
  
 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             

             

             

             

             

              

              

           

           

           

           

            

Más información: 

techno logy  
co n su l t i n g  

La Tresoreria General de la Seguretat 
Social (TGSS) et facilita:   
 
Serveis electrònics intuïtius i fàcils 
d’utilitzar, 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 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Més informació:  

Serveis 
electrònics 

Empleats 
de la Llar 

NIPO: 275-17-011-2 

 

https://sede.seg-social.gob.es 
 

   901 502 050 
 

   @Info_TGSS 
 

Sistema Especial per a  

Ara pots realitzar  
Tots els tràmits del  

Sistema Especial pera a  
Empleats de la Llar  

sense desplaçar-te a 
 una administració  

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

https://sede.seg-social.gob.es/


 

 

Baixa en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar 

Eliminació d’altes/baixes prèvies de treballadors en el Sistema 
Especial per a Empleats de la Llar 

A través d’aquest servei, es formalitza l’alta de l’empleat en el Sistema Especial per a 
Empleats de la Llar. És necessari informar de les dades relatives a l’empresari, l’empleat de la 
llar i la relació laboral. L’alta de l’empleat s’ha de tramitar abans de l’inici de l’activitat 
laboral, amb una antelació màxima de 60 dies. 

 

En aquest servei, es formalitza la baixa de l’empleat en el Sistema Especial per a Empleats de 
la Llar, tot comunicant la finalització de la relació laboral. La baixa s’ha de tramitar dins del 
termini dels 3 dies naturals següents a la data de finalització de la relació laboral. 
 

Com s’hi  
accedeix? 

Requisits imprescindibles  

Per a poder utilitzar els serveis del Sistema 
Especial per a Empleats de la Llar, és necessari 
disposar de:  
 

 Codi de Compte de Cotització (CCC) de 
l’empresari. El CCC és el número que 
proporciona la TGSS per a poder donar d’alta 
un empleat. Es pot sol·licitar a la Seu 
Electrònica, al servei Inscripció i assignació de 
CCC per a empresari individual, tot seguint el 
camí:  
 

      Inici  Empreses  Afiliació i Inscripció 

 

Número de Seguretat Social (NUSS) del 
treballador. És el número que la TGSS atorga 
a cada ciutadà la primera vegada que inicia 
una activitat laboral. Es pot obtenir a la Seu 
Electrònica, al servei Assignació de Número de 
Seguretat Social, tot seguint el camí: 
 

      Inici  Ciutadans  Afiliació i Inscripció 
 

 
El CCC i el NUSS se sol·liciten a totes les altes i 
baixes, independentment que les tramiti 
l’empresari o el treballador. 
  

 

Aquest servei addicional permet anular les altes i les baixes prèvies, en els supòsits en què 
l’empleat finalment no iniciï l’activitat o vagi a concloure la relació laboral amb posterioritat 
al que va ser previst inicialment. Només es pot realitzar l’eliminació de les altes o baixes 
comunicades abans de l’inici o finalització de la relació laboral. 

Empresaris que desitgin contractar o ja tinguin 
contractat un treballador que presti serveis retribuïts 
en l’àmbit de la llar familiar. L’empresari és el 
responsable dels tràmits d’afiliació i cotització a la 
Seguretat Social. 
 
Empleats de la llar que treballin menys de 60 hores al 
mes per empresari, sempre que tinguin acordat que 
l’empleat ha de tramitar els actes d’afiliació a la 
Seguretat Social. En aquest cas, l’empleat també 
assumeix la responsabilitat de l’ingrés de les quotes.  
 

Els serveis estan disponibles a la Seu electrònica de la 
Seguretat Social (https://sede.seg-social.gob.es), als 
camins: 

  
 
 

Inici  Ciutadans  Afiliació i Inscripció 

Inici  Empreses  Afiliació i Inscripció 

 
 

Inicio  Ciudadanos  Afiliación e Inscripción 
 

Inicio  Empresas  Afiliación e Inscripción 
 
 

S’hi pot accedir amb un certificat digital admès per la 
Seguretat Social o amb usuari + contrasenya del sistema 
Cl@ve Permanente (clave.gob.es). 

Els autoritzats RED també poden accedir a aquests 
Serveis a través del Sistema RED de la TGSS, sempre que 
tinguin assignat el Número d’Afiliació (NAF) de 
l’empresari o el CCC corresponent al Sistema Especial per 
a Empleats de la Llar. 

Qui els pot  
utilitzar? 

Alta en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar 

Variació de dades en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar 
Mitjançant aquest servei, és possible modificar la informació de la relació laboral ja 
comunicada si es produeixen variacions del tipus de contracte, retribució, hores de treball, etc. 

Serveis 

https://sede.seg-social.gob.es/

