
Aconsegueix 
l’informe de 
vida laboral
Guia pràctica interactiva per aconseguir 
el teu informe de Vida Laboral.

FES CLIC AQUÍ PER COMENÇAR



1. SEU DIGITAL SEGURETAT SOCIAL
• A continuació s’explicarà com obtenir l’informe de forma digital en format PDF. Tot i que recomanem 

fer-ho en digital, hi ha l’opció de rebre l’informe imprès en paper al domicili per correu postal, tot i 
que es pot allargar uns 10 dies.

• Clica l’opció que prefereixis:

Tornar al 
principi

ANTERIOR

DIGITAL CORREU
POSTAL



2. INFORME PER CORREU POSTAL

• Fes clic AQUÍ per accedir al tràmit per

obtenir l’informe de vida laboral al teu

domicili.

• Omple totes les dades personals, la

informació del teu domicili i el correu

electrònic.

• Un cop omplertes les dades, prem

“Solicitar”, i si està tot en regla arribarà el

certificat al domicili en uns dies.

Tornar al 
principi

MÉS INFO

ANTERIOR

https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/tramites/enviovidalaboraldomicilio


2. INFORME DIGITAL
• Hi ha diverses formes d’accedir al tràmit, depenent de si disposes de Cl@ve o no. En cas de

no tenir cl@ve ni certificat digital, cal accedir-hi via SMS o bé tornar un pas enrere i
demanar l’informe per correu postal.

• Continua fent clic a l’opció que prefereixis.

Tornar al 
principi

CLA@VE PIN

VIA SMS

CL@VE 
PERMANENT

ANTERIOR

CERTIFICAT 
DIGITAL

COM 
OBTENIR 
CL@VE?



REGISTRE A CL@VE
• Per registrar-te a Cl@ve ho pots fer de diverses maneres, depenent de si disposes de certificat

electrònic o no.

• (El mètode sense certificat electrònic o DNI-e pot allargar-se una o dues setmanes, en canvi si 
t’identifiques amb certificat és instantani.) Procedeix fent clic, segons en tinguis o no.

DISPOSO DE CERTIFICAT 
ELECTRÒNIC O DNI 

ELECTRÒNIC

NO TINC CERTIFICAT NI 
DNI ELECTRÒNIC

ANTERIOR

Tornar al 
principi



REGISTRE A CL@VE
(sense certificat electrònic)
• Per registrar-te a Cl@ve, fes clic AQUÍ, introdueix el DNI/NIE, la data d'expiració (número de suport si 

és NIE), i fes clic a "Continuar".

• En continuar, si les dades introduïdes són correctes, el sistema et dirà que cal una carta d'invitació 
amb un codi de verificació. Fes clic a "Sí, envia'm una carta d'invitació al meu domicili fiscal". També 
hi ha l’opció de verificar la teva identitat mitjançant una videotrucada.

• Al cap d'uns dies t'arribarà la carta al domicili que figuri al registre de la Seguretat Social.

SEGÜENT

ANTERIOR

Tornar al 
principi

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FBUCV%2DJDIT%2FPasarelaC31h


REGISTRE A CL@VE
(sense certificat electrònic)
• Un cop hagi arribat la carta, torna a la web (fes clic AQUÍ), introdueix DNI/NIE i les dades 

corresponents, i selecciona "Ja disposo d'una carta d'invitació".

• A continuació introdueix el codi de verificació de la carta (número de 16 caràcters) i "Continuar". 
Introdueix el telèfon mòbil i el correu electrònic i si tot ha anat correctament, t'arribarà un SMS 
assegurant que has estat donat d'alta al sistema.

• Defineix una contrasenya per la Cl@ve permanent que utilitzaràs cada cop que vulguis identificar-te 
amb cl@ve permanent, o bé utilitza Cl@ve PIN.

SEGÜENT

ANTERIOR

Tornar al 
principi

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FBUCV%2DJDIT%2FPasarelaC31h


REGISTRE A CL@VE
(amb certificat electrònic)
• Per registrar-te a Cl@ve, fes clic AQUÍ, introdueix el DNI/NIE, la data d'expiració (número de suport si 

és NIE), i fes clic a "Continuar". 

