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Ordre ESS/214/2018, de l’ 1 de març(En vigor el 01.04.2018)
Modificacions introduïdes a l'Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, mitjançant la qual
es regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat
Social
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació objectiu.
Nova redacció
1. Aquesta ordre té per objecte regular el Sistema de remissió electrònica de dades (d'ara endavant, Sistema RED), com
un servei gestionat per la Tresoreria General de la Seguretat Social per a l'intercanvi electrònic de dades o de documents, així com per a la comunicació d'actuacions administratives entre aquesta i les persones autoritzades el servei
comú mencionat i les entitats gestores de la Seguretat Social i les persones autoritzades, per tal de facilitar el
compliment de les obligacions de la Seguretat Social per part dels subjectes responsables en les matèries següents:
a) Actuacions previstes a la normativa reguladora de la inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions
de dades de treballadors, així com de la cotització i la recaptació d'empreses i de treballadors en l'àmbit de la Seguretat Social, en els termes i en les condicions previstos en cada moment per aquesta normativa aplicable a aquestes
matèries.
b) Comunicació d'informes mèdics de baixa, de confirmació de la baixa i de l'alta corresponents a processos d'incapacitat temporal la gestió dels quals estigui encomanada a l'entitat gestora o a la mútua d'accidents de treball i de malalties professionals de la Seguretat Social col·laboradora amb la Seguretat Social, en els termes establerts a l'Ordre
TAS/399/2004, de 12 de febrer, sobre presentació en suport informàtic dels informes mèdics de baixa, de confirmació
de la baixa i de l'alta corresponents a processos d'incapacitat temporal l'Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la
qual es desenvolupa el Reial decret 625/20174, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la
gestió i del control dels processos per incapacitat temporal els primers 365 dies de la seva durada.
c) Comunicació empresarial de la data d'inici de la suspensió del contracte de treball o del corresponent permís, a efectes de la tramitació de les prestacions per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant
la lactància natural, així com de les reduccions de jornada de treball dels progenitors, adoptants o acollidors,
als efectes de la tramitació de la prestació de cura de menors afectats per càncer o per una altra malaltia greu
de la qual siguin beneficiaris els treballadors per compte d'altri o assimilats, inclosos en el respectiu règim del
sistema de la Seguretat Social.
d) Qualsevol altra actuació que exigeixi la normativa de la Seguretat Social, la gestió de la qual vingui estigui atribuïda a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en la forma i segons les especificacions tècniques que s'estableixin per resolució del seu director general.
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Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació objectiu.
2. Les notificacions dels actes administratius que portin causa o que es dictin com a conseqüència de les dades que
hagin de comunicar-se electrònicament mitjançant el Sistema RED s'efectuaran a la seu electrònica de la Secretaria
d'Estat de la Seguretat Social (d'ara endavant, SEDESS), d'acord amb el que preveu la disposició addicional cinquantena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny l'article 132.2 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu
8/2015, de 30 d'octubre, així com l'Ordre ESS/485/2013, de 26 de març, per la qual es regulen les notificacions i les
comunicacions per mitjans electrònics en l'àmbit de la Seguretat Social.

Apunt:
•

S'inclou com a actuació per transmetre mitjançant el Sistema RED una nova comunicació de dades que permeti
agilitzar el reconeixement de diverses prestacions de la Seguretat Social (maternitat, paternitat, risc durant
l'embaràs, risc durant la lactància natural i cura de menors malalts).

•

Respecte a les prestacions per risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural i cura de menors malalts,
l'obligació de transmetre les comunicacions mitjançant el Sistema RED entrarà en vigor a partir de l'1/1/2019.

