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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
3362 Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, per la qual es regula el Sistema de 

remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social.

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, a l’article 45.1 insta les administracions públiques a 
impulsar l’ús i l’aplicació de les tècniques i els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per 
al desplegament de la seva activitat i l’exercici de les seves competències, amb les limitacions 
que la Constitució i les lleis estableixen a la utilització d’aquests mitjans. Per la seva part, el 
dret dels ciutadans a comunicar-se amb les administracions per mitjans electrònics es 
consagra amb la promulgació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, en la qual es regula l’actuació de les administracions públiques 
per generalitzar la societat de la informació a través dels mitjans esmentats. En desplegament 
d’aquesta última Llei, el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, estableix un marc flexible 
per facilitar l’adaptació d’organitzacions, funcions i procediments a la comunicació per mitjans 
electrònics, al mateix temps que garanteix que no es vegin afectats altres béns 
constitucionalment protegits, com són la protecció de dades, els drets d’accés a la informació 
administrativa o la preservació d’interessos de tercers.

Dins de l’àmbit específic de l’Administració de la Seguretat Social, l’ús i l’aplicació de 
tècniques i mitjans electrònics per al desplegament de la seva activitat i l’exercici de les 
seves competències s’ha regulat a l’Ordre de 3 d’abril de 1995, sobre ús de mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics en relació amb la inscripció d’empreses, l’afiliació, 
altes i baixes de treballadors, la cotització i la recaptació; mitjans i procediments que, sota 
la denominació «Sistema de remissió electrònica de dades (Sistema RED)», han estat 
objecte d’implantació i desenvolupament progressiu a través de successives resolucions 
de la Direcció General de la Tresoreria General de la Seguretat Social, dictades en 
aplicació de la referida Ordre ministerial.

L’abast i les condicions d’utilització del Sistema RED s’han anat perfilant, així mateix, 
a l’empara del que preveu l’article 30 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’ordre social, en aplicació del qual, d’una banda, 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, ha estès el seu àmbit d’aplicació a la presentació d’informes mèdics de baixa, 
confirmació de baixa i alta corresponents a processos d’incapacitat temporal, i, d’altra 
banda, per 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, 
es van determinar els supòsits d’incorporació obligatòria a aquest Sistema, després de la 
seva reforma per l’Ordre TIN/2777/2010, de 29 d’octubre, i recentment en l’àmbit del 
règim especial del mar es van ampliar aquests supòsits per l’Ordre ESS/229/2012, de 9 
de febrer, per la qual s’estableixen per a l’any 2012 les bases de cotització a la Seguretat 
Social dels treballadors del règim especial del mar inclosos en els grups segon i tercer.

Al seu torn, diverses normes reglamentàries de la Seguretat Social, com ara la 
disposició addicional cinquena del Reglament general de la gestió financera de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1391/1995, de 4 d’agost; la disposició addicional 
sisena del Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre; l’article 38 del Reglament 
general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de 
treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener, i les 
disposicions addicionals quarta i cinquena del Reglament general de recaptació de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny, també preveuen la 
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possibilitat d’utilitzar els procediments i mitjans que conformen el Sistema RED per a 
l’execució d’actuacions administratives i el subministrament de dades o documents 
relatius a les matèries que regulen aquests reglaments, i la ministra d’Ocupació i Seguretat 
Social queda habilitada per determinar les condicions d’ús del Sistema esmentat, bé de 
manera expressa en aquests mateixos preceptes o bé mitjançant les corresponents 
disposicions finals sobre facultats d’aplicació i desplegament dels reglaments respectius.

Finalment, la disposició addicional cinquantena del text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, ha introduït 
l’obligatorietat de notificació per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics dels actes 
administratius que portin causa o es dictin com a conseqüència de les dades transmeses 
electrònicament a través del Sistema RED.

Sobre la base de les referides previsions legals i amb l’objectiu de sistematitzar els 
criteris que s’hi estableixen, així com preveure l’extensió de l’obligatorietat d’incorporació 
al Sistema esmentat a la resta de 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, amb independència del nombre de treballadors 
que mantinguin en alta, es considera convenient regular en un text únic la utilització de 
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en les actuacions d’inscripció d’empreses, 
afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors, cotització i recaptació 
d’empreses i treballadors, comunicació d’informes mèdics de baixa, de confirmació de la 
baixa i alta corresponent a processos d’incapacitat temporal, així com qualsevol altra 
actuació que es determini en l’àmbit de la Seguretat Social a través del Sistema RED.

