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Pàgina web:
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• Disponible en tot moment i des de
qualsevol lloc les 24 hores dels 365 dies
de l’any.

Seu Electrònica:
https://sede.seg-social.gob.es
Atenció Telefònica:
901 50 20 50
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• Estalvi de temps en evitar
desplaçaments i espera de torns.
• Aprofita les experiències prèvies amb
dispositius mòbils i amb el canal internet
per a la gestió àgil, senzilla i intuïtiva
dels tràmits amb la Seguretat Social.
• Permet una major immediatesa en la
realització de les gestions i una major
seguretat en l’èxit de les mateixes.
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AVANTATGES DEL
SISTEMA RED, DE
L’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA I DE
LES NOTIFICACIONS
TELEMÀTIQUES

INSTITUT SOCIAL
DE LA MARINA

Sistema Red
Administració Electrònica
i Notificacions Telemàtiques

A partir de
l’1 d’octubre de 2018
s’estén l’obligatorietat de
transmissió a través del Sistema RED
per als treballadors per compte propi
inclosos en el grup primer de cotització del Règim
Especial de Treballadors del Mar (REM).
Per als inclosos en els grups segon i tercer l’ús del
Sistema RED és voluntari.

PER REALITZAR ELS TEUS TRÀMITS PER VIA
ELECTRÒNICA PODRÀS UTILITZAR DOS CANALS
• El Sistema RED (Remissió Electrònica de Dades).
• La Seu Electrònica de la Seguretat Social
(SEDESS)

SISTEMA RED
Al Sistema RED s’hi pot accedir de dues maneres:
• A través de la pàgina web de la Seguretat Social
(https://www.seg-social.es).
• A través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social
(https://sede.seg-social.gob.es): punxant a l’enllaç
Sistema RED/Sistema de Liquidació Directa que es
vincula amb la pàgina web de la Seguretat Social.
Per accedir al Sistema RED es precisa certificat digital
i la presentació prèvia d’una sol·licitud d’autorització
(formulari FR.101), ja que és necessari estar
degudament autoritzat.

La sol·licitud d’autorització es pot presentar de manera
presencial o bé mitjançant el Registre Electrònic (RE)
de la Seu Electrònica, al qual es pot accedir amb
certificat digital o DNI electrònic.

SEDESS:

Per facilitar les seves gestions, un autoritzat RED pot
actuar en la seva representació. A la Seu Electrònica
també hi ha a la seva disposició els serveis que
permeten la gestió de l’assignació o desassignació del
Número d’Afiliació (NAF) del treballador autònom a un
autoritzat RED.

A més de l’accés directe al Sistema RED a través
de la Seu Electrònica, a SEDESS també hi ha
disponible el servei electrònic d’«Alta Treballadors
Règim Especial del Mar compte propi», mitjançant
la presentació de sol·licituds per Registre Electrònic
(RE).

Alguns serveis que estaran disponibles a partir de
l’1 d’octubre de 2018 a través del Sistema RED, són:

L’Institut Social de la Marina treballa per oferir als
seus treballadors per compte propi altres serveis
online semblants als ja existents per la resta de
treballadors autònoms, pels que es precisarà el
certificat digital, DNI o usuari i contrasenya del
Sistema Cl@ve Permanente (https://clave.gob.es).

• Alta del treballador per compte propi del REM: Per
a l’alta amb caràcter previ a l’inici de l’activitat laboral
(fins a 60 dies naturals).
Si es tracta d’un treballador del grup primer, podrà
simultàniament triar la base de cotització i, si
escau, optar per l’increment automàtic en el mateix
percentatge en què s’incrementi la base màxima.
• Baixa del treballador per compte propi del REM:
Per a la baixa dins del termini dels 3 dies naturals
següents a la data del cessament de l’activitat.
• Comunicats mèdics d’IT: Per informar a l’INSS els
comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta de la
Incapacitat Temporal.
• Petició d’informes: A través d’aquest servei també
es poden sol·licitar informes de situació de cotització,
de bases i quotes ingressades, etc.

Quan estiguin disponibles els serveis online, els
informarem oportunament.
Així mateix, els responsables quedaran obligats a
comparèixer a la SEDESS, a l’efecte de rebre les
notificacions i comunicacions electròniques, des de
l’1 d’octubre de 2018:
A SEDESS té disponible el servei de Consulta i
Signatura de Notificacions Telemàtiques, al qual
pot accedir amb Certificat Digital, DNI electrònic o
usuari i contrasenya del Sistema Cl@ve Permanente
(clave.gob.es).

RECORDI QUE HA DE
COMUNICAR I ACTUALITZAR LES SEVES
DADES DE CONTACTE PER REBRE
INFORMACIÓ I AVISOS DE
NOTIFICACIONS.

