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24-106 Afiliacións a Seguridade Social por concello de
residencia do afiliado
PROXECTO TÉCNICO
Meta de información
2.4.1 Caracterización do mercado laboral.

Normativa e organización
O artigo 1 do Real decreto 693/2010, do 20 de maio, polo que se modifica o Real decreto
1314/1984, do 20 de xuño, polo que se regula a estrutura e competencias da Tesourería Xeral
da Seguridade Social, atribúe a este organismo a competencia relativa a inscrición de
empresas e a afiliación, altas e baixas dos traballadores.

A normativa que regula a inscrición e afiliacións de traballadores ao sistema da Seguridade
Social é a seguinte:
-

Real decreto 84/1996, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento xeral
sobre inscrición de empresas e afiliación, altas, baixas e variacións de datos de
traballadores na Seguridade Social.

-

Orde do 3 de novembro de 1970, sobre requisitos a cumprir no réxime especial da
Seguridade Social dos traballadores do mar.

En abril de 2011, o Instituto Galego de Estatística (IGE) firmou un convenio de colaboración en
materia estatística coa Tesourería Xeral da Seguridade Social e co Instituto Social da Mariña
polo cal recibirá trimestralmente a seguinte información extraída do Ficheiro xeral de afiliación:
-

ficheiro de afiliacións en alta laboral

-

ficheiro de contas de cotización en alta ou baixa producida nos tres meses

Por outra banda, en virtude do Acordo marco sobre cooperación estatística e intercambio de
información entre o Instituto Nacional de Estadística (INE) e o Instituto Galego de Estatística,
firmado o 30 de xaneiro de 2002, o INE remite periodicamente unha copia do Padrón continuo.
Desde o ano 2013 (inclusive), o INE envía semestralmente ao IGE os ficheiros de microdatos
con data de referencia o día 1 de xaneiro e 1 de xullo de cada ano. Para os anos anteriores a
2013 só se dispón dos ficheiros correspondentes ao primeiro día de cada ano.

Unidades estatísticas
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Afiliación á Seguridade Social en alta laboral. A afiliación é obrigatoria para todas as
persoas incluídas no campo de aplicación da Seguridade Social e única para toda a vida do
traballador e para todo o sistema, sen prexuízo das baixas, altas e demais variacións que se
poidan producir con posterioridade. É dicir, o traballador afíliase cando comeza a súa vida
laboral (alta inicial) e se dá de alta nalgún dos réximes do Sistema da Seguridade Social. No
caso de que cese a súa actividade será dado de baixa pero seguirá afiliado en situación de
baixa laboral. Se retoma a actividade producirase unha alta denominada alta sucesiva a
efectos estatísticos pero non terá que afiliarse de novo.

No ficheiro de afiliacións que remite a Tesourería figuran os traballadores en alta na data de
extracción do ficheiro. Inclúense os traballadores por conta allea adscritos a unha conta de
cotización da Comunidade Autónoma de Galicia e traballadores por conta propia cuxo domicilio
radica en Galicia (con unidade de xestión na comunidade autónoma). No momento da
extracción do ficheiro o traballador debe figurar en situación de alta nalgún dos seguintes
réximes (ver descrición da variable regimen do anexo 1): 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0121,
0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0140 (só convenios 33 e 34), 0521, 0611, 0613,
0811, 0812, 0813, 0814, 0821, 0822, 0823, 0825, 0911, 1211 e 1221.

Non se inclúen as persoas en alta en:
-

Código de conta de cotización convencional. Persoas sen traballo (por conta propia
allea ou asimilado á conta allea) nin asimiladas á alta que reciben a prestación de
asistencia sanitaria en España.

-

Réximes rematados en 40 (excepto convenios 33 e 34 de coidado de dependentes).

-

Réximes 1911 (seguro escolar) e 3011 (asistencia sanitaria concertada).

-

Códigos de conta de cotización con tipo de relación laboral (ver descrición da variable
trl do anexo 2) en: 75x, 3xx, 905, 906, 909, 912, 936, 970, 971, 972, 983, 984, 985.

O número de afiliacións non se corresponde necesariamente co de traballadores senón co de
situacións que xeran obriga de cotizar. É dicir, unha mesma persoa contabilízase tantas veces
como situacións de cotizacións teña, xa sexa porque ten varias actividades laborais nun
mesmo réxime ou en varios.

Conta de cotización. A Tesourería Xeral da Seguridade Social asigna aos empresarios e
outros suxeitos responsables do pagamento de cotas ao Sistema da Seguridade Social o
código da conta de cotización. Cada empresa pode ter un ou varios códigos pero só hai un
principal e os demais (secundarios) están vinculados ao principal. Unha mesma empresa debe
ter polo menos unha conta de cotización por cada provincia onde teña actividade, réxime (ou
sistema especial dentro do réxime) onde se encadren os seus empregados e tipo de relación
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laboral1 ao que correspondan ditos empregados. Os códigos de conta de cotización non
identifican necesariamente aos centros de traballo.

No ficheiro de contas de cotización figuran as contas de cotización en situación de alta (con ou
sen traballadores) ou en baixa producida nos tres meses en todos os réximes do sistema da
Seguridade Social. Os díxitos que identifican a provincia no código da conta de cotización debe
ser algún dos seguintes: 15 (A Coruña), 27 (Lugo), 32 (Ourense), 36 (Pontevedra) ou 56
(código que identifica a dirección provincial de Vilagarcía de Arousa do Instituto Social da
Mariña). Inclúense os seguintes réximes (ver descrición da variable reg_ccot do anexo 2) :
0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0121, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136,0137, 0613, 0811,
0812, 0813, 0814, 0821, 0822, 0823, 0911 e 1211.

Non figuran no ficheiro de contas de cotización:
-

As contas dos réximes rematados en 40.

-

As contas dos réximes 1911 (seguro escolar) e 3011 (asistencia sanitaria concertada).

-

Códigos de conta de cotización con tipo de relación laboral (ver descrición da variable
trl do anexo 2) en: 75xx, 3xx, 905, 906, 909, 912, 913, 936, 970, 971, 972, 983, 984,
985.

Variables
A continuación detállanse os campos que se utilizan para depurar e explotar os ficheiros de
afiliacións e contas de cotización da Seguridade Social.

Ficheiro de afiliacións en alta laboral

Número de afiliación. É o número que a Tesourería Xeral da Seguridade Social asigna ao
traballador, sexa por conta allea ou propia, cando causa alta inicial na Seguridade Social. Ten
carácter vitalicio e é único para o Sistema da Seguridade Social en todo o territorio nacional.

Identificador da persoa física. Ten unha lonxitude de 11 díxitos. O primeiro díxito deste
campo indica o tipo de documento que presentou o afiliado: 1 (DNI), 2(pasaporte), 3(número de
identificación de estranxeiro).
DNI: Axústase á dereita e complétase con 0 pola esquerda tendo en conta que o último
carácter debe ser unha letra.
NIE. o número de identificación de estranxeiría axústase igual que o DNI tendo en
conta que o primeiro e último carácter son letras.
Pasaporte. Axústanse á dereita e complétase con 0 pola esquerda.
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O tipo de relación laboral identifica a determinados grupo de afiliados con peculiaridades de
cotización, por exemplo: contratos de aprendizaxe, funcionarios, interinos, ...
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Nome e apelidos do afiliado. Nome e apelidos que figuran no ficheiro de persoas físicas da
Seguridade Social.

Sexo. Sexo que figura no ficheiro de persoas físicas da Seguridade Social. Pode tomar os
valores: 0 (non consta), 1 (homes) e 2 (mulleres).

Data de nacemento. Data de nacemento que figura no ficheiro de persoas físicas da
Seguridade Social. Ten formato AAAAMMDD.

País de nacionalidade. Código do país de nacionalidade. Non se corresponde co código INE
de países. A táboa actualizada cos códigos de países pódese consultar na documentación do
Sistema RED da Seguridade Social.

Normalización do domicilio. Campo que indica se o domicilio da persoa física que figura na
base de datos está normalizado (valor 2), non normalizado (valor 1) ou reside no estranxeiro
(valor 3).

Domicilio. Domicilio de residencia da persoa física que figura no ficheiro de persoas físicas da
Seguridade Social. Para os domicilios normalizados, nas posicións 53-61 figura o código INE
da localidade de residencia do afiliado. Este código de localidade non está depurado.

Réxime de afiliación. A estrutura do Sistema da Seguridade Social está integrada polo réxime
xeral e o réximes especiais establecidos para algunhas actividades profesionais (ver descrición
da variable regimen do anexo 1).

Réxime xeral: quedan incluídos no réxime xeral, entre outros:
-

Os traballadores españois por conta allea da industria e dos servizos e asimilados que
exerzan normalmente a súa actividade no territorio nacional.

-

Os traballadores por conta allea e os socios traballadores de sociedades mercantís
capitalistas, aínda que sexan membros do seu órgano de administración, no caso de
que o desempeño deste cargo non leva consigo a realización das funcións de dirección
e xerencia da sociedade nin posúan o seu control.

-

Os socios traballadores de sociedades laborais.

-

Os estranxeiros con permiso de residencia e de traballo en España que traballen por
conta allea na industria e nos servizos e exerzan a súa actividade en territorio nacional.
Os traballadores comunitarios non necesitan permiso de traballo.

-

Persoal (funcionario ou laboral) da administración local.

-

Os condutores de vehículos de turismo ao servizo de particulares.
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-

O persoal civil non funcionario, dependente dos organismos, servizos ou entidades do
Estado.

-

Laicos ou segrares que presten servizos retribuídos en institucións eclesiásticas.

-

As persoas que presten servizos retribuídos en entidades ou institucións de carácter
benéfico social.

-

Persoal contratado ao servizo de notarías, rexistros da propiedade e demais oficinas ou
centros similares.

-

Funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a corpos ou escalas de
funcionarios que non estean suxeitos ao réxime de clases pasivas e os altos cargos
das administracións públicas que non sexan funcionarios, así como os funcionarios de
novo ingreso das comunidades autónomas.

