	detall	de	la	notificació,	és	necessari	seleccionar	prèviament	la	

notificació	 en	 la	 columna	 “seleccionar” i	 a	 continuació	 faci	 clic	 a	 “ver	

notificación”.	

En	 cas	 que	 la	 notificació	 no	 tingui	 justificant	 de	 rebuda,	 no	 serà	 possible	

visualitzar	el	detall	i	es	mostrarà	el	següent	avís	“	Atención!	Se	ha	producido	en	

la	pàgina	1	Aviso:	debe	seleccionar	una	notificación	con	acuse”.	
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Detall	de	la	notificació	:	

En	la	secció	“documentación	adjunta”	s’accedeix	a	la	notificació	en	format	PDF.	

Aquesta	 documentació	 es	 troba	 disponible	 per	 tal	 que	 l’usuari	 pugui	

descarregar-la.	

Degut	 a	 que	 les	 notificacions	 únicament	 estaran	 visibles	 a	 la	 Seu	 Electrònica	

durant	10	dies	naturals	(de	dilluns	a	diumenges)	a	comptar	des	de	la	data	de	la	

seva	publicació,	només	es	podrà	veure	la	notificació	durant	aquest	període.	

Transcorregut	aquest	termini	de	10	dies	naturals,	 ja	no	es	podran	descarregar	

els	documents.	
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En	el	camp	“descripción”	,	indica	la	descripció	de	la	notificació.	

En	el	camp		“fecha	y	hora	puesta	a	disposición”	,	indica	la	data	i	hora	en	que	ha	

estat	publicada	a	la	Seu	Electrònica.	

En	el	camp		“fecha	y	hora	firmada	de	acuse”	,	indica	la	data	i	hora	en	que	vostè	

ha	obert	la	notificació.	

En	 el	 camp	 “tipo	 acuse”	 ,	 indica	 un	 dels	 següents	 valors	 :	 	 “notificada”,	

“rechazada”	o	“no”.	

2. Signar	:	

Per	tal	de	realitzar	la	signatura	de	una	o	vàries	notificacions,	ha	de	seleccionar	

les	notificacions	i	fer	clic	a	“firmar”.	

En	 el	 cas	 que	 seleccioni	 notificacions	 que	 ja	 han	 estat	 signades,	 és	 a	 dir,	 que	

tinguin	justificant	de	recepció,	el	sistema	li	mostrarà	la	pantalla	d’error	següent	

:		“ha	seleccionado	alguna	notificación	que	ya	tiene	acuse”.	

Només	si	les	notificacions	seleccionades	no	tenen	justificant	de	recepció,		podrà	

iniciar	el	procés	de	signatura.	

A	continuació	veurà	la	pantalla	de	lectura	i	confirmació	de	condicions	generals	

de	signatura,	 on	haurà	de	 fer	 clic	a	 “aceptar”	o	bé	sortir	del	mateix	 fent	clic	 a	

“cancelar”.	
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Al	acceptar,	veurà	un	resum	de	les	notificacions	de	les	que	esta	a	punt	de	signar	

el	 justificant	 de	 recepció.	 Aquesta	 operació	 es	 realitza	 al	 fer	 clic	 a	 “firmar	 y	

enviar”.		

Vostè	 també	 té	 la	 possibilitat	 de	 cancel·lar	 l’operació	 seleccionant	 “rechazar	

notificación”	i	a	continuació	fer	clic	a	“aceptar”.	

Tant	 si	 accepta	 com	 no	 accepta	 la	 notificació,	 al	 fer	 clic	 a	 “firmar	 y	 enviar”	

apareix	la	següent	finestra	a	on	haurà	de	seleccionar	novament	el	seu	certificat	

digital	:	

Una	vegada	introduït	al	lector	el	certificat,	cal	seleccionar	la	opció	“almacén	de	

microsoft	 internet	 explorer”	 (s’ha	 de	 veure	 en	 l’apartat	 “DN	del	 certificat”	 el	
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certificat	que	s’utilitzarà	i	amb	el	que	es	procedirà	a	la	signatura;	és	quan	s’ha	de	

d’acceptar).	

Si	 no	 hi	 ha	 cap	 problema	 en	 el	 procés	 de	 signatura,	 es	 mostrarà	 la	 següent	

pantalla:	

Un	cop	realitzat	el	procés,	acceptat	o	no,	cal	tenir	en	compte	que	no	és	possible	

modificar	o	consultar	el	justificant	de	recepció	generat.	
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Qüestions	importants	a	tenir	en	compte	sobre	el	sistema	NOTESS	

 Transcorreguts	10	dies	des	de	que	la	Tresoreria	General	de	la	Seguretat	

Social	 deixa	una	 notificació	 a	 la	 bústia	 de	 l’usuari,	 encara	que	 aquest	no	

l’hagi	llegit,	es	considera	notificada	amb	plens	efectes	legals,	d’igual	forma	

que	si	s’hagués	notificat	en	mà	o	per	correu	certificat.	

 En	 principi,	 segons	 comuniquen	 des	 de	 la	 Tresoreria	 General	 de	 la	

Seguretat	Social,	sempre	que	es	rebi	una	notificació	a	la	bústia,	s’envia	un	

mail	a	l’adreça	de	correu	electrònic	assenyalada	al	perfil.	

D’acord	amb	la	normativa,	l’enviament	del	correu	electrònic	per	avisar	de	

que	existeix	una	notificació	a	la	seu	electrònica,	no	vincula	a	la	Tresoreria	

General	 de	 la	 Seguretat	 Social,	 de	 tal	 manera	 que	 si	 està	 a	 la	 Seu	

Electrònica,		la	notificació	és	vàlida	encara	que	l’empresa	no	hagi	rebut	

cap	correu	electrònic.	

Això	 vol	 dir	 que	 cada	 10	 dies	 com	 a	 màxim	 ,	 han	 d’entrar	 al	 portal	 de	

notificacions	electròniques	explicat	i	verificar	si	tenen	notificacions.		

Conscients	 que	 el	 procés	 li	 pot	 resultar	 complex	 la	 primera	 vegada,	 a	

RAMIÓ	ASSESSORS	li	oferim	la	possibilitat	de	rebre	la	formació	necessària	

al	nostre	despatx	per	tal	que	s’acostumi	a	l’ús	del	sistema	de	notificacions.	

Truqui’ns	i	programarem	una	sessió	formativa	per	vostè.	