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 regulen la composició i 
les funcions de l’esmentat òrgan col·legiat.

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 i àmbit d’aplicació objectiu.

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 documents, així com per a la 
comunicació d’actuacions administratives entre aquesta i els autoritzats per a això, amb la 
finalitat de facilitar el compliment de les obligacions de Seguretat Social per part dels 
subjectes responsables en les matèries següents:

a) Inscripció d’empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors, 
cotització i recaptació d’empreses i treballadors en l’àmbit de la Seguretat Social en els 
termes i condicions previstos en cada moment per la normativa aplicable a aquestes 
matèries.

b) Comunicació d’informes mèdics de baixa, de confirmació de la baixa i d’alta 
corresponent a processos d’incapacitat temporal la gestió dels quals estigui encomanada 
a l’entitat gestora o a la mútua d’accidents de treball i malalties professionals de la 
Seguretat Social, en els termes que estableix 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.

c) Qualsevol altra actuació que exigeixi la normativa de la Seguretat Social la gestió 
de la qual estigui atribuïda a la Tresoreria General de la Seguretat Social en la forma i 
amb les especificacions tècniques que estableixi per resolució del seu director general.

2. Les notificacions dels actes administratius que portin causa o es dictin com a 
conseqüència de les dades que s’hagin de comunicar electrònicament a través del 
Sistema RED s’han d’efectuar a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat 
Social, d’acord amb el que preveuen la disposició addicional cinquantena del text refós de 
la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de 
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juny, 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.

Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu.

1. La incorporació al Sistema RED és obligatòria per als subjectes responsables de 
l’obligació de cotitzar a què es refereix l’apartat 2 d’aquest article. Els subjectes 
responsables restants es poden incorporar voluntàriament per dur a terme els tràmits 
administratius que en cada moment permeti el Sistema esmentat per a aquests col·lectius. 
En tot cas, per a la incorporació es necessita l’autorització prèvia atorgada per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social.

2. Als efectes indicats, 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, amb independència del nombre de treballadors 
que mantinguin en alta, estan obligats a incorporar-se al Sistema RED, sense perjudici 
del que estableixen els paràgrafs següents.

En el cas dels treballadors inclosos en el 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 estan obligats a la seva 
incorporació efectiva al Sistema RED els que al mateix temps tinguin la condició 
d’empresaris obligats a transmetre pel Sistema esmentat les dades relatives als seus 
treballadors, cas en què també estan obligats a transmetre pel mateix Sistema les seves 
pròpies dades com a treballadors autònoms.

La incorporació al Sistema RED no és obligatòria 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 de professionals taurins i 
representants de comerç i als sistemes especials per a empleats de la llar i de la indústria 
resinera, així com en el règim especial dels treballadors del mar, respecte als treballadors 
per compte propi.

3. Les actuacions administratives, per a l’intercanvi de dades o documents, en el 
Sistema RED les poden dur a terme els subjectes responsables del compliment de les 
obligacions a què es refereix l’article 1, bé en nom propi o bé per mitjà d’un representant.

Article 3. Incidència de la incorporació efectiva al Sistema RED en l’adquisició i el 
manteniment de beneficis en la cotització a la Seguretat Social.

1. De conformitat amb el que preveu el paràgraf primer de l’article 29 de la 
Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, 
en cas que les empreses, agrupacions d’empreses i altres subjectes responsables del 
compliment de l’obligació de cotitzar que hagin sol·licitat o obtingut reduccions, 
bonificacions o qualssevol altres beneficis en les bases, tipus i quotes de la Seguretat 
Social i conceptes de recaptació conjunta, no s’incorporin de manera efectiva al Sistema 
RED, no podran obtenir els beneficis esmentats i quedaran suspesos, sense més tràmit, 
els que tinguin concedits, respecte de tots els seus treballadors per compte d’altri o 
assimilats i respecte de tots els seus codis de compte de cotització, tant principals com 
secundaris, des de la data en què aquesta incorporació s’havia d’haver fet. Aquesta 
suspensió s’ha d’aplicar, així mateix, als subjectes responsables que deixin d’utilitzar de 
manera efectiva el Sistema RED en les actuacions relatives a l’enquadrament, la cotització 
i la recaptació.