-

Funcionarios transferidos ás comunidades autónomas, que ingresen voluntariamente
en corpos ou escalas propios da comunidade autónoma de destino. Persoal interino ao
servizo da administración de xustiza.

-

Representantes de comercio.

-

Artistas.

-

Profesionais taurinos.

-

Os seguintes sistemas especiais:
o

Traballadores fixos descontinuos de empresas de estudo de mercado e opinión
pública.

o

Traballadores fixos descontinuos de cines, salas de baile e de festa e
discotecas.

o

Manipulado e empaquetado de tomate fresco, realizado por colleiteiros e
exportadores.

o

Servizos extraordinarios de hostalería.

o

Industria da resina.

o

Froitas, hortalizas e industria de conservas vexetais.

o

Agrario: con efecto o día 1 de xaneiro de 2012 os traballadores do réxime
especial agrario (conta allea) inclúense dentro do réxime xeral da Seguridade
Social, mediante a creación do sistema especial agrario.

o

Empregados do fogar: desde o día 1 de xaneiro de 2012 os traballadores
incluídos no réxime especial de empregados do fogar quedan integrados dentro
do réxime xeral, mediante a creación do sistema especial para empregados do
fogar.

Réxime especial de minería do carbón: están incluídos no réxime especial da minería do
carbón os traballadores por conta allea que prestan os seus servizos a empresas que
realicen as seguintes actividades relativas á minería do carbón:
-

Extracción de carbón nas minas subterráneas.

-

Explotación de carbón a ceo aberto.
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-

Investigacións e recoñecementos.

-

Aproveitamento de carbóns e augas residuais con materias carbonosas.

-

Escollido de carbón en vertedoiros de cascallo.

-

Fabricación de aglomerados de carbón mineral.

-

Fornos de produción de cok (con exclusión dos pertencentes á industria

siderometalúrxica).
-

Transportes fluviais de carbón.

-

Actividades secundarias ou complementarias das anteriores.

Réxime especial autónomos: enténdese como traballador por conta propia ou autónomo,
aquel que realiza de xeito habitual, persoal e directa unha actividade económica a título
lucrativo, sen suxeición por ela a un contrato de traballo e aínda que utilice o servizo
remunerado doutras persoas, sexa ou non titular dunha empresa individual ou familiar.
Presuporase, salvo proba do contrario, que o afiliado é un traballador por conta propia ou
autónomo se ostenta a titularidade dun establecemento aberto ao público como propietario,
arrendatario, usufrutuario ou outro concepto análogo.

En xaneiro de 2008 desapareceu o réxime especial agrario por conta propia e os seus
afiliados integráronse no réxime especial de autónomos.

Réxime especial de traballadores do mar: están incluídos neste réxime:
‐

Traballadores por conta allea, retribuídos a salario ou á parte, empregados en calquera
das actividades seguintes:
o

Mariña mercante.

o

Pesca marítima en calquera das súas modalidades.

o

Extracción doutros produtos do mar.

o

Tráfico interior de portos e embarcacións deportivas e de recreo.

o

Traballos de carácter administrativo, técnico e subalterno das empresas dedicadas
ás actividades anteriores.

o

Traballo de estibadores portuarios.

o

Servizo auxiliar sanitario e de fonda e cociña prestado aos emigrantes españois a
bordo das embarcacións que os transportan.

o

Persoal ao servizo das confrarías de pescadores e as súas federacións e das
cooperativas do mar.

o

Calquera outra actividade marítimo-pesqueira que a súa inclusión neste réxime
sexa determinada polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social

‐

Os armadores de embarcacións que sexan de máis de 10 toneladas ou leven
enrolados máis de cinco tripulantes, se figuran no rol e perciben como retribución polo
seu traballo unha participación no "Monte Menor" ou un salario como tripulante, quedan
asimilados a traballadores por conta allea, salvo para os efectos de desemprego.
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‐

Traballadores por conta propia que realizan de xeito habitual, persoal e directa,
algunha das actividades que a continuación se enumeran, sempre que a mesma
constitúa o seu medio fundamental de vida:
o

Armadores de embarcacións que non excedan as 10 toneladas de rexistro bruto,
non leven máis de cinco persoas enroladas incluído o armador, e nas que este vaia
enrolado como técnico ou tripulante.

o

Os que se dediquen á extracción de produtos do mar.

o

Os redeiros que non realicen as súas faenas por conta dunha empresa pesqueira
determinada.

Sistema especial agrario: é un sistema especial do réxime xeral no cal están incluídos os
traballadores por conta allea que realizan labores agrícolas, forestais, pecuarias ou
actividades auxiliares ou complementarias en explotacións agrarias, así como os
empresarios aos que presten os seus servizos.
Con data o día 1 de xaneiro de 2012 os traballadores do réxime especial agrario (conta
allea) inclúese dentro do réxime xeral da Seguridade Social, mediante a creación do
sistema especial agrario.

Sistema especial de empregados do fogar: están incluídos neste sistema especial todos
os traballadores que reúnan os seguintes requisitos:
‐

Ser maior de 16 anos.

‐

Que presten servizos exclusivamente domésticos para un ou varios titulares do fogar
familiar, ou a un grupo de persoas, que sen constituír unha familia, convivan no mesmo
fogar con tal carácter familiar.

‐

Que eses servizos sexan prestados na casa que habite o titular do fogar familiar e
demais persoas que compoñen o fogar.

‐

Que perciba por este servizo un soldo ou remuneración de calquera clase que sexa.

Desde o día 1 de xaneiro de 2012 os traballadores incluídos no réxime especial de
empregados do fogar quedaron integrados dentro do réxime xeral, mediante a creación do
sistema especial para empregados do fogar. Esta integración afectou tanto aos
traballadores que prestaban servizos con carácter fixo para un titular do fogar familiar,
como aos denominados “descontinuos”, que traballaban para varios titulares de fogares
familiares.

Estableceuse un período transitorio desde o 1 de xaneiro de 2012 ata o 30 de xuño de
2012, para que os empregadores e os traballadores procedentes do réxime especial da
Seguridade Social de empregados do fogar, comunicasen á Tesourería Xeral da
Seguridade Social o cumprimento das condición esixidas para a súa inclusión no sistema
especial de empregados do fogar.
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Código da conta de cotización. Este campo indica o código da cotización na cal está
integrado o afiliado. Só aparece gravado para os traballadores por conta allea. Para os
traballadores por conta propia figurará 000000000000000. Os catro primeiros díxitos
corresponden ao réxime de afiliación, os dous seguintes á provincia da conta de cotización e os
9 últimos o número da conta. Este campo permite enlazar as táboas de afiliacións e contas de
cotización.

Actividade económica. O ficheiro orixinal da Seguridade Social inclúe neste campo a
desagregación da actividade económica a 4 díxitos da CNAE-2009 para os traballadores
pertencentes ao réxime especial de autónomos e do réxime especial do mar por conta propia.
Para os traballadores por conta allea, a actividade hai que importala do ficheiro de contas de
cotización. É dicir, asígnaselle a actividade económica da conta de cotización na que están
integrados.

Ficheiro de contas de cotización

Código da conta de cotización. Desde 2011 ven dividido en dous campos: por un lado o
réxime de afiliación e por outro a provincia xunto cos nove díxitos da conta de cotización.

Código da conta de cotización principal. De todos os códigos de conta de cotización dun
mesmo empregador, considérase principal a un deles, normalmente o que se rexistrou en
primeiro lugar e secundarios os demais. Os códigos de cotización secundarios quedan
vinculados ao principal para permitir agrupar, baixo unha única clave, todos os códigos de
conta de cotización do mesmo empregador.

Identificador do empresario. Este campo ten unha lonxitude de 11 posicións. O primeiro
díxito identifica o tipo de documento: 1 (NIF), 2 (Pasaporte) , 6 (NIE), 9 (CIF). O CIF e o NIF
están axustados á dereita e énchense con ceros pola esquerda ata completar as 10 posicións
restantes. No caso de ser un CIF, o primeiro carácter significativo é unha letra, mentres que o
último pode ser unha letra ou un número.

Código de localidade. Os 5 primeiros díxitos identifican o municipio (código INE) onde está
inscrita a conta de cotización.

Actividade económica. Indica a actividade económica principal á que se dedican os
traballadores en alta na conta de cotización, desagregada a 4 díxitos da CNAE-2009.
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Número de traballadores. Número total de traballadores (por conta allea) en situación de alta,
na data de extracción dos datos, na conta de cotización. Este campo toma o valor 0 se a conta
de cotización está en situación de baixa na data de extracción do ficheiro.

Situación da conta de cotización no momento de extracción do ficheiro. Pode tomar os
valores A (Alta) e B (Baixa).

Data da situación. Data na que se modificou o campo de situación da conta de cotización. Ten
formato AAAAMMDD.

Procesamento de datos
Remitente dos ficheiros e periodicidade

Desde o ano 2011, os primeiros días de cada trimestre, o IGE recibe a través dun cliente IFI os
ficheiros de afiliacións e contas de cotización que remite a Tesourería Xeral da Seguridade
Social. Ata o ano 2010 (inclusive), o envío era semestral.

O período de referencia dos datos é o último dia de cada mes, excepto nos ficheiros dos tres
primeiros trimestres de 2011. Para estes trimestres a data de referencia é: o día 6 de abril, o 6
de xullo e o 6 de outubro de 2011.

