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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
3363 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.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 
regula als articles 27 i 28 les comunicacions i les notificacions electròniques, la pràctica 
de les quals és una de les expressions més importants de l’administració electrònica, ja 
que ha passat a constituir tant el mitjà de comunicació preferent entre les diferents 
administracions públiques com una forma de comunicació ràpida, àgil i eficaç d’aquestes 
amb els administrats.

En concret, l’article 27.6 de la Llei esmentada permet establir reglamentàriament 
l’obligació de comunicar-se amb les administracions públiques mitjançant la utilització 
exclusiva de mitjans electrònics tant per part de les persones jurídiques com per part de 
col·lectius de persones físiques respecte a les que, per raó de la seva capacitat econòmica 
o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, es pugui entendre que tenen 
garantit l’accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris.

En desplegament del que preveu el referit precepte legal, l’article 32 del Reial decret 
1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, disposa que l’obligatorietat de comunicar-se per mitjans electrònics amb els òrgans 
de l’Administració General de l’Estat o els seus organismes públics vinculats o dependents 
es pot establir mitjançant ordre ministerial, en els termes que s’hi preveuen, i precisa que 
aquesta obligació pot comprendre la pràctica de notificacions administratives per mitjans 
electrònics.

El Reial decret indicat dedica l’article 40 a la notificació per compareixença electrònica 
com una de les formes de practicar les notificacions per mitjans electrònics, consistent en 
l’accés per l’interessat, degudament identificat, al contingut de l’actuació administrativa 
corresponent a través de la seu electrònica de l’òrgan o organisme públic actuant, sempre 
que es reuneixin les condicions que exigeix l’article esmentat.

Dins de l’àmbit de l’Administració de la Seguretat Social, la manifestació més 
important de l’ús de tècniques i mitjans electrònics en l’exercici de les seves funcions està 
constituïda en l’actualitat pel Sistema de remissió electrònica de dades (RED), a través 
del qual s’efectua la transmissió de les dades relatives a l’enquadrament, la cotització, la 
recaptació i la gestió de la incapacitat temporal per part de la immensa majoria dels 
subjectes responsables i obligats en relació amb aquests procediments i actuacions, tot 
això en els termes i les condicions que estableixen els articles 29 i 30 de la Llei 50/1998, 
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, i l’Ordre 
ESS/484/2013, de 26 de març, per la qual es regula l’esmentat Sistema de remissió 
electrònica de dades, així com també l’Ordre TAS/1562/2005, de 25 de maig, per la qual 
s’estableixen normes per a l’aplicació i el desplegament del Reglament general de 
recaptació de la Seguretat Social; l’Ordre TAS/399/2004, de 12 de febrer, sobre 
presentació en suport informàtic dels informes mèdics de baixa, confirmació de la baixa i 
alta corresponents a processos d’incapacitat temporal, i les altres disposicions reguladores 
d’aquell.

D’acord amb la previsió que conté l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, i en 
coherència amb el que disposa l’article 32 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, 
l’article 5.2.e) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, faculta el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social 
per establir els supòsits i les condicions en què els subjectes responsables en l’àmbit de 
la Seguretat Social queden obligats a rebre les notificacions per mitjans informàtics o 
telemàtics.
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Aquestes notificacions també es regulen, dins de l’àmbit de la Seguretat Social, per la 
disposició addicional cinquantena de la Llei general de la Seguretat Social, l’apartat 1 de 
la qual estableix que les notificacions per mitjans electrònics dels actes administratius de 
la Seguretat Social s’han d’efectuar a través de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat 
de la Seguretat Social, creada mitjançant l’Ordre TIN/1459/2010, de 28 de maig, tant 
respecte als subjectes obligats que determini la ministra d’Ocupació i Seguretat Social 
com respecte als qui, sense estar obligats, optin per l’esmentada classe de notificació, i la 
qual estableix als apartats 2 i 3 altres peculiaritats relatives a la pràctica d’aquestes 
notificacions.

Aquesta Ordre es dicta amb la finalitat de fixar els supòsits i les condicions relatives a 
aquesta obligatorietat en l’ús de mitjans electrònics respecte a les notificacions dels actes 
administratius de l’Administració de la Seguretat Social, que preveu la Llei general de la 
Seguretat Social, mitjançant la determinació del seu àmbit subjectiu i objectiu d’aplicació 
així com dels requisits necessaris per a la seva pràctica i els casos en què aquesta queda 
exclosa.