L’obtenció dels beneficis indicats es regeix per la normativa vigent en el període de 
liquidació corresponent a la incorporació efectiva al Sistema RED i té efectes des del 
primer dia d’aquest període, sense perjudici de la pèrdua dels beneficis pel temps 
transcorregut des del naixement del dret fins a aquesta incorporació efectiva. Així mateix, 
la suspensió d’aquells beneficis queda sense efecte i tornen a ser aplicables a partir de la 
liquidació corresponent a la nova incorporació al Sistema esmentat, sense que pertoqui la 
recuperació dels beneficis perduts. Tant en un cas com en l’altre, es considera que els 
beneficis s’han aplicat, a efectes del còmput de la seva durada, durant el període 
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transcorregut entre la data inicial en què s’hagin pogut obtenir, s’hagin obtingut o s’hagin 
suspès, i la d’incorporació efectiva al Sistema RED.

No dóna lloc a la pèrdua de reduccions, bonificacions o qualssevol altres beneficis 
que tinguin concedits la falta de transmissió de dades a través del Sistema RED per 
causes de caràcter tècnic imputables a la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
sense perjudici de l’obligació de presentar els documents de cotització i els d’afiliació, 
altes, baixes i variacions de dades dins dels terminis establerts.

2. Als efectes que preveu l’apartat anterior, s’entén per incorporació efectiva al 
Sistema RED la utilització d’aquest Sistema per dur a terme les actuacions que preveu 
l’article 1 amb plena validesa i eficàcia, la qual genera els drets i obligacions que estableix 
la normativa en vigor en relació amb els actes esmentats, així com de qualssevol altres 
exigides a la normativa de Seguretat Social, en la forma i amb els requeriments que fixi la 
Tresoreria General de la Seguretat Social.

3. El compliment de l’obligació d’incorporació al Sistema RED no es veu afectat 
quan les actuacions d’enquadrament, cotització i recaptació es puguin fer a través d’altres 
mitjans electrònics diferents d’aquest Sistema, en els termes i les condicions que fixi la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, a fi de facilitar la prestació dels serveis 
electrònics en aplicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics.

Article 4. Característiques del Sistema RED.

1. El Sistema RED ha de comprendre les aplicacions informàtiques i telemàtiques 
que siguin necessàries en cada moment per al compliment de la finalitat indicada 
anteriorment, i a aquest efecte s’ha d’autoritzar la utilització de xarxes públiques i privades 
de transmissió de dades, combinacions d’unes i altres i qualssevol altres mitjans que 
determini la Tresoreria General de la Seguretat Social.

2. El Sistema RED garanteix els següents principis generals:

a) Autenticació. El Sistema ha d’identificar de manera inequívoca l’emissor i el 
receptor de la informació que sigui diferent de la Tresoreria General de la Seguretat Social 
i assegurar-ne la identitat. La identificació dels interessats s’ha d’efectuar necessàriament 
mitjançant sistemes de signatura electrònica determinats de conformitat amb el que 
estableixen la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, així com els 
articles 13 i següents de la Llei 11/2007, de 22 de juny, i el Reial decret 1671/2009, de 6 
de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei esmentada, que siguin adequats 
per garantir-ne la identificació, així com l’autenticitat dels documents electrònics.

b) Constància. El Sistema ha de disposar d’un servei en què es faci constar la data i 
l’hora d’enviament de cada una de les comunicacions fetes entre els usuaris i la Tresoreria 
General de la Seguretat Social.

c) Confidencialitat. El Sistema ha de garantir que només l’usuari acreditat 
degudament tingui accés a les comunicacions que continguin dades de caràcter personal, 
d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal. A aquest efecte, el Sistema ha d’incloure les mesures de 
seguretat pertinents en les transmissions mitjançant l’encriptació de dades o a través de 
qualsevol altre mecanisme que garanteixi que la informació no és intel·ligible ni 
manipulable per tercers.

d) Integritat. El Sistema ha de garantir que la informació i els documents són 
transmesos sense cap alteració del seu contingut original, de manera que el seu receptor 
pugui detectar qualsevol anomalia.

e) Conservació. El Sistema ha de garantir la conservació de la informació i els 
documents transmesos durant el temps exigit per la normativa aplicable en funció de les 
dades transmeses.

f) No-rebuig. El Sistema s’ha d’instrumentar de manera que el receptor de la 
informació o el document no pugui rebutjar un enviament efectuat vàlidament i que el 
remitent tingui constància de la seva recepció.
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Article 5. Autorització per actuar a través del Sistema RED.