Almacenamento da información

No Servizo de informática encárganse de gardalos na base de datos Fontes (noro\norosql) nas
seguintes táboas:
Táboa
dbo.ssaf2000s1_t2

Contido
Afiliacións no réxime especial de autónomos desde 2000 ata xuño de
2008

dbo.ssaf2000s1_t3

Afiliacións no réxime especial agrario conta propia desde 2000 ata
decembro de 2007

dbo.ssaf2000s1_t4

Afiliacións no réxime especial agrario conta allea (cotización do
traballador) desde 2000 ata decembro de 2010

dbo.ssaf2000s1_t5

Afiliacións no réxime especial empregados do fogar (fixos) desde 2000
ata decembro de 2010

dbo.ssaf2000s1_t6

Afiliacións no réxime especial do mar conta propia desde 2000 ata
decembro de 2010

dbo.ssaf2000s1_tA

Afiliacións no réxime especial empregados do fogar (descontinuos)
desde xuño de 2004 ata decembro de 2009

dbo.ssaf2004s2_tA

Afiliacións no réxime especial empregados do fogar (descontinuos) de
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xuño e decembro de 2010
dbo.ssaf2006s2_t1

Afiliacións no réxime xeral de xuño de 2006 ata decembro de 2010

dbo.ssaf2006s2_t7

Afiliación no réxime especial de minería do carbón de xuño de 2006 ata
decembro de 2010

dbo.ssaf2006s2_t8

Afiliacións no réxime especial do mar conta allea de xuño de 2006 ata
decembro de 2010

dbo.ssaf2006s2_t9

Afiliación no réxime especial agrario conta allea (cotización da
empresa) de xuño de 2006 ata decembro de 2010

dbo.ssaf2009s1_t2

Afiliacións no réxime especial de traballadores autónomos de decembro
de 2008 a decembro de 2010

dbo.ssaf2011t2_

Afiliacións de todos os réximes desde marzo de 2011 en diante

dbo.sscc2000s2_

Contas de cotización de xuño de 2000 ata decembro de 2008

dbo.sscc2009s2_

Contas de cotización de xuño de 2009 ata decembro de 2010

dbo.sscc2011t2_

Contas de cotización de marzo de 2011 en diante

Todas estas táboas teñen un campo denominado insertadocomoperiodo que indica o
período de referencia dos datos, aínda que non coincide exactamente co publicado na páxina
web. Por exemplo:
‐

insertadocomoperiodo='2014t2' Æ Datos a 31 de marzo de 2014

‐

insertadocomoperiodo='2014t3' Æ Datos a 30 de xuño de 2014

‐

insertadocomoperiodo='2014t4' Æ Datos a 30 de setembro de 2014

‐

insertadocomoperiodo='2015t1' Æ Datos a 31 de decembro de 2014

Unha vez que os ficheiros de afiliacións e contas de cotización están introducidos en Fontes,
cóllese unha copia do trimestre correspondente e gárdase en SQL na base de datos Difusion.
Noméanse do seguinte xeito:
‐

Ficheiro de afiliacións: dbo.Afi_AAAAMM (p.ex. dbo.Afi_201506)

‐

Ficheiro de contas de cotización: dbo.CCOT_AAAAMM (p.ex. dbo.CCOT_201506)

Estes últimos ficheiros son os que se utilizan para cruzar co Padrón e para realizar a
explotación estatística.

Deseño de rexistro

No anexo 1 e anexo 2 inclúese o deseño de rexistro das táboas

dbo.Afi_AAAAMM e

dbo.CCOT_AAAAMM, válido para todos os trimestres a partir de 2011.

Por outra banda, no Anexo 3 descríbese o deseño de rexistro do Padrón continuo do INE.

Depuración do municipio de residencia
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Cando o campo domicilio do ficheiro de afiliacións está normalizado, o código da localidade
(9 díxitos) pódese extraer deste campo (ver descrición do campo domicilio no anexo 1). O
código do concello de residencia corresponderíase, en principio, cos 5 primeiros díxitos dese
código. Nalgúns casos observáronse discrepancias entre este código de municipio e o literal da
dirección gravado no mesmo campo. Para solucionar este problema optouse por cruzar o
ficheiro de afiliacións co ficheiro do Padrón municipal do INE e asignar a cada afiliado o
concello de residencia no que está empadroado.

O esquema seguido para a depuración do concello de residencia do afiliado é o seguinte:
‐

En primeiro lugar creouse un campo na táboa de afiliacións co concello de residencia
sen depurar, para aqueles rexistros nos cales o campo domicilio está normalizado.

‐

Fíxose unha primeira depuración a partir do código do municipio sen depurar, do
código postal e do nome da localidade que figura no ficheiro de afiliacións. Esta
depuración resulta de utilidade para todos aqueles rexistros que non se poden cruzar
co Padrón.

‐

A partir do campo no que figura a identificación da persoa física (ipf) créase un novo
campo chamado identificador que vai permitir cruzar os dous ficheiros. Para as
persoas que teñen DNI o identificador será o número do DNI xunto coa letra de control
(DDDDDDDDC), para os que teñen NIE os 9 últimos carácteres do campo ipf
(CDDDDDDDC) e para os que presentaron o pasaporte cóllense os 10 últimos
carácteres do campo ipf.

‐

Cada ficheiro de afiliacións crúzase coa base de datos do Padrón que teña a data de
referencia máis próxima ao de afiliacións e que estea dispoñible no momento da
difusión da operación.

‐

Dado que no ficheiro nominal do Padrón figuran rexistros co DNI duplicado ou cuberto
con 00000000, créase unha copia onde figuren só rexistros con DNI (ou outro tipo de
identificador) únicos. Este ficheiro sen duplicados é o que se utiliza para cruzar co
ficheiro de afiliacións. Do mesmo xeito que no ficheiro de afiliacións, crease un campo
identificador que teña a mesma estrutura para efectuar o cruce.

‐

O cruce realízase en varias etapas. En primeiro lugar esíxese que coincida o campo
identificador e a data de nacemento. Para os que non cruzan, realizase un novo
intento co campo identificador e o primeiro e segundo apelido. Observouse que
nalgúns casos o cruce non se realizou dado que a pesar de existir coincidencia no
número de identificación a letra de control non era a mesma. Optouse por relaxar este
criterio xa que a letra de control se pode calcular en función dos números do DNI.
Operando deste xeito cruzan o 97% dos rexistros de afiliacións (xuño de 2015). É dicir,
queda un 3% de afiliacións para as que non é posible obter o concello de residencia a
partir do Padrón. Isto pode ser debido a que estea mal gravado algún dos campos que
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se utiliza para facer o cruce nas bases de datos ou ben que o afiliado teña fixada a súa
residencia habitual fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.
No 87,3% dos rexistros que cruzan co Padrón, o concello de residencia da Seguridade
Social coincide co que se obtén do Padrón continuo.
‐

Finalmente, para os rexistros da táboa de afiliacións que non se poden cruzar co
Padrón asígnaselles o concello de residencia que figura na base de datos da
Seguridade Social (unha vez depurado co código postal e co nome da localidade).

Identificación da actividade económica

Como xa se indicou, actualmente o ficheiro de afiliacións que envía a Tesourería trae gravado
a actividade económica para as afiliacións correspondentes ao réxime especial de autónomos
(0521) e o réxime especial do mar por conta propia (0825). Para o réxime xeral, incluídos os
sistemas especiais de empregados do fogar e agrario2, o réxime especial do mar por conta
allea e o réxime especial de minería do carbón, a actividade económica obtense da táboa de
contas de cotización, enlazando as táboas de afiliacións e contas a través do código da conta
de cotización. Tanto no ficheiro de afiliacións como de contas de cotización a actividade
correspóndese coa desagregación a 4 díxitos da CNAE-2009. A partir destas variables
creáronse dúas novas no ficheiro de afiliacións (dbo.Afi_AAAAMM) que recolle a actividade
económica tanto para os traballadores por conta allea como por conta propia, unha coa
desagregación a 4 díxitos e outra a dous díxitos.

Antes da integración do réxime especial de empregados do fogar e do agrario por conta allea
no réxime xeral, non figuraba a actividade para estes réximes polo que se asignaban os
primeiros á cnae 97 e os segundos á cnae 01.

Depuración do sexo e da idade

Non se realiza ningún proceso de depuración nas variables sexo e idade do ficheiro de
afiliacións. Sería posible facer unha comparación entre a información da base de datos de
afiliacións e do Padrón pero optouse por conservar as que veñen orixinalmente no ficheiro de
afiliacións. Unicamente se fai unha imputación manual do sexo para os rexistros que non veñen
cubertos (adoitan ser menos de cinco casos por trimestre). Esta imputación faise en función do
nome do afiliado que figura na táboa da Seguridade Social.

Programas utilizados

2

Para as afiliacións no réxime 0161 (sistema especial agrario do réxime xeral en situación de

inactividade) non figura a actividade económica.
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A depuración do concello de residencia, asignación da cnae e calculo doutras variables
auxiliares (como o grupo de idade) faise mediante consultas en SQL Server.

A explotación propiamente dita para a difusión de táboas na páxina web realizase mediante
programas en R.

Deseño da explotación dos datos do rexistro
Ámbitos de investigación

A explotación do rexistro administrativo realizase trimestralmente. A data de referencia dos
datos é o último día de cada trimestre, excepto para os datos de 20113.

Publícanse datos de traballadores afiliados á Seguridade Social en alta laboral residentes en
Galicia e adscritos a unha conta de cotización da comunidade autónoma (para os traballadores
por conta allea).

A explotación e difusión da operación estatística estrutúrase en dúas partes:
‐

Datos de traballadores afiliados á Seguridade Social segundo o concello de residencia
e outras variables demográficas básicas (sexo, idade e nacionalidade).

‐

Datos de afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de
residencia do afiliado, características do emprego (réxime de afiliación e sector de
actividade) e variables demográficas.

Reconto das afiliacións en alta laboral

Como xa se indicou no apartado de variables estatísticas, o ficheiro de afiliacións conta cun
rexistro por cada afiliación no sistema da Seguridade Social.