Aquesta Ordre ha rebut l’informe favorable de la Comissió Ministerial d’Administració 
Electrònica del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a l’empara del que preveu l’article 
2.2.e) de l’Ordre TIN/3155/2011, de 8 de novembre, per la qual es regula la composició i 
les funcions de l’esmentat òrgan col·legiat.

L’Ordre es dicta en exercici de la competència atribuïda a aquest efecte per l’article 
5.2.e) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques, i d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Objecte.

Aquesta Ordre té per objecte establir els supòsits i les condicions en què els subjectes 
a què es refereix l’article 3 queden obligats a rebre per mitjans electrònics les notificacions 
i comunicacions que els adreci l’Administració de la Seguretat Social, d’acord amb el que 
estableix l’article 5.2.e) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

Als efectes d’aquesta Ordre, s’entén per Administració de la Seguretat Social la 
totalitat de les direccions generals, entitats gestores i serveis comuns inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (d’ara 
endavant SEDESS), de conformitat amb l’article 2.a) de l’Ordre TIN/1459/2010, de 28 de 
maig, creadora de la seu esmentada.

Article 2. Sistema de notificació electrònica.

L’Administració de la Seguretat Social, d’acord amb el que estableix la disposició 
addicional cinquantena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, ha de 
practicar notificacions electròniques als subjectes a què es refereix l’article 3, mitjançant 
el sistema de compareixença a la SEDESS, a l’adreça electrònica https://sede.seg-social.
gob.es.

Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiu.

1. El que disposa aquesta Ordre és aplicable a les persones físiques, jurídiques o 
ens sense personalitat jurídica que siguin subjectes de relacions jurídiques amb 
l’Administració de la Seguretat Social en matèria d’inscripció d’empreses, afiliació, altes, 
baixes i variacions de dades de treballadors, cotització, recaptació i prestacions, així com 
respecte de qualsevol altra relació jurídica en matèria de Seguretat Social que resulti de 
l’aplicació de la normativa pròpia en aquesta matèria o d’una altra norma amb rang de llei 
que es refereixi a les obligacions de Seguretat Social o no les exclogui expressament.
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En tot cas, queden excloses les relacions jurídiques en què l’Administració de la 
Seguretat Social actuï en qualitat de subjecte de dret privat.

2. Estan obligats a rebre per mitjans electrònics les notificacions i comunicacions 
que els adreci l’Administració de la Seguretat Social en l’exercici de les seves 
competències:

a) Les empreses, agrupacions d’empreses i altres subjectes responsables del 
compliment de l’obligació de cotitzar que estiguin obligats a incorporar-se al Sistema de 
remissió electrònica de dades (d’ara endavant Sistema RED), segons el que preveu 
l’Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, reguladora d’aquest Sistema.

b) Les empreses, agrupacions d’empreses i altres subjectes responsables del 
compliment de l’obligació de cotitzar que, sense estar obligats a incorporar-se al Sistema 
RED, s’hi hagin adherit voluntàriament, mentre es mantingui la seva incorporació a aquest 
Sistema.

Els subjectes responsables que assenyalen els paràgrafs anteriors queden obligats a 
comparèixer a la SEDESS, als efectes de rebre les notificacions i comunicacions 
electròniques a què es refereix aquesta Ordre, des del moment en què hagin d’estar 
incorporats al Sistema RED, en el supòsit que preveu el paràgraf a), i des del moment de 
la seva incorporació a aquest Sistema, en el supòsit que preveu el paràgraf b).

3. Les persones, físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica no inclosos 
a l’apartat anterior poden manifestar la seva voluntat de rebre les notificacions i 
comunicacions de l’Administració de la Seguretat Social per mitjans electrònics, a través 
del servei corresponent de la SEDESS, i automàticament queden obligats a rebre-les 
mitjançant compareixença a l’esmentada seu electrònica des que hagin exercitat la seva 
opció per aquesta forma de notificació.

4. Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, 
així com les seves entitats i centres mancomunats, s’han d’incorporar al sistema de 
notificació electrònica que regula aquesta Ordre, als efectes de rebre les notificacions i 
comunicacions de l’Administració de la Seguretat Social mitjançant compareixença a la 
SEDESS, des de la data d’efectes de l’autorització de la seva constitució.

