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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
6993 Ordre ESS/1222/2015, de 22 de juny, per la qual es regula el tauler d’anuncis 

de la Seguretat Social.

L’Ordre TIN/831/2011, de 8 d’abril, per la qual es regula el tauler d’edictes i anuncis de 
la Seguretat Social, es va dictar en aplicació i desplegament del que estableix l’apartat 4 
de 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, segons el qual les 
notificacions dels actes administratius dictats en l’àmbit de la Seguretat Social que no 
s’hagin pogut fer a la seu electrònica de la Seguretat Social o en el domicili de l’interessat 
atès que concorre algun dels supòsits que preveu l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, s’haurien de practicar exclusivament a l’esmentat tauler d’edictes, situat a la seu 
electrònica de la Seguretat Social.

Juntament amb aquesta funció principal del tauler d’edictes per a la publicació de 
notificacions, l’Ordre ministerial esmentada també l’ha configurat com un mitjà per publicar 
anuncis, acords, resolucions i comunicacions emesos per l’Administració de la Seguretat 
Social en exercici de les seves competències així com de qualsevol altra informació 
d’interès general de l’esmentada Administració.

La previsió legal a què ha donat compliment l’Ordre TIN/831/2011, de 8 d’abril, ha 
resultat afectada posteriorment per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, a l’article 25 de la qual es 
modifica l’article 59.5 i s’introdueixen dues noves disposicions, l’addicional vint-i-unena i la 
transitòria tercera, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, amb l’objectiu d’implantar un 
tauler d’edictes únic i gratuït a través del «Butlletí Oficial de l’Estat» per notificar els actes 
administratius de totes les administracions públiques en els supòsits que preveu l’esmentat 
article 59.5, amb efectes a partir de l’1 de juny de 2015.

Això ha motivat l’adaptació de la regulació continguda a l’esmentat apartat 4 de la 
disposició addicional cinquantena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, 
efectuada en virtut de la disposició final tercera.dos de la Llei 34/2014, de 26 de desembre, 
de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social, de manera 
que també a partir de l’1 de juny de 2015 les notificacions dels actes administratius en 
matèria de Seguretat Social que no es puguin fer en els supòsits que preveu l’article 59.5 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, s’han de practicar, en tot cas, per mitjà d’un anunci 
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en comptes del tauler d’edictes i anuncis de la 
Seguretat Social.

Sense perjudici de la reforma assenyalada, en el mateix apartat 4 s’ha preservat la 
utilització del tauler ja operatiu a la seu electrònica de la Seguretat Social com a mitjà per 
a la publicació dels anuncis, els acords, les resolucions, les comunicacions i qualssevol 
altres informacions de l’Administració de la Seguretat Social no afectats pels supòsits en 
què les notificacions s’hagin de practicar en el tauler d’edictes únic ubicat en l’esmentat 
butlletí oficial, que per això passa a denominar-se tauler d’anuncis de la Seguretat Social i 
es preveu que les publicacions s’hi han d’efectuar en els termes que es determinin per 
ordre del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Per donar compliment a aquest últim manament legal, mitjançant aquesta Ordre es 
regulen l’objecte, les característiques, la gestió i el funcionament del tauler d’anuncis de la 
Seguretat Social i la gestió de les publicacions que s’hi han de fer. Aquesta regulació 
comporta, així mateix, la necessitat de modificar l’actual fitxer de dades de caràcter 
personal «tauler d’edictes i anuncis de la Seguretat Social» creat per l’Ordre TIN/831/2011, 
de 8 d’abril, que passa a constituir el nou fitxer «tauler d’anuncis de la Seguretat Social».
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Aquesta Ordre ha rebut l’informe favorable de la Comissió Ministerial d’Administració 
Digital del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, de conformitat amb el que disposa 
l’article 2.2.f) de l’Ordre TIN/3155/2011, de 8 de novembre, per la qual se’n regulen la 
composició i les funcions, en relació amb el que preveu la disposició addicional segona.1 
del Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, sobre organització i instruments operatius 
de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l’Administració General de 
l’Estat i els seus organismes públics.

També ha rebut l’informe favorable de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
d’acord amb el que disposa l’article 5.b) de l’Estatut de l’esmentada Agència, aprovat pel 
Reial decret 428/1993, de 26 de març.

Aquesta Ordre es dicta en ús de les atribucions conferides a aquest efecte per la 
disposició addicional cinquantena.4 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

En virtut d’això, prèvia aprovació del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques i 
d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Objecte.

1. El tauler d’anuncis de la Seguretat Social serveix com a mitjà de publicació dels 
anuncis, els acords, les resolucions i les comunicacions emesos per l’Administració de la 
Seguretat Social en exercici de les seves competències, i de qualsevol altra informació 
d’interès general de l’Administració esmentada, a què es refereix el paràgraf segon de 
l’apartat 4 de 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.