Article 2. Àmbit d'aplicació subjectiu.
Nova redacció
1. La incorporació al Sistema RED serà obligatòria per als subjectes responsables de l'obligació de cotitzar als quals
es refereix l'apartat 2 d'aquest article. La resta de subjectes responsables podran incorporar-se voluntàriament per a la
realització dels tràmits administratius que en cada moment permeti aquest sistema per a aquests col·lectius. En tot
cas es precisarà per a la incorporació l'autorització prèvia atorgada per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
2. Als efectes indicats, estaran obligats a incorporar-se al Sistema RED:
a) Les empreses, agrupacions d'empreses i altres subjectes responsables del compliment de l'obligació de cotitzar
enquadrats en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social enquadrats en el règim general de la Seguretat Social i en els règims especials de la Seguretat Social dels treballadors del mar i per a la mineria del
carbó, independentment del nombre de treballadors que mantinguin en alta i sense perjudici del que estableixen els paràgrafs següents de les excepcions establertes a l'apartat 3.
b) En el cas dels treballadors inclosos al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o
autònoms, amb excepció dels corresponents al sistema especial de treballadors per compte propi agraris, només
estaran obligats a la seva incorporació efectiva al Sistema RED els que al mateix temps tinguin la condició d'empresaris obligats a transmetre per aquest sistema les dades relatives als seus treballadors, i en aquest cas també estaran
obligats a transmetre pel mateix sistema les seves pròpies dades com a treballadors autònoms.
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Article 2. Àmbit d'aplicació subjectiu.
Els subjectes responsables del compliment de l'obligació de cotitzar enquadrats al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms i al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar com a professionals per compte propi classificats, a efectes de cotització, al grup primer de l'article 10 de la Llei 47/2015, de 21 d'octubre, reguladora de la protecció social de les persones treballadores del
sector marítim-pesquer, amb independència que tinguin o no treballadors al seu càrrec.
En aquest supòsit, la incorporació al Sistema RED es pot efectuar en els termes i en les condicions d'aquesta
ordre o per l'ús dels mitjans electrònics disponibles a la SEDESS i d'acord amb les condicions establertes per
a l'accés als seus serveis, segons el que preveu l'article 3.3 d'aquesta ordre.
3. La incorporació al Sistema RED no serà obligatòria:
La incorporación al Sistema RED no será obligatoria:
a) En el règim general de la Seguretat Social, per a les empreses, agrupacions d'empreses i altres subjectes responsables del compliment de l'obligació de cotitzar enquadrats en el règim general, pel que fa als col·lectius al col·lectiu de
professionals taurins i representants de comerç i als sistemes especials per a empleats de la llar i de la indústria resinera, així com al règim especial dels treballadors del mar, pel que fa als treballadors per compte propi i al sistema especial
per a empleats de la llar.
b) En el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, per als treballadors per compte propi
classificats, a efectes de cotització, als grups segon i tercer de l'article 10 de la Llei 47/2015, de 21 d'octubre.
4. Les actuacions administratives, per a l'intercanvi de dades o de documents, al Sistema RED podran dur-se a terme
pels subjectes responsables del compliment de les obligacions a què es refereix l'article 1, ja sigui en nom propi o mitjançant un representant.

Apunt:
•

S'estén de manera obligatòria la incorporació al Sistema RED dels treballadors per compte propi o autònoms integrats al RETA o al REMAR (a excepció en aquest darrer cas d'aquells que figurin classificats als grups segon
i tercer a efectes de cotització).

•

L'obligatorietat del Sistema RED també s'amplia a les empreses, agrupacions d'empreses i altres subjectes
responsables del compliment de l'obligació de cotitzar al règim general de la Seguretat Social, pel que fa al
col·lectiu de representants de comerç i al sistema especial de la indústria resinera.

•

Es manté la no obligatorietat d'incorporació al sistema RED al col·lectiu de professionals taurins i al sistema especial d'empleats de la llar.

Règim transitori
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Disposició transitòria 1a. Incorporació al Sistema RED dels treballadors per compte propi o autònoms.
Els treballadors per compte propi o autònoms a què es refereix l'article 2.2.b) de l'Ordre ESS/484/2013, de 26 de març,
que a la data d'entrada en vigor d'aquesta ordre figurin en alta al règim corresponent i que no estiguin incorporats al
Sistema RED, s'hi hauran d'incorporar, en qualsevol de les formes previstes al mencionat article, dins d'un termini de 6
mesos a partir d'aquell en què tingui lloc l'entrada en vigor.
La incorporació al Sistema RED que preveu el paràgraf anterior determinarà, així mateix, la inclusió obligatòria d'aquests
treballadors al sistema de notificació electrònica mitjançant la seva compareixença a la seu electrònica de la Secretaria
d'Estat de la Seguretat Social (SEDESS), d'acord amb el que disposa l'últim paràgraf de l'article 3.2 de l'Ordre
ESS/485/2013, de 26 de març.