1. Per operar en l’àmbit d’actuació que defineix l’article 1, és necessari comptar amb 
l’autorització atorgada per la Tresoreria General de la Seguretat Social. Aquesta 
autorització pot ser de dos tipus:

a) Autorització per actuar en nom propi.
b) Autorització per actuar en nom d’altres.

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de determinar mitjançant una 
resolució del director general els requisits que s’han de complir per obtenir cada tipus 
d’autorització.

2. Les sol·licituds d’autorització han de ser resoltes pels directors provincials de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, i s’ha d’informar l’autoritzat de les condicions 
d’utilització de l’autorització en el cas de les resolucions estimatòries.

El termini màxim en què s’ha de notificar la resolució expressa és de tres mesos; 
transcorregut aquest termini la sol·licitud es pot entendre desestimada per silenci 
administratiu.

La resolució esmentada pot ser objecte de recurs d’alçada davant la Direcció General 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d’acord amb el que estableixen els 
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, la interposició del qual 
suspèn l’execució de l’acte impugnat. El termini per a la interposició d’aquest recurs és 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació. Transcorregut el termini de tres mesos 
des de la interposició del recurs d’alçada esmentat sense que recaigui resolució expressa, 
aquest es pot entendre desestimat, segons disposa l’article 115 de l’esmentada 
Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Les autoritzacions concedides deixen de tenir efectes tant per incompliment de les 
seves condicions d’utilització com per l’ús abusiu o fraudulent d’aquestes, mitjançant 
resolució motivada de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

3. Un cop concedida una autorització per actuar a través del Sistema RED, 
l’autoritzat queda habilitat tant per a la transmissió electrònica de les dades o documents 
a través del Sistema esmentat com per a la recepció de les comunicacions i notificacions 
de les actuacions administratives que es facin sobre això, i aquesta autorització implica 
l’obligació de l’autoritzat de gestionar amb caràcter exclusiu mitjançant el Sistema 
esmentat, llevat d’impossibilitat del servei per causa deguda a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, el compliment de les obligacions i actuacions en les matèries a què es 
refereix l’article 1 respecte de tots els subjectes responsables vinculats a l’autorització 
esmentada, les quals s’entenen realitzades directament per aquests últims.

4. Les actuacions a què habilita l’autorització RED per a la transmissió electrònica 
de dades o documents i recepció de les comunicacions i notificacions de les actuacions 
administratives conseqüència d’aquesta transmissió, les poden dur a terme tant l’autoritzat 
com els usuaris que aquest designi a través del servei corresponent establert a aquest 
efecte per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i d’acord amb l’article 4.2.a) es 
garanteix la identificació de l’emissor o receptor i l’autenticitat i integritat de les dades i els 
documents objecte de transmissió.

En tot cas, les transmissions de dades o documents fetes pels usuaris a través del 
Sistema RED, així com les comunicacions i les notificacions de les actuacions 
administratives que aquests rebin de la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
s’entenen transmeses i rebudes per l’autoritzat.

Article 6. Requisits per a l’exercici efectiu de les autoritzacions RED.

Per a l’intercanvi efectiu de les dades o els documents i la recepció de les 
comunicacions i notificacions de les actuacions administratives que portin causa o es 
dictin com a conseqüència de les dades que s’hagin de comunicar a través del Sistema 
RED, corresponents a subjectes responsables, es requereix:
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a) En el cas d’autoritzacions per actuar en nom propi, la comunicació pel mitjà que 
estableixi a aquest efecte la Tresoreria General de la Seguretat Social dels codis de 
compte de cotització o números d’afiliació les dades dels quals hagin de ser transmeses a 
través del Sistema RED.

b) En el cas d’autoritzacions per actuar en nom de tercers, a més de la comunicació 
a què es refereix el paràgraf anterior, és necessària l’acreditació de la representació 
atorgada pels subjectes responsables en nom dels quals s’actuï, a favor de l’autoritzat i 
dels seus usuaris, pel mitjà que estableixi la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Article 7. Responsabilitat dels autoritzats.