Aquesta publicació té caràcter complementari respecte als actes en què una norma 
n’exigeixi la publicació per altres mitjans.

2. La publicació en el tauler d’anuncis de la Seguretat Social té la consideració 
d’oficial i autèntica, d’acord amb les normes i condicions que s’estableixen en aquesta 
Ordre.

Article 2. Àmbit subjectiu.

Als efectes d’aquesta Ordre, s’entén per Administració de la Seguretat Social la totalitat 
de les direccions generals, entitats gestores i serveis comuns inclosos en l’àmbit d’aplicació 
de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, de conformitat amb 
l’article 2.a) de l’Ordre TIN/1459/2010, de 28 de maig, creadora d’aquesta seu.

Article 3. Característiques del tauler d’anuncis de la Seguretat Social.

1. El tauler d’anuncis de la Seguretat Social és únic per a tota l’Administració de la 
Seguretat Social, té format digital i s’ajusta a les especificacions que estableix aquesta 
Ordre, així com a les condicions que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics, i la seva normativa de desplegament.

2. El tauler està accessible les 24 hores del dia i de manera gratuïta a la seu 
electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, en els termes que s’indiquen a 
l’article 10.

3. La publicació en el tauler d’anuncis de la Seguretat Social ha de respectar els 
principis d’accessibilitat i facilitat d’ús, d’acord amb les normes establertes sobre això, i ha 
d’utilitzar estàndards que siguin d’ús generalitzat pels ciutadans amb una adaptació 
constant al progrés tecnològic.

En particular, ha de tenir les condicions d’accessibilitat que en facilitin la consulta per 
les persones amb discapacitat o d’edat avançada, d’acord amb el que estableix el 
Reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat 
a les tecnologies, els productes i els serveis relacionats amb la societat de la informació i 
mitjans de comunicació social, aprovat pel Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre.
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Article 4. Garanties del tauler d’anuncis de la Seguretat Social.

Correspon a la Gerència d’Informàtica de la Seguretat Social:

a) Garantir la disponibilitat del tauler d’anuncis de la Seguretat Social així com 
l’autenticitat i la integritat del contingut que s’hi publiqui, mitjançant la utilització dels 
sistemes de signatura electrònica que esmenten els articles 18 i 19 de la Llei 11/2007, 
de 22 de juny.

b) Vetllar perquè reuneixi les condicions d’accessibilitat necessàries perquè les 
persones amb discapacitat o d’edat avançada el puguin consultar i per a la seva adaptació 
permanent al progrés tecnològic.

c) Publicar a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social les 
pràctiques i els procediments necessaris per a l’efectivitat del que preveu aquest article.

d) Garantir la generació d’evidències electròniques que permetin la constatació de la 
data i l’hora de publicació en el tauler d’anuncis de la Seguretat Social dels anuncis i la 
resta d’actes i informació, als efectes de la seva oportuna acreditació posterior.

Article 5. Característiques dels anuncis i la resta d’actes i informació a publicar.

1. A la capçalera de cada anunci i de la resta d’actes i informació a què es refereix 
l’article 1.1 hi ha de figurar:

a) L’escut d’Espanya.
b) La denominació «tauler d’anuncis de la Seguretat Social».
c) El logotip del tauler d’anuncis de la Seguretat Social, que és «TANUSS».
d) El número de pàgina.

En cada anunci i la resta d’actes i informació hi ha de figurar, a més, la identificació de 
l’òrgan o la unitat que l’emet i n’ordena la publicació, d’acord amb el que estableix l’article 6.

2. Els anuncis i la resta d’actes i informació també han de contenir una representació 
de la signatura electrònica feta amb motiu de la seva publicació en el tauler d’anuncis de 
la Seguretat Social, que ha de ser visible tant en format electrònic com en paper i que ha 
d’incloure, almenys, la identificació de l’òrgan o la unitat signant i la data en què es va 
produir aquesta publicació.

Article 6. Competència per ordenar la publicació.

Les direccions generals dependents de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i 
els òrgans i les unitats centrals i provincials de les entitats gestores i serveis comuns de la 
Seguretat Social adscrits a l’esmentada Secretaria d’Estat, que de conformitat amb les 
seves competències respectives estiguin legitimats per a l’emissió dels anuncis i altres 
actes i informació a què es refereix l’article 1.1, són els competents per ordenar la seva 
publicació en el tauler d’anuncis de la Seguretat Social.

Article 7. Responsabilitat sobre els continguts.

Són responsables del contingut dels anuncis i de la resta d’actes i informació posats a 
disposició dels ciutadans en el tauler els titulars dels òrgans i les unitats emissors de l’acte 
publicat.

Article 8. Competència per a la publicació.