A partir do 1 de xaneiro de 2012 os traballadores do réxime especial de empregados do fogar
quedaron integrados no réxime xeral, mediante a creación do sistema especial para
empregados do fogar. O xeito de contabilizar as afiliacións para os empregados do fogar
cambia a partir dese momento. Mentes que para o resto de réximes se contabiliza o número de
afiliacións, para o réxime do fogar cóntanse o número de traballadores distintos en cada réxime
(0138,1221,1211). A partir do mes de decembro de 2013 (inclusive) só aparecen traballadores
do fogar no réxime 0138, polo que para o sistema especial de empregados do fogar pasan a

3

As datas de referencia dos datos dos tres primeiros trimestres do ano 2011 son: 6 de abril, 6
de xullo e 6 de outubro de 2011.
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contabilizarse o número de traballadores distintos no réxime 0138. Faise deste xeito para que
os datos coincidan cos facilitados polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por exemplo, segundo os datos facilitados polo ministerio, en xuño de 2015 (datos a últimos dia
do mes) había 27.534 afiliacións no réxime especial de empregados do fogar en Galicia. Na
base de datos de afiliacións que envía a tesourería nesta mesma data figuran 34.435 rexistros
(afiliacións) no réxime 0138. Non obstante, ao contar número de afiliados (distintos números de
afiliación) saen un total de 27.540 persoas afiliadas neste réxime.

Por outra banda, os traballadores por conta allea do sistema especial agrario (0161) poden
estar en situación de actividade laboral ou de inactividade durante o período de inscrición. Para
os que teñan actividade figurará tamén outro rexistro coa clave de cotización 0163. Durante os
períodos de inactividade é o propio traballador o responsable da obriga de cotizar e do ingreso
das cotas correspondentes. Para contabilizar as afiliacións neste sistema especial de
cotización, cóntanse por unha parte todos os rexistros con regimen 0163 e engádense as
afiliacións no réxime 0161 para os que non figura un rexistro coa clave 0163.

Reconto dos traballadores afiliados

O número de afiliación (campo na da táboa de afiliados) ten carácter vitalicio e é único para o
sistema da Seguridade Social en todo o territorio nacional. Este é o campo que se utiliza para
contabilizar o número de traballadores afiliados á Seguridade Social. Os rexistros da táboa de
afiliacións que teñan o mesmo número de afiliación corresponden á mesma persoa.

Variables resultado da explotación

A continuación faise unha pequena descrición das variables derivadas obtidas como resultado
da explotación estatística.

Réxime de afiliación. Indica o réxime de afiliación no que está inscrito o traballador. As
afiliacións do sistema especial de empregados do fogar e do sistema especial de traballadores
agrarios publícanse por separado do réxime xeral para poder establecer comparacións cos
datos anteriores ao ano 2012.

Obtense a partir da variable regimen da táboa de afiliacións e pode tomar os seguintes
valores:
‐

Réxime xeral e minería do carbón. Inclúe as afiliacións dos seguintes réximes: 0111,
0112, 0121, 0132, 0140 e 0911.

‐

Réxime especial de autónomos. Réxime 0521.
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‐

Réxime especial agrario. Réximes 0161 e 0163 desde xaneiro de 2012 e 0611 e 0613
para datos de 2011.

‐

Réxime especial do mar. Réximes 0811, 0812, 0813, 0814, 0821, 0822, 0823 e 0825.

‐

Réxime especial de empregados do fogar. Réxime 0138 desde 2012 en diante e 1221
e 1211 para os datos de 2012 e anteriores. Durante o ano 2012 conviven os tres
réximes de afiliación.

Para os anos anteriores a 2011 no ficheiro de afiliacións non figuraba o réxime de afiliación a
tres díxitos, polo que o réxime de afiliación se obtiña a partir da variable tipo que podía tomar
os seguintes valores:
‐

1: réxime xeral

‐

2: réxime especial de traballadores autónomos

‐

3: réxime especial agrario por conta propia (desaparece en xaneiro de 2008 e os seus
afiliados intégranse no réxime de autónomos)

‐

4: réxime especial agrario por conta allea (cotización do traballador)

‐

5: réxime especial de empregados do fogar fixos

‐

6: réxime especial do mar por conta propia

‐

7: réxime especial de minería do carbón

‐

8: réxime especial do mar por conta allea

‐

9: réxime especial agrario por conta allea (cotización da empresa)

‐

A: réxime especial de empregados do fogar (descontinuos)

Sector de actividade

Publícanse os seguintes sectores de actividade, obtidos a partir da cnae a 2 díxitos (ver
apartado de procesamento de datos).
‐

Agricultura e pesca

‐

Industria

‐

Construción

‐

Servizos

Difusión de resultados

Os resultados desta operación estatística publícanse en:
http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0204025

Afiliados á Seguridade Social en alta laboral
-

Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia,
o sexo e a idade (7133)
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-

Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia,
o sexo e a nacionalidade (7134)

-

Cociente entre o número de afiliados en alta laboral e o paro rexistrado (por
cen) (7135)

Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral
-

Datos trimestrais desde 2011
-

Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de
residencia do afiliado, sexo e grupos de idade (4555)

-

Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de
residencia do afiliado e o réxime de afiliación (4556)

-

Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de
residencia do afiliado e o sector de actividade (CNAE-2009) (4557)

-

Porcentaxe de afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o
concello de residencia do afiliado e o sector de actividade (6718)

-

Datos semestrais ata decembro de 2010
-

Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de
residencia do afiliado, sexo e grupos de idade (3421)

-

Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de
residencia do afiliado e o réxime (3422)

-

Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de
residencia do afiliado e o sector de actividade (CNAE-2009) (3423)
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Anexos
Na documentación do Sistema RED da Seguridade Social está dispoñible información
actualizada sobre os posibles valores que poden tomar algunhas das variables incluídas nas
bases de datos de afiliacións e contas de cotización.

Anexo 1 : deseño de rexistro do ficheiro de afiliacións dbo.Afi_AAAAMM (datos
trimestrais desde 2011)

CAMPO

DESCRICIÓN
VARIABLES ORIXINAIS

na

Número de afiliación

ipf

Identificador da persoa física

napnom

Normalización de apelidos e nome

apnom

Apelidos e nome

sex

Sexo

fnac

Data de nacemento

nacion

Pais de nacionalidade

ndpf

Normalización do domicilio da persoa física

domicilio

Domicilio de residencia (SS) da persoa física

ndr

Normalización do domicilio de réxime

domireg

Domicilio de réxime

tesoreria

Tesourería unidade de xestión

regimen

Réxime de afiliación

falta

Data real de alta

ccot

Conta de cotización

gcot

Grupo de cotización

tipocontrato

Tipo de contrato

coef_tpo_parcial

Coeficiente de tempo parcial

rel_lab_especial

Relación laboral especial

cnae2009

CNAE 2009 (conta propia)

at

Cobertura por accidentes de traballo

seta

Indicador SETA (Sistema especial de traballadores por conta
propia agrarios).

relacion

Relación con outras entidades

colegio

Colexio profesional

nif_cliente

NIF da empresa cliente

insertadocomoperiodo

Período de referencia
VARIABLES DERIVADAS
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tipo

Réxime de afiliación (agrupado)

sit

Situación da empresa

situacion

Situación do afiliado

cnae09

CNAE 2009 (todos)

Sectores

Sector de actividade

provUX

Provincia da unidade de xestión

cnae2009_2dixitos

CNAE 2009 a dous díxitos de desagregación

idade

Idade do afiliado

GrupoIdade

Grupo de idade

CONCELLOMAL

Concello de residencia SS mal gravado

CP

Código postal

LITERAL

Literal da localidade

PROVINCIA

Provincia de residencia

CONCELLOSS

Concello de residencia SS depurado

identificador

Identificador

cpro

Provincia de residencia Padrón

cmun

Municipio de residencia Padrón

nomb

Nome do afiliado

ape1

Primeiro apelido do afiliado

ape2

Segundo apelido do afiliado

concelloPadron

Concello de Residencia do Padrón

concelloPadron_2

Concello de Residencia do Padrón ampliado

ConcelloCCot

Concello da conta de cotización da empresa

Campo: na
Descrición: Número de afiliación
Lonxitude: 12 díxitos
Posibles valores:
Comentarios: É o número que a Tesourería Xeral da Seguridade Social asigna ao traballador,
sexa por conta allea ou propia, cando causa alta inicial na Seguridade Social. Ten carácter
vitalicio e único para o Sistema da Seguridade Social en todo o territorio nacional.

Campo: ipf
Descrición: Identificador da persoa física
Lonxitude: 11 díxitos
Posibles valores:
1XXXXXXXXXX
2XXXXXXXXXX
6XXXXXXXXXX
Comentarios: O primeiro díxito indica o tipo de documento que presentou o afiliado
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1: DNI
2: pasaporte
6: número de identificación de estranxeiro

Campo: napnom
Descrición: Normalización de apelidos e nome
Lonxitude: 1 díxitos
Posibles valores:
1: non normalizado
2: normalizado
Comentarios:

Campo: apnom
Descrición: Apelidos e nome
Lonxitude: 55
Posibles valores:
Se o campo está normalizado (napnom='2') entón este campo grávase:
Posicións 1-33: primeiro apelido
Posicións 34-66: segundo apelido
Posicións 67-99: nome
Comentarios:

Campo: sex
Descrición: Sexo
Lonxitude: 1 díxito
Posibles valores:
0: non consta
1: home
2. muller
Comentarios: Se algún rexistro aparece con sex='0' mírase o nome do afiliado e impútaselle
o sexo correspondente (son moi poucos casos).