La responsabilitat de les actuacions dutes a terme recau en tot cas sobre l’autoritzat, 
amb independència de qui les efectuï, i sense perjudici de la responsabilitat que aquest 
pugui exigir als usuaris responsables de l’actuació.

Es prohibeix expressament a l’autoritzat RED i als usuaris designats per aquest el 
tractament automatitzat de les dades a què tinguin accés mitjançant la creació de fitxers 
informàtics per a fins diferents dels estrictament propis del Sistema RED.

És responsabilitat de l’autoritzat mantenir actualitzada la relació d’usuaris acreditats 
per utilitzar el Sistema, en el marc de la seva autorització.

Article 8. Efectes de la transmissió electrònica de dades o documents a través del 
Sistema RED.

1. La remissió electrònica de dades o documents relatius a actuacions d’inscripció 
d’empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors, cotització i 
recaptació d’empreses i treballadors en l’àmbit de la Seguretat Social i la comunicació 
d’informes mèdics de baixa, de confirmació de la baixa i d’alta corresponents a processos 
d’incapacitat temporal a través del Sistema RED, així com la transmissió de les actuacions 
administratives dutes a terme per la Tresoreria General de la Seguretat Social o l’entitat 
gestora corresponent, que es derivin d’aquesta transmissió, gaudeixen de plena validesa i 
eficàcia, i generen els drets i les obligacions que estableix la normativa en vigor en relació 
amb aquests actes.

2. L’obligació d’informar sobre les dades que figuren en les relacions nominals de 
treballadors (documents sèrie TC-2) que es transmetin pel Sistema RED, prevista a 
l’article 25.4 del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel 
Reial decret 1415/2004, d’11 de juny, es considera complerta d’acord amb el que disposa 
l’article esmentat, mitjançant la col·locació o posada a disposició dels treballadors, a 
través de la presentació en pantalla d’ordinador o terminal informàtic, de les dades dels 
seus arxius que, a aquests efectes, són considerats còpia autoritzada de les esmentades 
relacions nominals de treballadors, sempre que, en aquest últim cas, es mostrin 
acompanyats de la seva empremta electrònica corresponent.

3. En el supòsit de manca d’ingrés de les obligacions de pagament corresponents, 
l’aportació en suport informàtic de les dades de les relacions nominals de treballadors 
efectuada en el termini reglamentari es considera presentació de documents de cotització 
als efectes que preveu l’article 26 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

4. La utilització del Sistema RED per subministrar dades s’entén sense perjudici del 
compliment, per part de les empreses i altres subjectes responsables, de les altres 
obligacions que preveu el Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, 
baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret 84/1996, de 26 de gener.

Article 9. Validesa dels documents generats per impressió autoritzada de les actuacions 
tramitades electrònicament a través del Sistema RED.

Els documents generats per impressió autoritzada de les actuacions tramitades 
electrònicament a través del Sistema RED inclouen elements de contrast/acarament i 
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gaudeixen de la mateixa validesa i eficàcia enfront de tercers que les certificacions 
expedides sobre aquestes pels òrgans competents de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

La Tresoreria General de la Seguretat Social pot fer la impressió de les dades i els 
documents rebuts, produïts i emesos pel Sistema RED, la qual es considera impressió de 
contrast i gaudeix de la mateixa validesa que els originals tramitats.

L’autenticitat i la integritat dels documents generats es pot verificar mitjançant els 
sistemes disposats a aquest efecte, consistents en la verificació mitjançant el codi 
electrònic d’autenticitat (CEA), mitjançant empremta digital o qualsevol altre sistema que 
permeti contrastar la informació d’aquests documents amb la que consta a les 
corresponents bases de dades corporatives.

Article 10. Connexió i modalitats de treball.