Article 4. Recepció de les notificacions electròniques.

1. En els supòsits que preveu l’article 3.2, les notificacions i comunicacions 
electròniques s’han de posar a disposició, en tot cas, tant del subjecte responsable obligat 
a rebre-les com de l’autoritzat que en cada moment tingui assignada la gestió en el 
Sistema RED del codi de compte de cotització principal d’aquell o, en el seu defecte, de 
l’autoritzat que tingui assignat, si s’escau, el número de Seguretat Social dels treballadors 
per compte propi o autònoms obligats a incorporar-se al Sistema esmentat, en els termes 
que preveu l’Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, reguladora d’aquest.

Com a excepció al que preveu el paràgraf anterior, els subjectes responsables a què 
es refereix l’article 3.2 poden optar perquè les notificacions i comunicacions electròniques 
que s’hi adrecin es posin exclusivament a la seva disposició o també a la d’un tercer a qui 
hagin atorgat la seva representació, opció que s’ha d’exercitar mitjançant l’accés al servei 
corresponent de la SEDESS, segons el que preveu l’article 2.b) de l’Ordre TIN/1459/2010, 
de 28 de maig.

2. Els subjectes a què es refereix l’article 3, apartats 3 i 4, poden atorgar la seva 
representació a un tercer per rebre les notificacions i comunicacions per mitjans 
electrònics, i en aquest cas aquestes també s’han de posar a disposició del representant.

3. Les notificacions i comunicacions electròniques practicades als autoritzats en el 
Sistema RED o a altres representants pels quals hagin optat els subjectes obligats a 
rebre-les s’entenen fetes a aquests últims, i són vàlides i vinculants per a aquests.

Quan les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics es posen a disposició 
d’un autoritzat en el Sistema RED i aquest ha designat un o més usuaris secundaris per a 
la transmissió electrònica de dades en aquest Sistema, d’acord amb el que preveu la 
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seva ordre reguladora, les notificacions i comunicacions que aquests reben s’entenen 
practicades directament al titular de l’autorització.

Article 5. Supòsits de notificació per cessament de receptors.

1. Quan, de conformitat amb el que estableix l’article 4.1, un autoritzat en el Sistema 
RED sigui receptor de notificacions electròniques i es produeixi la desvinculació del codi 
de compte de cotització principal assignat a la seva autorització i, si s’escau, la del 
treballador per compte propi o autònom obligat a incorporar-se a aquest Sistema, les 
notificacions i comunicacions electròniques s’han de posar exclusivament a disposició del 
subjecte responsable fins que aquest codi o, si s’escau, el número de Seguretat Social 
del treballador autònom obligat a incorporar-se al Sistema RED quedin assignats a un 
nou autoritzat, i en aquest cas també s’han de posar a disposició d’aquest últim.

En el supòsit dels subjectes responsables a què es refereix l’article 3.2.b), quan la 
desvinculació efectuada impliqui que la totalitat dels codis de compte de cotització o, si 
s’escau, el treballador per compte propi o autònom, no tingui autorització RED, les 
notificacions i comunicacions que se’ls adrecin no tenen caràcter electrònic, ja que la 
seva incorporació efectiva al Sistema RED ha cessat, d’acord amb el que preveu l’article 
6.2.

En cas de desvinculació de codis de compte de cotització o números de Seguretat 
Social d’una autorització RED, produïda tant a sol·licitud de l’autoritzat en el Sistema RED 
o del subjecte responsable com d’ofici, de conformitat amb el que preveu l’Ordre 
ESS/484/2013, de 26 de març, reguladora d’aquest Sistema, l’Administració de la 
Seguretat Social ha de comunicar als dos els efectes que en matèria de recepció de 
notificacions electròniques es derivin d’aquesta desvinculació, d’acord amb el que 
estableixen els paràgrafs anteriors.

2. En els supòsits d’opcions per a la recepció de notificacions i comunicacions 
electròniques fetes a favor d’un tercer no autoritzat en el Sistema RED, a què es refereix 
l’article anterior, quan aquell manifesti la seva renúncia a la representació atorgada o la 
seva voluntat de no rebre les esmentades notificacions i comunicacions, mitjançant el 
servei corresponent a la SEDESS, aquesta circumstància l’ha de comunicar l’Administració 
de la Seguretat Social al subjecte responsable, i aquelles s’han de practicar directament a 
aquest.