Campo: fnac
Descrición: Data de nacemento
Lonxitude: 8 díxitos
Posibles valores:
AAAAMMDD
Comentarios:

Campo: nacion
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Descrición: País de nacionalidade
Lonxitude: 3 díxitos
Posibles valores:
004

Afganistan

132

Cabo Verde

008

Albania

136

Caimanes (Islas)

010

Antártida

140

República Centroafricana

012

Argelia

144

Sri Lanka

016

Samoa Americana

148

Chad

020

Andorra

152

Chile

024

Angola

156

China

028

Antigua Y Bermuda

158

Taiwan, Provincia De China

031

Azerbayan

162

Christmas (Islas)

032

Argentina

166

Cocos, Keeling (Islas)

036

Australia

170

Colombia

040

Austria

174

Comores

044

Bahamas

175

Mayotte

048

Bahrein

178

Congo

050

Bangladesh

180

Zaire

051

Armenia

184

Cook (Islas)

052

Barbados

188

Costa Rica

056

Bélgica

191

Croacia

060

Bermudas

192

Cuba

064

Butan

196

Chipre

068

Bolivia

203

República Checa

070

Bosnia-Herzegovina

204

Benin

072

Botswana

208

Dinamarca

074

Bouvet (Isla)

212

Dominica

076

Brasil

214

Dominicana (República)

084

Belice

218

Ecuador

086

Oc. Indico (Territorio Británico)

222

El Salvador

090

Salomon (Islas)

226

Guinea Ecuatorial

092

Islas Vírgenes Británicas

231

Etiopía

096

Brunei Darussalam

232

Eritreaa

100

Bulgaria

233

Estonia

104

Myanmar

234

Islas Feroe

108

Burundi

238

Falkland O Malvinas (Islas)

112

Belarus

239

Georgia Del Sur E Islas Sandwich

116

Camboya

242

Fidji

120

Camerún

246

Finlandia

124

Canadá

249

Francia Metropolitana

250

Francia

404

Kenia

254

Guayana Francesa

408

Corea (República P. De.Mocrática)

258

Polinesia Francesa

410

Corea (República)

260

Tierras Australes Francesas

414

Kuwait
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262

Djibuti

417

266

Gabón

418

Kirghizistan
Laos
(República
Popular)

268

Georgia

422

Líbano

270

Gambia

426

Lesotho

276

República Federal De Alemania

428

Letonia

288

Ghana

430

Liberia

292

Gibraltar

434

Libia (Jamahiriya Árabe)

296

Kiribati

438

Liechtenstein

300

Grecia

440

Lituania

304

Groenlandia

442

Luxemburgo

308

Granada

446

Macao

312

Guadalupe

450

Madagascar

316

Guam

454

Malawi

320

Guatemala

458

Malasia

324

Guinea

462

Maldivas (Islas)

328

Guayana

466

Mali

332

Haiti

470

Malta

334

Heard Y Mc Donald (Islas)

474

Martinica

336

Estado De La Ciudad Del Vaticano

478

Mauritania

340

Honduras

480

Mauricio

344

Hong Kong

484

Méjico

348

Hungría

492

Mónaco

352

Islandia

496

Mongolia

356

India

498

República De Moldavia

360

Indonesia

499

Montenegro

364

Irán

500

Montserrat

368

Iraq

504

Marruecos

372

Irlanda

508

Mozambique

376

Israel

512

Omán

380

Italia

516

Namibia

384

Costa De Marfil

520

Nauru

388

Jamaica

524

Nepal

392

Japón

528

Países Bajos

398

Kazakstan

530

Antillas Neerlandesas

400

Jordania

532

Antillas Neerlandesas

533

Aruba

678

Santo Tomás Y Príncipe

540

Nueva Caledonia Y Dependencias

682

Arabia Saudí

548

Vanuatu

686

Senegal

554

Nueva Zelanda

688

Serbia

558

Nicaragua

690

Seychelles

562

Níger

694

Sierra Leona

566

Nigeria

702

Singapur

570

Niue

703

Eslovaquia

574

Norfolk (Isla)

704

Vietnan

Democrática
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578

Noruega

705

Eslovenia

580

Islas Marianas Del Norte

706

Somalia

581

Islas Menores Alejadas E.E.U.U.

710

África Del Sur

583

Micronesia

716

Zinbabwe

584

Islas Marshall

724

España

585

Palau

732

Sahara Occidental

586

Pakistán

736

Sudán

591

Panamá

740

Suriman

598

Papua-Nueva Guinea

744

Svalbard E Isla Juan Mayen

600

Paraguay

748

Swazilandia

604

Perú

752

Suecia

608

Filipinas

756

Suiza

612

Pitcairn

760

Siria (República Árabe)

616

Polonia

762

Tadjikistan

620

Portugal

764

Tailandia

624

Guinea Bissau

768

Togo

626

Timor Oriental

772

Tokelau

630

Puerto Rico

776

Tonga

634

Qatar

780

Trinidad Y Tobago

638

Reunión

784

Emiratos Árabes Unidos

642

Rumanía

788

Túnez

643

Federación De Rusia

792

Turquía

646

Ruanda

795

Turquestan

654

Santa Helena

796

Turks Y Caicos (Islas)

659

San Cristóbal Y Nieves

798

Tuvalu

660

Anguila

800

Uganda

662

Santa Lucía

804

Ucrania

666

San Pedro Y Miquelon

818

Egipto

670

San Vicente Y Granadinas

826

Reino Unido

674

San Marino

834

República Unida De Tanzania

840

Estados Unidos

850

Virgenes De E.E.U.U. (Islas)

894

Zambia

854

Burkina Faso

952

Apátridas

858

Uruguay

953

País Desconocido

860

Uzbekistan

954

Desconocido Sin Convenio

862

Venezuela

955

876

Wallis Y Futuna (Islas)

956

Desconocido Sin Convenio
Terr. Ant. Rep. Yugoslava
Macedonia

882

Samoa

957

Islas Del Canal – Isla De Man

887

Yemen

958

Palestina

De

Comentarios:

Campo: ndpf
Descrición: Normalización do domicilio da persoa física
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Lonxitude: 1 díxito
Posibles valores:
1: non normalizado
2: normalizado
3: estranxeiro
Comentarios:

Campo: domicilio
Descrición: Domicilio de residencia (SS) da persoa física
Lonxitude: 183
Posibles valores:
Si ndpf='1'
Posicións 1-36: Dirección
Posicións 37-46: Localidade
Posicións 47-51: Código postal
Si ndpf='2'
Posición 1-2: Tipo de vía
Posición 3-38: Nome da vía
Posición 39-43: Número de vía
Posición 44-45: Bis do número
Posición 46-47: escaleira
Posición 48-49: Piso
Posición 50-52: Porta
Posición 53-61: Código da localidade
Posición 62-101: Literal da localidade
Posición 102-106: Código postal
Si ndpf='3'
Posición 1-120: Dirección
Posición 121-160: Localidade
Posición 161-163: Código país
Posición 164-183: Literal país
Comentarios: Este é o domicilio de residencia que figura no ficheiro de persoas físicas da
Seguridade Social. Este domicilio non ten porque coincidir co que figura no Padrón continuo do
INE.
Por outra banda, o código da localidade (posicións 53-61) está nalgúns casos mal gravado e
non se corresponde coa dirección que consta neste mesmo campo.

Campo: ndr
Descrición: Normalización do domicilio de réxime
Lonxitude: 1
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Posibles valores:
1: non normalizado
2: normalizado
3: estranxeiros
Comentarios:

Campo: domireg
Descrición: Domicilio de réxime
Lonxitude: 183
Posibles valores:
Si ndr='1'
Posicións 1-36: Dirección
Posicións 37-46: Localidade
Posicións 47-51: Código postal
Si ndr='2'
Posición 1-2: Tipo de vía
Posición 3-38: Nome da vía
Posición 39-43: Número de vía
Posición 44-45: Bis do número
Posición 46-47: escaleira
Posición 48-49: Piso
Posición 50-52: Porta
Posición 53-61: Código da localidade
Posición 62-101: Literal da localidade
Posición 102-106: Código postal
Si ndr='3'
Posición 1-120: Dirección
Posición 121-160: Localidade
Posición 161-163: Código país
Posición 164-183: Literal país
Comentarios:

Campo: tesoreria
Descrición: Tesourería unidade de xestión
Lonxitude: 2
Posibles valores:
0
15: A Coruña
27: Lugo
32: Ourense
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36: Pontevedra
Comentarios: Para os traballadores por conta allea o campo ven gravado cun 0 excepto para:
0121 réxime xeral representantes de comercio, 0140 réxime xeral convenio especial e 0161
réxime xeral SEC agrario inactividade

Campo: regimen
Descrición: Réxime de afiliación
Lonxitude: 4
Posibles valores:
0111

Réxime xeral

0112

Réxime xeral (artistas)

0113

Réxime xeral (dun réxime extinguido)

0114

Réxime xeral (dun réxime extinguido)

0115

B

Réxime xeral (ferroviarios)

0121

Réxime xeral (representantes de comercio)

0131

Réxime xeral (sistema especial de cotización )

0132

Réxime xeral (sistema especial de cotización)

0133

B

Réxime xeral (sistema especial de cotización)

0134

Réxime xeral (sistema especial de cotización)

0135

Réxime xeral (sistema especial de cotización)

0136

Réxime xeral (sistema especial de cotización)

0137

Réxime xeral (sistema especial de cotización)

0138

Réxime xeral (S.E.C. empregados do fogar)

0140

Réxime xeral (convenio especial)

0150

Réxime xeral. Situación especial

0151

Conta convencional

0152

Conta convencional

0160

Conta convencional

0161

Réxime xeral (S.E.C. Agrario inactividade)

0163

Réxime xeral (S.E.C Agrario CCC actividade)

0170

Conta convencional

0180

Conta convencional

0521

Réxime especial de traballadores autónomos

0522

Réxime especial de traballadores autónomos (dun réxime extinguido)

0540

Réxime especial de traballadores autónomos (convenio especial)
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0611

B

Réxime especial agrario conta allea (inactividade)

0612

B

Xornadas reais (R.E.A.)

0613

B

Réxime especial agrario (reflexa cotización de empresas)

0640

B

Réxime especial agrario conta allea (convenio especial )

0650

B

Réxime especial agrario conta allea. Situación especial

0721

B

Réxime especial especial agrario (conta propia)

0722

B

Xornadas teóricas (R.E.A.)

0723

B

Cobertura accidentes de traballo S.S. (R.E.A.)

