Ara pots fer tots els
tràmits del sistema
especial per a empleats
domèstics sense
anar a cap oficina
de la SS

La Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS) et facilita:
 Servicis electrònics intuïtius i fàcils d’usar,
per a una gestió àgil i senzilla.

 Disponibles les 24 hores del dia, els 365
dies de l’any.

 Seguretat i immediatesa en les
comunicacions.
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Alta en el sistema especial d’empleats domèstics

A través d’este servici es formalitza l’alta del treballador en el sistema especial per a empleats
domèstics. Cal comunicar les dades relatives a l’ocupador, a l’empleat domèstic i a la relació
laboral. L’alta del treballador s’ha de tramitar abans de l’inici de l’activitat laboral, amb una
antelació màxima de 60 dies.

Baixa en el sistema especial d’empleats domèstics
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Este servici, mitjançant la comunicació de la finalització de la relació laboral, permet
formalitzar la baixa de l’empleat en el sistema especial d’empleats domèstics. La baixa s’ha
de tramitar dins del termini dels 3 dies naturals següents a la data de finalització de la relació
laboral.

Variació de dades en el sistema especial per a empleats domèstics

A través d’este servici es pot modificar la informació de la relació laboral ja comunicada si es
produïxen variacions en el tipus de contracte, en la retribució, en les hores de faena, etc.

Eliminació d’altes/baixes prèvies de treballadors en el sistema
especial per a empleats domèstics

Este servici addicional permet anul·lar les altes i les baixes prèvies en el cas que, al final,
l’empleat no comence l’activitat o concloga la relació laboral més tard de la data prevista
inicialment. L’eliminació de les altes o baixes comunicades només pot fer-se abans de l’inici o
de la finalització de la relació laboral.

Com s’hi
accedix?
Els servicis estan disponibles a la seu electrònica de la
Seguretat Social (https://sede.seg-social.gob.es), en les
rutes següents:
Inici  Ciutadans  Afiliació i Inscripció
Inici  Empreses  Afiliació i Inscripció
S’hi pot accedir amb un certificat digital admés per la
Seguretat Social o amb un nom d’usuari + contrasenya
del sistema Cl@vepermanente (clave.gob.es).
Els autoritzats RED poden accedir a estos servicis també
a través del Sistema RED de la TGSS, sempre que tinguen
assignat el número d’afiliació (NAF) de l’ocupador o el
CCC corresponent al sistema especial per a empleats
domèstics.

Qui pot
fer-ne ús?

Ocupadors que vulguen contractar o ja tinguen
contractada una persona que preste servicis retribuïts
en l’àmbit del domicili familiar. L’ocupador és el
responsable dels tràmits d’afiliació i de cotització a la
Seguretat Social.
Empleats domèstics que treballen menys de 60 hores al
mes per ocupador, i sempre que hagen acordat que
l’empleat ha de tramitar els actes d’afiliació a la
Seguretat Social. En este cas, l’empleat assumix també
la responsabilitat de l’ingrés de les quotes.

Requisits imprescindibles
Per a poder fer ús dels servicis del sistema
especial d’empleats domèstics cal disposar
dels elements següents:
Codi de compte de cotització (CCC) de
l’ocupador. El CCC és el número que
proporciona la TGSS per a poder donar d’alta
un treballador. Es pot sol·licitar a la seu
electrònica, dins del servici Inscripció i
assignació de CCC per a empresari individual,
seguint la ruta següent:
Inici  Empreses  Afiliació i Inscripció
Número de la Seguretat Social (NUSS) del
treballador. És el número que la TGSS assigna
a cada ciutadà la primera vegada que
comença una activitat laboral. Es pot obtenir a
la seu electrònica, en el servici Assignació de
número de Seguretat Social, seguint la ruta
següent:
Inici  Ciutadans  Afiliació i Inscripció
El CCC i el NUSS se sol·liciten en totes les altes
i les baixes, independentment que les tramite
l’ocupador o el treballador.