Article 6. Supòsits d’exclusió del sistema de notificació electrònica.

1. Els subjectes responsables a què es refereix l’article 3.2.a) en cap cas poden 
quedar exclosos del sistema de notificació per compareixença a la SEDESS, amb 
independència que hagi tingut lloc o no la seva incorporació efectiva al Sistema RED en 
els termes que preveu l’Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, reguladora d’aquest 
Sistema.

Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i les 
seves entitats i centres mancomunats tampoc no poden quedar excloses de l’esmentat 
sistema de notificació electrònica.

2. Els subjectes responsables a què es refereix l’article 3.2.b) només poden quedar 
exclosos del sistema de notificació per compareixença a la SEDESS quan prèviament 
deixin d’estar incorporats al Sistema RED. Produïda aquesta circumstància, té lloc el 
cessament de notificacions electròniques, que s’ha de comunicar a l’interessat.

No obstant això, els interessats a continuar adherits al sistema de notificació 
electrònica poden sol·licitar la seva inclusió voluntària en aquest mitjançant compareixença 
a la SEDESS, en els termes que assenyala l’article 3.3.

3. Les persones, físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, a què es 
refereix l’article 3.3 poden quedar exclosos del sistema de notificació per compareixença 
a la SEDESS quan així ho sol·licitin. El sistema genera el justificant corresponent de la 
transmissió efectuada, així com del dia i l’hora de la sol·licitud formulada.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 75  Dijous 28 de març de 2013  Secc. I. Pàg. 5

Article 7. Registre electrònic d’apoderaments.

Els apoderaments que atorguin els subjectes a què es refereix l’article 3, apartats 2, 3 
i 4, han de constar inscrits degudament en el Registre electrònic d’apoderaments de la 
Seguretat Social, en els termes i les condicions que determini l’ordre ministerial reguladora 
d’aquest, i les notificacions i comunicacions electròniques s’han de posar a disposició 
dels apoderats des que s’incorpori la seva representació al registre esmentat.

Article 8. Àmbit d’aplicació objectiu.

1. L’obligació de rebre per mitjans electrònics les notificacions i comunicacions 
efectuades per l’Administració de la Seguretat Social afecta totes les actuacions i 
procediments en matèria de Seguretat Social, inclosos els corresponents a la recaptació 
dels recursos a què es refereix l’article 1 del Reglament general de recaptació de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny, amb excepció dels 
actes derivats de les relacions jurídiques en què aquella actuï en qualitat de subjecte de 
dret privat.

Als efectes que preveu l’apartat 2 de la disposició addicional cinquantena de la Llei 
general de la Seguretat Social, s’entén per actes administratius que portin causa o es 
dictin com a conseqüència de les dades que s’han de comunicar electrònicament a través 
del Sistema RED tots els que estiguin motivats per les transmissions efectuades o que 
s’hagin d’efectuar i els subsegüents que tinguin lloc en els procediments administratius 
incoats com a conseqüència de l’obligació de transmetre aquestes dades en matèria 
d’inscripció, altes, baixes i variacions de dades d’empresaris i treballadors, cotització, 
recaptació voluntària i executiva, comunicació d’informes de baixa, confirmació i alta 
d’incapacitat temporal i qualssevol altres matèries que siguin objecte de transmissió a 
través d’aquest Sistema.

2. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, l’Administració de la Seguretat 
Social pot practicar les notificacions i comunicacions per mitjans no electrònics, en els 
termes que preveu l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en els supòsits 
següents:

a) Quan la notificació o comunicació es practiqui en ocasió de la compareixença 
espontània de l’interessat o del seu representant a les dependències de l’Administració 
de la Seguretat Social en què es tramiti el procediment de què es tracti i sol·liciti la 
notificació o comunicació personal en aquell moment.

b) Quan la notificació o comunicació electrònica sigui incompatible amb la 
immediatesa o celeritat que requereixi l’actuació administrativa per assegurar-ne l’eficàcia. 
En aquest cas l’interessat no pot optar per la notificació a la SEDESS.