0740

B

Réxime especial agrario conta propia (convenio especial)

0800

B

Conta convencional

0811

Réxime especial do mar (conta allea grupo 1)

0812

Réxime especial do mar (conta allea grupo 2)

0813

Réxime especial do mar (conta allea grupo 2B)

0814

Réxime especial do mar (conta allea grupo 3)

0821

Réxime especial do mar (asimilados conta allea grupo 1)

0822

Réxime especial do mar (asimilados conta allea grupo 2)

0823

Réxime especial do mar (asimilados conta allea grupo 2B)

0825

Réxime especial do mar (autónomos)

0840

Réxime especial do mar (convenio especial)

0850

Réxime especial do mar conta allea. Situación especial

0899

Réxime especial do mar (conta convencional cotización en desemprego)

0911

Réxime especial de minería do carbón

0940

Réxime especial minería do carbón (convenio especial)

0950

Réxime especial minería do carbón. Situación especial

1200

B

Réxime especial de empregados do fogar

1211

B

Réxime especial empregados do fogar (fixos)

1221

B

Réxime especial empregados do fogar (Descontinuos)

1240

B

Réxime especial de empregados do fogar (convenio especial)

1250

B

Réxime especial de empregados do fogar (fixos). Situación especial

Comentarios:
-

-

Para os datos anteriores a 2011 (semestrais) non enviaban as afiliacións pertencentes
aos convenios especiais de coidadores de persoas dependentes (regimen 0140 sólo
con convenios 33 e 34)
Os sinalados cunha B son códigos que xa non están activos.
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-

-

-

-

Non causan alta nin os profesionais taurinos nin os estudantes cubertos polo seguro
escolar.
Os traballadores por conta allea do réxime especial agrario con clave 0611 poden ter
actividade laboral ou inactividade nos períodos de inscrición. Para os que teñen
actividade figurará tamén unha relación baixo a clave de cotización empresarial 0613.
Os traballadores agrarios por conta propia integráronse no réxime especial de
traballadores autónomos o 1 de xaneiro de 2008. A súa clave pasou de 0721 a 0521.
1 de xaneiro de 2012, os traballadores agrarios por conta allea integráronse no réxime
xeral dentro dun sistema especial de cotización ao que se lle asignan as claves 0161
(situación de inactividade) e 0163 (situación de actividade). Por este motivo, todas as
relación de afiliación coas claves 0611 e 0613 que estaban en vigor o día 31/12/2011,
que correspondían á cotización no extinguido réxime especial agrario por conta allea,
causaron baixa de oficio nesa mesma data.
Desde o 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do réxime especial de empregados do
fogar deben integrarse no réxime xeral, dentro dun sistema especial de cotización ao
que se lle asigna a clave 0138. De todos os xeitos, estableceuse un período transitorio
para aquelas persoas que estiveran cotizando en dito réxime o poidan seguir facendo
ata o 30 de xuño de 2012..
Os códigos de réxime rematados en 40 identifican as persoas que cotizan a través de
convenios especiais. Esta situación non implica emprego.
Para os traballadores do réxime especial do mar conta allea o réxime indica a tipoloxía
da embarcación:
0811 Æ Embarcacións de pesca de máis de 150 toneladas, mariña mercante e
tráfico interior de portos (incluídas as bateas que non sexan por conta propia)
0812 Æ Embarcacións de pesca de entre 50,1 e 150 toneladas
0813 Æ Embarcacións de pesca de entre 10,1 e 50 toneladas
0814 Æ Embarcacións de menos de 10 toneladas
0821, 0822 e 0823 Æ Asimilados á conta allea (armadores que forman parte
da tripulación)

Campo: falta
Descrición: Data real de alta
Lonxitude: 8
Posibles valores:
AAAAMMDD
Comentarios:
Campo: ccot
Descrición: Conta de cotización
Lonxitude: 15 díxitos
Posibles valores:
Os catro primeiros díxitos corresponden ao réxime de afiliación
Os dous seguintes á provincia da conta
15: A Coruña
27: Lugo
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32: Ourense
36: Pontevedra
56: Dirección provincial do Instituto Social da Mariña de Vilagarcía de Arousa
Os 9 últimos díxitos é o número da conta.
Comentarios: Este campo só está gravado para os traballadores por conta allea. Corresponde
coa conta de cotización para a cal traballa o afiliado. Utilízase para enlazar as táboas de
afiliación e contas de cotización.

Campo: gcot
Descrición: Grupo de cotización
Lonxitude: 2 díxitos
Posibles valores:
00: Non consta
01: Enxeñeiros, licenciados e alta dirección
02: Enxeñeiros técnicos, axudantes titulados
03: Xefes administrativos e de taller
04: Axudantes non titulados
05: Oficiais administrativos
06: Subalternos
07: Auxiliares administrativos
08: Oficiais de primeira e segunda
09: Oficiais de terceira e especialistas
10: Peóns e asimilados
11: Traballadores menores de 18 anos
12: Traballadores menores de 17 anos
13: Sen cotización
Comentarios: Este campo só está gravado para os traballadores por conta allea.

Campo: tipocontrato
Descrición: Tipo de contrato
Lonxitude: 3 díxitos
Posibles valores:
100

Contrato por tempo indefinido sen clave específica

A tempo completo

Indefinido

200

Contrato por tempo indefinido sen clave específica

A tempo parcial

Indefinido

300

Contrato por tempo indefinido sen clave específica
Contrato por tempo indefinido por transformación dun contrato
temporal ou de duración determinada (Fomento da contratación
indefinida/emprego estable)
Contrato por tempo indefinido por transformación dun contrato
temporal ou de duración determinada (Fomento da contratación
indefinida/emprego estable)
Contrato por tempo indefinido por transformación dun contrato
temporal ou de duración determinada (Fomento da contratación

Fixo descontinuo

Indefinido

A tempo completo

Indefinido

A tempo parcial

Indefinido

Fixo descontinuo
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Indefinido

109

209
309

indefinida/emprego estable)

389

Contrato por tempo indefinido por transformación dun contrato
temporal ou de duración determinada (Non incentivados)
Contrato por tempo indefinido por transformación dun contrato
temporal ou de duración determinada (Non incentivados)
Contrato por tempo indefinido por transformación dun contrato
temporal ou de duración determinada (Non incentivados)

130

Contrato por tempo indefinido con traballadores discapacitados

A tempo completo

Indefinido

230

Contrato por tempo indefinido con traballadores discapacitados

A tempo parcial

Indefinido

330

Fixo descontinuo

Indefinido

A tempo completo

Indefinido

A tempo parcial

Indefinido

A tempo completo

Indefinido

A tempo parcial

Indefinido

Fixo descontinuo

Indefinido

Fixo descontinuo

Indefinido

A tempo completo

Temporal

A tempo parcial

Temporal

A tempo completo

Temporal

502

Contrato por tempo indefinido con traballadores discapacitados
Contrato por tempo indefinido por transformación dun contrato
temporal
ou
de
duración
determinada
(traballadores
discapacitados)
Contrato por tempo indefinido por transformación dun contrato
temporal
ou
de
duración
determinada
(traballadores
discapacitados)
Contrato por tempo indefinido como medida de fomento da
contratación indefinida
Contrato por tempo indefinido como medida de fomento da
contratación indefinida
Contrato por tempo indefinido como medida de fomento da
contratación indefinida
Contrato por tempo indefinido pola transformación dun contrato
temporal (incentivos á contratación de traballadores con
discapacidade)
Contrato de duración determinada. Por obra ou servizo
determinado
Contrato de duración determinada. Por obra ou servizo
determinado
Contrato de duración determinada. Eventual por circunstancias da
produción
Contrato de duración determinada. Eventual por circunstancias da
produción

A tempo parcial

Temporal

403

Contrato de duración determinada. De inserción

A tempo completo

Temporal

503

Contrato de duración determinada. De inserción

A tempo parcial

Temporal

410

Contrato de duración determinada. Interinidade

A tempo completo

Temporal

510

Contrato de duración determinada. Interinidade
Contrato temporal ou de duración determinada de carácter
administrativo
Contrato temporal ou de duración determinada de carácter
administrativo
Contrato temporal ou de duración determinada de carácter
administrativo. Interinidade
Contrato temporal ou de duración determinada de carácter
administrativo. Interinidade
Contrato temporal fomento emprego con traballadores
discapacitados
Contrato temporal fomento emprego con traballadores
discapacitados
Contrato temporal fomento da contratación indefinida (exclusión
social, vítima da violencia doméstica)
Contrato temporal fomento da contratación indefinida (exclusión
social, vítima da violencia doméstica)
Contrato temporal con traballadores desempregados en situación
de exclusión social contratados por empresas de inserción
Contrato temporal con traballadores desempregados en situación
de exclusión social contratados por empresas de inserción

A tempo parcial

Temporal

A tempo completo

Temporal

A tempo parcial

Temporal

A tempo completo

Temporal

A tempo parcial

Temporal

A tempo completo

Temporal

A tempo parcial

Temporal

A tempo completo

Temporal

A tempo parcial

Temporal

A tempo completo

Temporal

A tempo parcial
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Temporal

189
289

139

239
150
250
350

399
401
501
402

408
508
418
518
430
530
450
550
452
552

A tempo completo

Indefinido

A tempo parcial

Indefinido

Fixo descontinuo

Indefinido

540

Contrato con xubilado parcial

A tempo parcial

Temporal

420

Contrato en prácticas

A tempo completo

Temporal

520

Contrato en prácticas

A tempo parcial

Temporal

421

Contrato para a formación

A tempo completo

Temporal

441

Contrato de relevo (temporal)

A tempo completo

Temporal

541

Contrato de relevo (temporal)

A tempo parcial

Non Consta

Non Consta

Temporal
Non
Consta

0

Comentarios:
-

-

O dato rexístrase obrigatoriamente para os traballadores do réxime xeral e asimilados e
para os socios de cooperativas de traballo asociado cando se atopen incentivados por
programas de fomento do emprego.
O dato non se utiliza para os seguintes réximes ou colectivos: réxime especial de
autónomos, réxime especial agrario (conta allea), armadores asimilados a conta allea
do réxime especial do mar, traballadores por conta propia do mar, réxime especial de
empregados do fogar, convenios especiais, ministro de culto das distintas confesións
relixiosas e funcionarios afiliados á Seguridade Social.