1. La connexió per a l’intercanvi electrònic de dades o documents s’ha de fer a 
través d’internet.

Excepcionalment, la Tresoreria General de la Seguretat Social pot autoritzar 
determinats subjectes responsables amb un nombre elevat de treballadors a optar per 
una modalitat d’intercanvi electrònic de dades sota protocol ad hoc. Així mateix, la 
Tresoreria General de la Seguretat Social pot determinar igualment, en funció d’altres 
criteris objectius, quins autoritzats han d’utilitzar un protocol determinat per a l’intercanvi 
de dades.

2. Les modalitats de treball utilitzades pel Sistema RED són dos:

a) Connexió directa amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
b) Enviament i recepció de fitxers amb una estructura determinada, segons 

instruccions tècniques que figuren a la pàgina web de la Seguretat Social.

La Tresoreria General de la Seguretat Social pot incloure qualsevol altre protocol o 
modalitat de treball que l’evolució tecnològica aconselli, així com la supressió dels utilitzats 
fins al moment.

Disposició addicional primera. Exempció de l’obligació de presentar la relació nominal 
de treballadors.

En els supòsits en què tot i haver-hi una transmissió electrònica de la relació nominal 
de treballadors a través del Sistema RED, i per raons tècniques, la Tresoreria General de 
la Seguretat Social no pugui calcular la liquidació corresponent, no és necessari adjuntar, 
per al seu segellat i validació, l’esmentada relació nominal de treballadors (documents 
sèrie TC-2) al butlletí de cotització (sèrie TC-1) en el moment de l’ingrés de les quotes en 
qualsevol de les oficines recaptadores autoritzades. En aquest sentit, a la casella del 
butlletí de cotització (sèrie TC-1) reservada a signatura i segell de l’empresari s’ha 
d’indicar:

«No acompanya TC-2

Autorització TGSS número ................... de data ................................»

Disposició addicional segona. Servei d’assistència i orientació per a la formalització de 
les actuacions d’enquadrament, cotització i recaptació per mitjans electrònics.

En el marc del que preveu l’article 8 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, la Tresoreria 
General de la Seguretat Social posa a disposició de les empreses, agrupacions 
d’empreses i altres subjectes responsables obligats a incorporar-se de manera efectiva al 
Sistema RED, que per les seves dificultats personals o la seva dimensió reduïda i 
localització geogràfica així ho requereixin, un servei d’assistència tècnica i assessorament, 
que inclou els mitjans necessaris per garantir l’efectivitat del compliment de l’obligació de 
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transmissió electrònica de les dades d’enquadrament, cotització i recaptació que imposa 
l’article 1.1.

Aquest servei es presta sempre que el subjecte responsable no disposi de 
l’autorització corresponent per transmetre pel Sistema RED, en els termes i condicions 
que determini la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Disposició transitòria única. Autoritzacions per actuar a través del Sistema RED 
atorgades amb anterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre.

Respecte a les autoritzacions per actuar a través del Sistema RED atorgades amb 
anterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre a professionals col·legiats i 
tercers que estiguessin transmetent electrònicament a través del Sistema RED dades 
relatives a una o diverses empreses, agrupacions d’empreses i altres subjectes 
responsables, són vàlides, llevat de manifestació expressa en contra, i sense perjudici 
que la Tresoreria General de la Seguretat Social pugui sol·licitar en qualsevol moment 
l’acreditació de la representació, i deixar sense efecte l’autorització respecte de les 
empreses o subjectes obligats en cas que aquesta no s’acrediti suficientment.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que 
contradiguin o s’oposin al que estableix aquesta Ordre.

2. Queden derogades expressament les disposicions següents:

a) L’Ordre de 3 d’abril de 1995, sobre ús de mitjans electrònics, informàtics i 
telemàtics en relació amb la inscripció d’empreses, afiliació, altes i baixes de treballadors, 
cotització i recaptació en l’àmbit de la Seguretat Social.

b) De 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, 
aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny, l’article 28 i les disposicions addicionals 
quarta i cinquena.

c) De l’Ordre ESS/229/2012, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen per a l’any 2012 
les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del règim especial del mar 
inclosos en els grups segon i tercer, els apartats 1 i 2 de la disposició addicional única.

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 director general de la Tresoreria General de la Seguretat Social per dictar 
totes les resolucions que siguin necessàries per a l’aplicació del que disposa 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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