
 
 
Informació sobre la realització de tràmits relacionats amb la         
Seguretat Social 
 
A conseqüència del tancament de les oficines d’atenció al públic de la Seguretat Social, a               
causa de la pandèmia pel COVID-19, s’ha obert una nova bústia per a la realització de                
les gestions per a les persones que no disposen d’un certificat digital o cl@ve i que                
podeu consultar en aquest enllaç.  
 
Així, tant per les persones que tenien cita prèvia per sol·licitar una prestació (jubilació,              
viduïtat, prestació per naixement o cura de menor, etc.) com per les que no tenien amb                
anterioritat una cita prèvia, podran fer els tràmits de les següents maneres: 
 
1. Si tens certificat digital o Cl@ve 
Podràs presentar la teva sol·licitud a través de la web de la Seu Electrònica de la Seguretat                 
Social o del portal Tu Seguridad Social i identificar-te amb el certificat digital o cl@ve.  
 
 
2. Si no disposes de mètodes d’autentificació segura 
En aquest cas, l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha habilitat un servei a través del                
qual podràs presentar la teva sol·licitud sense la necessitat d’identificació electrònica. Aquí            
trobaràs més informació. 
 
Aquest servei ho trobaràs en aquest enllaç. S’obrirà una pàgina per a la presentació              
d’escrits i documentació sense registre en la que hauràs d’escollir la Direcció Provincial             
que et correspongui i complimentar les següents dades identificatives: 

- NIF/NIE 
- Nom i cognoms 
- Telèfon de contacte 
- Correuelectrònic 
- Assumpte 
- Teste amb la descripció de l’escrit, sol·licitud o comunicació 
- Documentació que consideri adjuntar 

 
 
Si el motiu és sol·licitar una prestació, caldrà afegir el formulari de la teva sol·licitud.               
Els formularis estan també disponibles a la pàgina web de la Seguretat Social. 
 
Com que aquest servei no utilitza cap mitjà per a identificar-se electrònicament, la sol·licitud              
no es formalitza en el Registre Electrònic de la Seguretat Social, per tant, es podrà requerir                

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/otros%20procedimientos/tgss_1_22/!ut/p/z1/jY9NCsIwFISvogeQ95KWQJZBpP60C5FizKYEjTVik9IEF57e0r2psxv4ZpgBBRKU02_b6mi906_RXxRrMsJywpGUBe42KOrqUPPsmBWUwTkFIEdQ_-Txh8Rsfj8HjA_oUK2rFlSv42Nl3d2D9HHwYdEP_mputrPGRR9AxjaEhjSUjrNUqng6NgGJ5ScToO9q-Sm3-MzF8gvdvLo6/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA40NLA31w8EKDHAARwP9KEL6o_ArMYAqwGNFcGqxfkFuhEGWiaMiAA_0buo!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA40NLA31w8EKDHAARwP9KEL6o_ArMYAqwGNFcGqxfkFuhEGWiaMiAA_0buo!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede-tu.seg-social.gob.es/wps/portal/tussR/tuss/Login/!ut/p/a1/hY9Lb8IwEIT_ChdyQcXrPIxbyarSgmgjBAeCCLlUtuOEVHlhJ-HvNwW16gHUPe2svtXMoBhFKK54n2e8zeuKF986Jh_0fU7eYAMrOl9T8F8whO7Oc5bgDsBhAODO-PDf_x7FFwSWrosDagcbHCzAd8lqh8M1BiA_wH2LAMVZUYtL3INfCYdmKNYqVVrpaaeH87FtG_M0hjGcz-epyKtsKutyDEZxLY_PJ9Z2E6OyTucJTyamljkvrLTWJVvMl-FraJ0M22wt2ecJm6UytSX2IHVSF1ObCgyKEpp4jjuMtAbnPGN8Rkn6aDvUk8QdVmGnnqDYscnMkVgIS0q22FpGtQWvMqbMw6Caoueawa0ex9q0KPob_xZ1LdRwzUuDorYb_bYaXVuhpozg0yv6ldr7XyU-CWM!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://revista.seg-social.es/2020/03/16/la-seguridad-social-habilita-un-buzon-para-tramites-urgentes-sin-autentificacion-previa/
https://revista.seg-social.es/2020/03/16/la-seguridad-social-habilita-un-buzon-para-tramites-urgentes-sin-autentificacion-previa/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/informacionUtil/PresentaDoc/INSSListado/!ut/p/z1/jY_LDoIwEEW_xQ8wM-VlusRH5FWBkMbajWkUsYkCgcaFXy8hbhFnd5Nzb-aABAGyVi9dKaObWj2GfJLeOfWZFTgOSdClK8xTThy6jqwYXTiOgE08h1AkyR7DHfqcxZzauY0UQf7Tx4nzZ_vRHDAYWB3bsApkq8x9qetbAyLryr6sjdo2FxDhoSgS3Rt1bYZ_5Lg4aUTmAPwCP5yKsof2ycU7CVBn1eID4WuN-g!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968


a la persona sol·licitant que acrediti la seva identitat o verificar qualsevol documentació o              
dada que hagi facilitat. Cal tenir en compte que aquesta mesura tampoc permet obtenir un               
justificant de la tramitació. 
 
De totes maneres, els terminis per a la presentació de sol·licituds de prestacions a la               
Seguretat Social estan suspesos. Per tant, es recomana només utilitzar aquest servei si             
es necessita contactar amb l’INSS, en cas contrari es demana esperar a la finalització de la                
situació creada pel COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