Campo: coef_tpo_parcial
Descrición: Coeficiente de tempo parcial
Lonxitude:
Posibles valores:
O coeficiente de tempo parcial ven dado en tanto por mil e pode tomar valores entre 0 e
999. Se o contrato é a xornada completa toma o valor 0.
Comentarios: Identifica a xornada realizada polos traballadores, en proporción á duración da
xornada habitual dun traballador a xornada completa na empresa. Esta variable toma o valor 0
para os traballadores por conta propia

Campo: rel_lab_especial
Descrición: Relación laboral especial
Lonxitude:
Posibles valores:
0100

Persoal de alta dirección

0301

Penados en institucións penais. Aprendizaxe/Formación

0302

Penados en Institucións penais. Actividade Laboral.

0303

Penados en institucións penais. Beneficio comunidade

0304

Penados en institucións Penais. Menores

0409

Deportistas profesionais

0500

Representantes de comercio

0501

Representantes de comercio -vendedores do cupón da ONCE

0600

Minusválidos en centros Especiais de Emprego
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0601

Minusválido procedente enclave laboral

0602

Discapacitado Organización Nacional de Cegos

0700

Estibadores portuarios

0800

Artistas en espectáculos públicos

0900
9901

Avogados en despachos de avogados
Investigadores do sistema Español de Ciencia e Tecnoloxía.
Contratos prácticas.

9902

Médicos Interinos Residentes

9903

Universidade pública -Profesor axudante

9904

Universidade pública -Profesor axudante doutor

9905

Universidade pública -Profesor colaborador

9906

Universidade pública -Profesor contratado doutor

9907

Universidade pública -Profesor asociado

9908

Universidade pública -Profesor visitante

9909

Persoal investigador en formación - Beca.

9910

Persoal investigador en formación - Contrato prácticas.

9911

Alumnos - Traballadores en programas de escola taller

9912

Alumnos - Traballadores en programas de casas de oficios

9913

Alumnos - Traballadores en programas de talleres de emprego

9914

Pensionista de incapacidade S.S.

9915

Pensionista de incapacidade clases pasivas

9916

Persoal investigador I+D+I

9918

Contratos de formación – Prorroga posterior 18-06-2010

9920

Contrato de formación non bonificados. posterior 18.06.2011

9921

Contrato predoutoral

9922

Participantes en programas para a formación

9923

Prácticas non laborais en empresas

9924

Socio sociedade laboral

9925

Non socio sociedade laboral

9926

Alumno participante en proxecto de emprego-formación

9927

Prácticas académicas externas

9928

Prácticas curriculares externas Real Decreto Ley 8/2014

Comentarios: Esta variable toma o valor 0 para os traballadores por conta propia. Toma o valor
200 para os traballadores do réxime 0138 (sistema especial de empregados do fogar do réxime
xeral).

Campo: cnae2009
Descrición: CNAE 2009
Lonxitude: 5
Posibles valores:
Desagregación a 4 díxitos da CNAE 2009
Comentarios: Esta variable está cuberta para os traballadores do réxime especial de
autónomos e para os do réxime especial do mar por conta propia.
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Para os traballadores por conta allea a actividade hai que collela do campo activ da táboa de
contas de cotización.

Campo: at
Descrición: Cobertura por accidentes de traballo
Lonxitude: 1
Posibles valores:
S: Si
N: No
Comentarios: Esta variable está cuberta para os traballadores do réxime especial de
autónomos, réxime especial do mar conta propia e para algúns traballadores dos réximes 0140
(réxime xeral convenio especial) e 0161 (Réxime xeral SEC agrario inactividade).

Campo: seta
Descrición: Indicador SETA (Sistema especial de traballadores por conta propia agrarios).
Lonxitude: 1
Posibles valores:
S: Si
N: No
Comentarios: Esta variable está cuberta para os traballadores do réxime especial de
autónomos, e indica se é un traballador pertencente ao sistema especial de traballadores por
conta propia agrario.

Campo: relacion
Descrición: Relación con outras entidades
Lonxitude: 1
Posibles valores:
01: socio empresa colectiva
02: membro do órgano de administración de sociedades mercantís capitalistas
03: familiar de socio de sociedade mercantil capitalista
04: familiar colaborador de titular de explotación
05: institucións relixiosas
06: colexio profesional
07: TRADE (Autónomos economicamente dependentes)
99: Sen relación laboral con outras institucións ou outros autónomos
Comentarios: Esta variable está cuberta para os traballadores do réxime especial de
autónomos. Para os restantes réximes esta variable ten gravado un 0.
Na Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do Traballador Autónomo, que se pode consultar
na

páxina

web

da

Seguridade

Social

(http://www.seg-

social.es/Internet_1/Normativa/index.htm?LANG=es&ssUserText=78657&dDocName=097507),
32

no artigo 11.1 defínense os traballadores autónomos economicamente dependentes como
aqueles que realizan unha actividade económica ou profesional a título lucrativo e de modo
habitual, persoal, directa e predominante para unha persoa física ou xurídica, denominada
cliente, do que depende economicamente

por percibir del, polo menos, o 75% dos seus

ingresos por rendementos do traballo e de actividades económicas ou profesionais.

Campo: colegio
Descrición: colexio profesional
Lonxitude: 3
Posibles valores:
Non dispoñemos dos valores válidos de esta variable nin do seu significado
Comentarios: Esta variable está cuberta para os traballadores do réxime especial de
autónomos. Para os restantes réximes esta variable aparece en branco.

Campo: nif_cliente
Descrición: NIF da empresa cliente
Lonxitude: 11
Posibles valores:
Si regimen=' 0521'

& relacion='07'

1XXXXXXXXXX ÆNIF
9XXXXXXXXXX ÆCIF
Comentarios: Esta variable está cuberta para os traballadores do réxime especial de
autónomos. Para os restantes réximes esta variable ten aparece en branco.
O CIF ou o NIF están axustados á dereita e énchense con 0 pola esquerda ata completar as 10
posicións reservadas para o NIF ou o CIF. No caso de ser un CIF, o primeiro carácter
significativo é unha letra, mentres que o último pode ser unha letra ou un número.

Campo: insertadocomoperiodo
Descrición: Período de referencia
Lonxitude: 6
Posibles valores:
AAAAt1
AAAAt2
AAAAt3
AAAAt4
Comentarios: indica o período de referencia dos datos, aínda que non corresponde
exactamente co que se publica na web. Por exemplo
insertadocomoperiodo='2013t2' Æ Datos a 31 de marzo de 2013
insertadocomoperiodo='2013t3' Æ Datos a 30 de xuño de 2013
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insertadocomoperiodo='2013t4' Æ Datos a 30 de setembro de 2013
insertadocomoperiodo='2014t1' Æ Datos a 31 de decembro de 2013

Campo: tipo
Descrición: Réxime de afiliación (agrupado)
Lonxitude: 1
Posibles valores:
1: regimen in ('0111', '0112', '0113', '0114', '0121', '0131',
'0132', '0134', '0135', '0136', '0137', '0140', '0150')
2: regimen in ('0521', '0522', '0540')
4: regimen='0161'
5: regimen in ('1211', '0138')
6: regimen='0825'
7: regimen='0911'
8: regimen in ('0811', '0812', '0813', '0814', '0821', '0822',
'0823')
9: regimen='0163'
A: regimen='1221'
Comentarios: Esta variable derivada obtense a partir da variable regimen. O obxectivo é
conservar a variable tipo que enviaban con anterioridade ao ano 2011.
A partir de decembro de 2013 (inclusive) xa non queda ningunha afiliación con tipo='A'.

Campo: sit
Descrición: Situación da empresa
Lonxitude: 1
Posibles valores:
A: Alta
B: Baixa
Comentarios: Esta variable indica a situación da empresa no momento de extracción do ficheiro
de contas de cotización. Esta variable impórtase a táboa de contas de cotización para os
traballadores por conta allea.

Campo: situacion
Descrición: Situación do afiliado
Lonxitude:
Posibles valores:
Alta
Baixa
Comentarios: Esta é unha variable derivada que se obtén do seguinte xeito:
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‐
‐
‐
‐
‐

Para as afiliacións con tipo in ('2', '5', 'A', '6') Æ situacion='Alta'
Para as afiliacións por conta allea con sit='A' Æ situacion='Alta'
Para as afiliacións por conta allea con sit='B' Æ situacion='Baixa'
Para as afiliacións por conta allea con tipo='9' Æ situacion='Alta'
Para as afiliacións con tipo='4'Æ só lle ponse situacion='Alta' a aquelas
afiilacións correspondentes a traballadores que non teñen ningún rexistro con tipo='9',
para que non aparezan duplicidades.

Campo: cnae09
Descrición:
Lonxitude: 5
Posibles valores:
.. Dato non dispoñible
Desagregación a 4 díxitos da CNAE 2009
Comentarios: Esta é unha variable derivada que indica a CNAE 2009 a 4 díxitos para os
traballadores por conta allea e para os por conta propia.
Esta variable obtense do seguinte xeito:
‐
‐
‐
‐

Si tipo in ('2','6') Æ cnae09=cnae2009
Si tipo='4'Æ cnae09='..'
Si tipo in ('1','5','7','8', '9')Æcnae09=activ (cóllese a cnae que figura no
campo activ da táboa de contas de cotización)
Para o antigo réxime 1221 Réxime especial empregados do fogar (descontinuos) naqueles
ficheiros nos que aparece ponse cnae09='..'