3. Quan en els supòsits que esmenta l’apartat anterior l’Administració de la Seguretat 
Social hagi practicat la notificació o comunicació per mitjans electrònics i no electrònics, 
s’entenen produïts tots els efectes administratius de l’acte de què es tracti a partir de la 
primera de les notificacions o comunicacions efectuada correctament.

4. En cap cas s’han d’efectuar per compareixença a la SEDESS les notificacions o 
comunicacions següents:

a) Aquelles en què l’acte a notificar vagi acompanyat d’elements que no siguin 
susceptibles de conversió en format electrònic.

b) Les que, d’acord amb la seva normativa específica, s’hagin de practicar mitjançant 
personació en el domicili de l’interessat o en un altre lloc assenyalat a aquest efecte per la 
normativa o en qualsevol altra forma no electrònica.

c) Les que puguin contenir mitjans de pagament a favor dels interessats, com ara 
xecs.

d) Les adreçades a les entitats financeres adherides al procediment per efectuar per 
mitjans electrònics l’embargament de diners en comptes oberts en entitats de crèdit.
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e) Les adreçades a les administracions públiques adherides al procediment per 
efectuar per mitjans electrònics la trava de les devolucions tributàries o d’ingressos 
indegudament realitzats i pagaments amb càrrec al pressupost de despeses de les 
esmentades administracions públiques.

f) Les adreçades a les administracions públiques i als professionals oficials en què 
se sol·licita informació, objecte o no de tractament automatitzat, que sigui útil per a la 
recaptació dels recursos de la Seguretat Social.

g) Les comunicacions adreçades per l’Administració de la Seguretat Social en els 
supòsits en què, d’acord amb l’article 66 de la Llei general de la Seguretat Social, estigui 
obligada a subministrar o cedir les dades, informes o antecedents obtinguts en l’exercici 
de les seves funcions.

h) Totes les comunicacions que es facin a través del sistema d’intercanvi de fitxers 
institucionals entre diferents entitats o administracions (sistema IFI).

5. L’obligatorietat de la notificació electrònica dels actes administratius a què es 
refereix aquest article s’ha de fer efectiva d’acord amb el que preveu la disposició 
addicional única.

Article 9. Pràctica de les notificacions electròniques.

1. L’accés a les notificacions practicades per l’Administració de la Seguretat Social 
mitjançant el sistema de compareixença a la SEDESS, a què es refereix l’article 2, 
s’efectua d’acord amb els requeriments que preveu l’article 40 del Reial decret 1671/2009, 
de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, relatius a identificació dels 
interessats, coneixement previ del caràcter de notificació de l’accés i constància d’aquest.

2. La identificació dels interessats s’ha de fer necessàriament mitjançant un certificat 
electrònic que garanteixi la identitat de l’usuari, la integritat dels documents electrònics i el 
no-rebuig d’aquests, tal com estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura 
electrònica.

Als efectes d’identificació en accedir al servei de notificacions els interessats poden 
utilitzar els corresponents certificats electrònics, de conformitat amb el que estableixen els 
articles 13 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, i 10 i següents del Reial decret 1671/2009, de 
6 de novembre, així com els certificats emesos per la mateixa Seguretat Social.

3. Amb caràcter previ a l’accés al contingut de les actuacions administratives, i una 
vegada seleccionada per l’interessat la que correspongui, es visualitza un avís del 
caràcter de notificació de l’actuació administrativa que té l’accés esmentat, i s’ha 
d’acceptar expressament la notificació perquè es faci efectiu l’accés al contingut de 
l’actuació administrativa.

En tot cas, un cop consti la posada a disposició de les notificacions o comunicacions 
practicades a la SEDESS, transcorregut el termini de 10 dies naturals sense que 
s’accedeixi al seu contingut, s’entenen rebutjades, es dóna per complert el tràmit esmentat 
i es continua amb el procediment, llevat que per causes imputables a l’Administració de la 
Seguretat Social es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l’accés.

4. El sistema de notificació electrònica mitjançant compareixença a la SEDESS 
acredita la data i l’hora en què té lloc la posada a disposició de l’interessat de l’acte 
objecte de notificació, així com la data i l’hora de l’accés al seu contingut, i deixa 
constància de l’actuació administrativa comunicada o notificada concreta i del seu 
contingut.