Apunt: S'habilita un termini de 6 mesos perquè els treballadors per compte propi afectats per la reforma de l'article 2
puguin fer efectiva la seva incorporació obligatòria al Sistema RED.

Disposició transitòria 2a. Incorporació al sistema de notificació electrònica.
Els subjectes responsables compresos en l'àmbit d'aplicació subjectiu que preveu l'article 3.2 de l'Ordre ESS/485/2013,
de 26 de març, que a la data d'entrada en vigor d'aquesta ordre encara no hagin estat inclosos al sistema de notificació
electrònica d'acord amb el que indiquen els apartats 1 i 2 de la disposició addicional única d'aquella Ordre, quedaran
incorporats en aquest sistema de manera obligatòria mitjançant la seva compareixença a la SEDESS, en els termes que
preveu l'últim paràgraf de l'esmentat article 3.2 de l'Ordre ESS/485/2013, de 26 de març, i disposaran del termini de dos
mesos a partir d'aquell en què tingui lloc aquesta entrada en vigor.

Apunt: Els subjectes responsables als quals encara no s'ha notificat la resolució que determini la seva incorporació al
sistema de notificació electrònica, en els termes que estableixen els apartats 1 i 2 de la disposició addicional única de
l'Ordre ESS/485/2013, de 26 de març (derogats ja expressament com es veu més endavant), hi quedaran inclosos de
manera obligatòria mitjançant la seva compareixença a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social.
Per fer-ho, se'ls atorga un termini de dos mesos.
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Modificacions introduïdes a l'Ordre ESS/485/2013, del 26 de març, mitjançant la qual es
regulen les notificacions y comunicacions per mitjants electrònics en l'àmbit de la Seguretat
Social

Disposició addicional única. Efectivitat inicial de l'obligació de rebre les notificacions i les comunicacions de
l'Administració de la Seguretat Social mitjançant el sistema de notificació electrònica.
Apartats derogats
1.Sense perjudici del que indica l'últim paràgraf de l'article 3.2, els subjectes responsables compresos en l'àmbit
d'aplicació subjectiu previst al mencionat apartat que, a la data d'entrada en vigor de l'ordre, ja estiguin obligats a
incorporar-se o que s'hagin incorporat voluntàriament al Sistema RED, quedaran inicialment obligats a comparèixer a
la SEDESS, a efectes de rebre les notificacions i les comunicacions que els adreci l'Administració de la Seguretat
Social, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució sobre la seva inclusió al
sistema de notificació electrònica.
Les referides resolucions les hauran de dictar els titulars de les secretaries provincials de les adreces provincials de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, i es podrà interposar recurs d'alçada davant dels titulars de l'adreça provincial respectiva, en la forma, els terminis i altres condicions previstos als articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre. La interposició del recurs mencionat suspendrà l'execució de l'acte impugnat.
La manca de notificació de la resolució relativa a la inclusió al sistema de notificació electrònica per causa no imputable a l'Administració de la Seguretat Social determinarà la seva publicació al tauler d'edictes i d'anuncis de la Seguretat Social situat en aquesta SEDESS, d'acord amb el que preveu l'apartat 4 de la disposició addicional 50a de la Llei
General de la Seguretat Social.
2.Els subjectes responsables compresos en l'àmbit d'aplicació subjectiu que preveu l'article 3.2, abans de rebre la
notificació a què es refereix l'apartat anterior, podran manifestar mitjançant compareixença a la SEDESS la seva voluntat de rebre les notificacions i les comunicacions de l'Administració de la Seguretat Social electrònicament, si bé no
quedaran efectivament obligats a rebre-les fins que no es produeixi l'esmentada notificació i transcorri el termini d'un
mes a comptar de l'endemà de la recepció.
(…)
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