La publicació dels anuncis i la resta d’actes i informació a què es refereix l’article 1.1 
correspon a la Gerència d’Informàtica de la Seguretat Social, en exercici de la seva 
competència per a la gestió tecnològica de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la 
Seguretat Social.
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Article 9. Terminis i efectes de la publicació.

El termini de publicació o d’exposició, si s’escau, i els possibles efectes de la publicació 
dels anuncis i la resta d’actes i informació a què es refereix l’article 1.1 són, en cada cas, 
els que determini l’òrgan competent per ordenar la seva publicació.

Article 10. Accés dels ciutadans al tauler d’anuncis de la Seguretat Social.

1. L’accés dels ciutadans al tauler d’anuncis de la Seguretat Social, a través de la seu 
electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, no requereix cap identificació.

La localització dels anuncis i la resta d’actes i informació que s’hi publiquin, així com la 
seva recuperació i impressió, s’efectua mitjançant un sistema de recerca avançat que 
disposa dels mecanismes necessaris per evitar la indexació i recuperació automàtica de 
publicacions a través de motors de cerca des d’internet.

2. En totes les oficines d’atenció al públic de l’Administració de la Seguretat Social es 
facilita la consulta pública i gratuïta del tauler d’anuncis de la Seguretat Social.

Disposició addicional primera. Protecció de dades de caràcter personal.

1. El funcionament, la gestió i la publicació d’anuncis i la resta d’actes i informació en 
el tauler d’anuncis de la Seguretat Social s’han d’ajustar al que estableixen la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el seu 
reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, així 
com a la resta de la normativa que li sigui aplicable.

2. Als efectes del que disposa la normativa esmentada, la Secretaria d’Estat de la 
Seguretat Social té la condició de responsable del fitxer.

Cadascuna de les direccions generals, entitats gestores i serveis comuns a què es 
refereix l’article 2 té la condició de responsable del tractament de les dades corresponents 
als anuncis i la resta d’actes i informació la publicació dels quals en el tauler l’ordenin els 
seus òrgans i unitats centrals o provincials.

Disposició addicional segona. Modificació del fitxer de dades de caràcter personal.

Es modifica el fitxer de dades de caràcter personal «tauler d’edictes i anuncis de la 
Seguretat Social», creat per l’Ordre TIN/831/2011, de 8 d’abril, que passa a denominar-se 
«tauler d’anuncis de la Seguretat Social» i les característiques del qual figuren com a 
annex a aquesta Ordre.

Disposició addicional tercera. Implantació del tauler d’anuncis de la Seguretat Social.

La implantació efectiva de la publicació en el tauler d’anuncis de la Seguretat Social 
dels anuncis i la resta d’actes i informació a què es refereix l’article 1.1, emesos per 
l’Administració de la Seguretat Social en exercici de les seves competències, té lloc el dia 
d’entrada en vigor d’aquesta Ordre.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre TIN/831/2011, de 8 d’abril, per la qual es regula el tauler 
d’edictes i anuncis de la Seguretat Social, i totes les disposicions del mateix rang o inferior 
que s’oposin al que estableix aquesta Ordre.

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 règim econòmic 
de la Seguretat Social.
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Disposició final segona. Facultats d’aplicació i desplegament.

S’autoritza el secretari d’Estat de la Seguretat Social per dictar totes les disposicions 
que siguin necessàries per al desplegament i l’execució del que preveu aquesta Ordre.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 22 de juny de 2015.–La ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez 
García.

ANNEX

Denominació del fitxer: «tauler d’anuncis de la Seguretat Social»

Finalitat del fitxer i usos previstos: gestió de la publicació d’anuncis, acords, resolucions 
i comunicacions emesos per l’Administració de la Seguretat Social, així com de qualsevol 
altra informació d’interès general de l’Administració esmentada, en el tauler d’anuncis de 
la Seguretat Social.

Persones o col·lectius dels quals s’obtenen dades o que estiguin obligats a 
subministrar-les: interessats als quals es refereixen els anuncis i la resta d’actes i 
informació a publicar.

Procediment de recollida de dades: procediments en què es dicten o emeten els 
anuncis i la resta d’actes i informació a publicar.

Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades recollides: dades contingudes en 
els anuncis i la resta d’actes i informació a publicar; nom i cognoms dels interessats i, si 
s’escau, DNI, NIE o CIF.

Sistema de tractament: automatitzat.
Cessions de dades previstes: els anuncis i la resta d’actes i informació han de ser 

accessibles a tercers durant el termini en què figurin publicats.
Transferències internacionals previstes: no se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer: Secretaria d’Estat de la Seguretat Social.
Òrgan davant del qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició: Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, carrer Agustín de Bethencourt, 4, 28003 
Madrid.

Nivell de seguretat: nivell mitjà.
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