Totes les dades anteriors poden ser certificats per la SEDESS. El certificat es pot 
generar de manera automatitzada i inclou la identitat del destinatari i del receptor, així 
com, si s’escau, la data en què la notificació es va considerar rebutjada perquè havia 
transcorregut el termini de 10 dies naturals indicats a l’apartat anterior o en què es va 
rebutjar expressament.
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Disposició addicional única. Efectivitat inicial de l’obligació de rebre les notificacions i 
comunicacions de l’Administració de la Seguretat Social mitjançant el sistema de 
notificació electrònica.

1. Sense perjudici del que indica l’últim paràgraf de l’article 3.2, els subjectes 
responsables compresos en l’àmbit d’aplicació subjectiu que preveu l’apartat esmentat 
que, en la data d’entrada en vigor de l’Ordre, ja estiguin obligats a incorporar-se o s’hagin 
incorporat voluntàriament al Sistema RED, queden inicialment obligats a comparèixer a la 
SEDESS, als efectes de rebre les notificacions i comunicacions que els adreci 
l’Administració de la Seguretat Social, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
d’aquell en què se’ls notifiqui la resolució sobre la seva inclusió en el sistema de notificació 
electrònica.

Les resolucions esmentades les han de dictar els titulars de les secretaries provincials 
de les direccions provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social, i enfront 
d’aquestes s’hi pot interposar recurs d’alçada davant dels titulars de la direcció provincial 
respectiva, en la forma, els terminis i les altres condicions que preveuen els articles 114 i 
115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. La interposició del recurs esmentat suspèn 
l’execució de l’acte impugnat.

La manca de notificació de la resolució relativa a la inclusió en el sistema de notificació 
electrònica per una causa no imputable a l’Administració de la Seguretat Social determina 
la seva publicació en el tauler d’edictes i anuncis de la Seguretat Social situat a la 
SEDESS esmentada, d’acord amb el que preveu l’apartat 4 de la disposició addicional 
cinquantena 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, poden 
manifestar mitjançant compareixença a la SEDESS la seva voluntat de rebre les 
notificacions i comunicacions de l’Administració de la Seguretat Social electrònicament, si 
bé no queden efectivament obligats a rebre-les fins que es produeixi aquesta notificació i 
transcorri el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva recepció.

3. Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, 
així com les seves entitats i centres mancomunats, que estiguin constituïts en la data 
d’entrada en vigor d’aquesta Ordre queden inclosos obligatòriament en el sistema de 
notificació electrònica a partir de la data esmentada.

4. Per resolucions de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social s’han de fixar les 
dates a partir de les quals les diferents actuacions i procediments en matèria de Seguretat 
Social s’han de notificar o comunicar a través del sistema de notificació electrònica.

Sense perjudici del que preveu el paràgraf anterior, a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta Ordre les reclamacions de deute, les provisions de constrenyiment i les 
comunicacions d’inici del procediment de deducció enfront d’entitats públiques emeses 
per la Tresoreria General de la Seguretat Social han de ser notificades electrònicament 
mitjançant compareixença a la SEDESS tant als subjectes a què es refereix l’article 3, 
apartats 2 i 4, una vegada que quedin inicialment obligats en els termes que indica 
l’apartat 1 d’aquesta disposició addicional, com als subjectes a què es refereix l’article 
3.3, una vegada que optin per aquesta forma de notificació.

Disposició transitòria única. Subscripció voluntària per a la recepció de notificacions 
electròniques.

Els subjectes a què es refereix l’article 3.2 que, amb anterioritat a la seva entrada en 
vigor, s’hagin subscrit al servei corresponent de la SEDESS per rebre notificacions i 
comunicacions de l’Administració de la Seguretat Social per mitjans electrònics, han de 
continuar rebent-les per aquests mitjans mentre romanguin subscrits a aquest servei, fins 
que se’n produeixi la inclusió obligatòria en el sistema de notificació electrònica de 
conformitat amb el que preveu el primer paràgraf de l’apartat 1 de la disposició addicional 
única.
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Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.17a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de legislació bàsica 
i règim econòmic de la Seguretat Social.

Disposició final segona. Facultats d’aplicació i desplegament.

Es faculta el titular de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social per dictar totes les 
disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació i l’execució del que preveu aquesta 
Ordre.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia 1 del mes següent al de la seva publicació al 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 26 de març de 2013.–La ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez 
García.
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