• Identifica’t amb el certificat electrònic i completa les dades amb el telèfon i el correu electrònic.

• Defineix una contrasenya per la Cl@ve permanent que utilitzaràs cada cop que vulguis identificar-te 
amb cl@ve permanent, o bé utilitza Cl@ve PIN.

• Ja estàs donat d’alta al Sistema Cl@ve!

SEGÜENT

ANTERIOR

Tornar al 
principi

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FBUCV%2DJDIT%2FRegistroClvCert


ACCÉS A TRAVÉS DE CL@VE 
PERMANENT
• A la web inicial (AQUÍ), fes clic a “Usuario y contrasenya".

• Un cop dins, introdueix el DNI/NIE i la data d'expiració (número de suport si és NIE).

Tornar al 
principi

SEGÜENT

ANTERIOR

https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIj8nKt8jNTrMoLivV88tMz8_QLsh0VAZSk7Xs!/


ACCÉS A TRAVÉS DE CL@VE 
PERMANENT
• Accedeix a “Vida laboral e informes”.

• Vés a “Informe de tu vida laboral”, a continuació “Solicitar informe” i ja podràs acceder al teu
historial laboral.

• Al final de la página podràs descarregar l’informe de vida laboral en format pdf.

Tornar al 
principi

SEGÜENT

ANTERIOR



ACCÉS A TRAVÉS DE CL@VE PIN
• A la web inicial (AQUÍ), fes clic a “Cl@ve PIN".

• Per passar al següent pas cal descarregar-se una aplicación al telèfon mòbil. Escaneja el codi QR que 
surt a la pantalla o busca cl@ve PIN a l'AppStore o Google Play Store per descarregar-la.

• Un cop tinguis l'app instal·lada i t’hi hagis identificat, fes clic a "Obtener PIN" i a continuació
t'arribarà un codi de tres caràcters al telèfon. Introdueix-lo a l'apartat PIN i prem "Accedir".

Tornar al 
principi

SEGÜENT

ANTERIOR

https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIj8nKt8jNTrMoLivV88tMz8_QLsh0VAZSk7Xs!/


ACCÉS A TRAVÉS DE CL@VE PIN

• Si tot ha anat correctament, s'obrirà una pàgina nova amb el teu històrial laboral, i al final de la 
página tindràs l’opció de descarregar l’informe de vida laboral en format pdf.

Tornar al 
principi

MÉS INFO

ANTERIOR



ACCÉS VIA SMS
• Tornant a la web inicial (AQUÍ), selecciona “Via SMS".

• Un cop dins, introdueix el DNI/NIE i la data de naixement i el número de telèfon mòbil.

• T’arribarà un SMS al mòbil amb un codi de seguretat, introdueix-lo al camp corresponent, i ja estaràs
identificat.

• Accedeix a “Vida laboral e informes”.

Tornar al 
principi

SEGÜENT

ANTERIOR

https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIj8nKt8jNTrMoLivV88tMz8_QLsh0VAZSk7Xs!/


ACCÉS VIA SMS
• Fes clic a “Informe de tu vida laboral”, a continuació “Solicitar informe” i ja podràs acceder al teu

historial laboral.

• Al final de la página podràs descarregar l’informe de vida laboral en format PDF.

Tornar al 
principi

MÉS INFO

ANTERIOR



ACCÉS AMB CERTIFICAT DIGITAL
• Tornant a la web inicial (AQUÍ), selecciona “Certificat digital".

• Identifica’t amb el certificat digital que disposis. Tot seguit accedeix a “Vida laboral e informes”, vés a 
“Informe de tu vida laboral, “Solicitar informe” i ja podràs acceder al teu historial laboral.

• Al final de la página podràs descarregar l’informe de vida laboral en format pdf.

Tornar al 
principi

MÉS INFO

ANTERIOR

https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIj8nKt8jNTrMoLivV88tMz8_QLsh0VAZSk7Xs!/


10. Promoció Econòmica

• Per a més informació:

C/ Nou, 11 de Centelles (9 h – 14 h, dl. – dv.)

938 811 257

cntl.ope@centelles.cat

Tornar al 
principi

mailto:cntl.ope@centelles.cat