Campo: sectores
Descrición: Sector de actividade
Lonxitude: 50
Posibles valores:
Agricultura
Pesca
Industria
Construcion
Servizos
..
Comentarios: Esta variable créase a partir das variables cnae09 e tipo:
‐
‐

tipo in ('1', '2', '5', '6','7', '8', '9') Æsectores obtense a partir da
variable cnae09
tipo='4'Æsectores='Agricultura'

Campo: provUX
Descrición: Provincia da unidade de xestión
Lonxitude: 2
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Posibles valores:
15: A Coruña
27: Lugo
32: Ourense
36: Pontevedra
56: Dirección provincial de Vilagarcía de Arousa do ISM
Comentarios: Esta variable derivada calcúlase do seguinte xeito:
‐
‐

Si tipo in ('2', '4', '6', 'A') Æ provUX=tesoreria
Si tipo in ('1', 5'','7', '8', '9') Æ provUX=substring(ccot,5,2)
(provincia da conta de cotización)

Campo: CNAE2009_2dixitos
Descrición: CNAE 2009 a dous díxitos de desagregación
Lonxitude: 2
Posibles valores:
..
Divisións da CNAE 09
Comentarios: Esta variable créase a partir das variables cnae09 e tipo:
‐
‐
‐

tipo in ('1', '2', '5', '6', '7', '8', '9') Æ
CNAE20092Dixitos=left(cnae09,2)
tipo='4'Æ CNAE20092Dixitos='01'
tipo ='A' Æ CNAE20092Dixitos='97'

Campo: idade
Descrición: idade do afiliado
Lonxitude:
Posibles valores:
Comentarios: Variable calculada a partir do campo fnac e da data de referencia dos datos.
Exprésase en anos cumpridos

Campo: GrupoIdade
Descrición: Grupo de idade do afiliado
Lonxitude: 10
Posibles valores:
NonConsta
16-19
20-24
25-29
30-34
36

35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
>=65
Comentarios: É o resultado de agrupar o campo idade en grupos quinquenais

Campo: CONCELLOMAL
Descrición: Concello de residencia da SS mal gravado
Lonxitude: 9
Posibles valores:
Si ndpf='1'
NC
Si ndpf='3'
Estra
Si ndpf='2'
Código INE do municipio de residencia
CONCELLOMAL=SUBSTRING(domicilio,53,5)
Comentarios: Esta variable recolle o código INE do municipio de residencia que lle gravan na
seguridade social a cada afiliado no campo domicilio. Nalgúns casos este código está mal
gravado, polo que non se pode utilizar para extraer o número de afiliacións segundo o concello
de residencia do afiliado.

Campo: CP
Descrición: Código postal
Lonxitude: 5
Posibles valores:
Si ndpf='1'
CP=SUBSTRING(domicilio,77,5)
Si ndpf='2'
CP=SUBSTRING(domicilio,102,5)
Comentarios: Esta variable extraese do campo domicilio

Campo: LITERAL
Descrición: Literal da localidade
Lonxitude: 40
Posibles valores:
Si ndpf='1'
37

SUBSTRING(domicilio,37,40)
Si ndpf='2'
LITERAL=SUBSTRING(domicilio,62,40)
Comentarios: Esta variable extraese do campo domicilio

Campo: PROVINCIA
Descrición: Provincia de residencia
Lonxitude: 2
Posibles valores:
Si ndpf='2'
PROVINCIA=SUBSTRING(CONCELLOMAL,1,2)
Comentarios: Non ten porque estar ben gravada, xa que se obtén do campo CONCELLOMAL.
Utilízase como variable auxiliar para a depuración do concello de residencia da Seguridade
Social.

Campo: CONCELLOSS
Descrición: Concello de residencia da SS depurado
Lonxitude: 11
Posibles valores:
NonConsta
OutraCCAA
Estranxeiro
Código INE do municipio de residencia
Comentarios:
Ata o ficheiro de decembro de 2013 esta variable aparecía co nome CONCELLOBEN
Esta variable contén o concello de residencia que figura no ficheiro de persoas físicas da
Seguridade Social, depurado. A depuración realízase tendo en conta o os campos CP,
PROVINCIA, LITERAL e CONCELLOMAL. Ata o 30/12/2014 publicábase as afiliacións segundo
o concello de residencia CONCELLOBEN, pero a partir desta data pasouse a publicar segundo o
concello de residencia do Padrón. Ademais cambiáronse todos os datos para atrás (desde
2006).

Campo: idenntificador
Descrición: Identificador
Lonxitude: 10
Posibles valores:
Comentarios: Esta variable auxiliar creada a partir do campo ipf vai permitir cruzar o ficheiro
de afiliacións da Seguridade Social co Padrón municipal de habitantes.
‐

Para os que teñen DNI
o Si left(ipf,1)='1' Æ identificador=right(ipf,9)
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‐
‐

Para os que teñen documento de extranxería
o Si left(ipf,2)='60' Æ identificador=right(ipf,9)
Para os que teñen pasaporte
o Si left(ipf,1)='2' Æ identificador= right(ipf,10)

Campo: cpro
Descrición: provincia de residencia Padrón
Lonxitude: 2
Posibles valores:
NULL: non cruza co Padrón
15: A Coruña
27: Lugo
32: Ourense
36: Pontevedra
Comentarios: Esta variable obtense cruzando o ficheiro de afiliacións co Padrón municipal de
habitantes.

Campo: cmun
Descrición: municipio de residencia Padrón
Lonxitude: 2
Posibles valores:
NULL: non cruza co Padrón
Código INE do municipio (3 díxitos)
Comentarios: Esta variable obtense cruzando o ficheiro de afiliacións co Padrón municipal de
habitantes.

Campo: nomb
Descrición: Nome do afiliado
Lonxitude: 33
Posibles valores:
Comentarios: Esta variable obtense do campo apnom (Posicións 67-69). É unha variable
auxiliar para cruzar co Padrón. Para poder facer o cruce hai que substituír 'Ð' e '±' por 'Ñ'.

Campo: ape1
Descrición: Primeiro apelido do afiliado
Lonxitude: 33
Posibles valores:
Comentarios: Esta variable obtense do campo apnom (Posicións 1-33). É unha variable auxiliar
para cruzar co Padrón. Para poder facer o cruce hai que substituír 'Ð' e '±' por 'Ñ'.
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Campo: ape2
Descrición: Segundo apelido do afiliado
Lonxitude: 33
Posibles valores:
Comentarios: Esta variable obtense do campo apnom (Posicións 34-66). É unha variable
auxiliar para cruzar co Padrón. Para poder facer o cruce hai que substituír 'Ð' e '±' por 'Ñ'.

Campo: ConcelloPadron
Descrición: Concello residencia do Padrón
Lonxitude: 11
Posibles valores:
Código INE do municipio (5 díxitos)
Comentarios: Esta variable obtense concatenando os campos cpro e cmun.

Campo: ConcelloPadron_2
Descrición: Concello residencia do Padrón
Lonxitude: 11
Posibles valores:
NonConsta
OutraCCAA
Estranxeiro
Código INE do municipio (5 díxitos)
Comentarios: Esta variable coincide con ConcelloPadron cando este campo non é nulo.
Para os rexistros nos que ConcelloPadron é nulo faise ConcelloPadron_2=CONCELLOSS,
é dicir asignáselle o concello de residencia que figura na Seguridade Social para aqueles
rexistros nos que non cruza o ficheiro de afiliacións co Padrón.

Campo: ConcelloCCot
Descrición: Concello da conta de cotización da empresa
Lonxitude: 5
Posibles valores:
- Non procede
.. Non dispoñible
Código INE do concello
Comentarios: Esta variable créase a partir das variables cnae09 e tipo:
‐
‐

tipo in ('1', '5','7', '8', '9') ÆConcelloCCot=left(coloc,5), onde
coloc é a variable código da localidade que aparece na táboa de contas de cotización.
tipo in ('2', '4', '6', 'A') ÆConcelloCCot='-'
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Anexo 2 : deseño de rexistro do ficheiro de contas de cotización (datos trimestrais desde
2011)

CAMPO

DESCRICIÓN

ccot

Código da conta de cotización (parte)

reg_ccot

Réxime de cotización

cccp

Código da conta de cotización principal

Reg_ccp

Réxime da conta de cotización principal

ident

Identificador do empresario

razon

Razón social

anagrama

Anagrama

teléfono

Teléfono

domicilio

Domicilio da conta de cotización

copos

Código postal

coloc

Código de localidade

localidad

Nome da localidade

activ

Actividade económica (CNAE)

numtr

Número de traballadores en alta

alta

Data de alta

especial

Colectivo especial

trl

Tipo de relación laboral

at

Entidade AT (accidentes de traballo)

it

Opción de IT (incapacidade temporal)

colabora

Empresa colaboradora

sit

Situación

situa

Data de situación

Escuela

Indicador de escola taller

insertadocomoperiodo

Período de referencia
VARIABLES DERIVADAS
Código da conta de cotización (completo)

regccot

Campo: ccot
Descrición: Código da conta de cotización (parte)
Lonxitude: 11 díxitos
Posibles valores:
Os dous primeiros díxitos corresponden á provincia da conta
15: A Coruña
27: Lugo
32: Ourense
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36: Pontevedra
56: Dirección provincial do Instituto Social da Mariña de Vilagarcía de Arousa
Os 9 últimos díxitos é o número da conta.

Comentarios:
Nos ficheiros semestrais, no campo ccot viñan gravados nos 4 primeiros díxitos o réxime de
cotización. Nos ficheiros semestrais veñen en dous campos: en reg_ccot aparece o réxime
de cotización e en ccot o resto do código da conta de cotización. A variable regccot obtense
concatenando os campos reg_ccot con ccot para así obter o código da conta de cotización
completo.
Este campo utilízase para enlazar as táboas de afiliacións e contas de cotización.
Código ao que figura asociados os datos identificativos do empresario e ao que se vinculan os
seus traballadores por conta allea ou asimilados á conta allea. A través de este código
canalízase a relación coa Seguridade Social.
Cada empresa pode ter varios códigos de conta de cotización, pero hai un principal, os demais
denomínanse secundarios e están vinculados ao primeiro. Os empresarios están obrigados a
ter polo menos un código de conta de cotización por cada provincia onde teñan actividade.
Dentro de cada provincia, os empresarios deben dispoñer dun código de conta de cotización
por cada réxime. No caso de empresarios do réxime xeral, deben ter asignado un código de
conta de cotización específico por cada sistema especial no que teñan traballadores, incluíndo
os colectivos de artistas e representantes de comercio. Por cada réxime os empresarios deben
dispor dun código de conta de cotización especial para cada tipo dunha serie de categorías de
traballadores (variable tipo) e para os centros de traballo nos que a empresa actúa como
colaboradora do sistema de Seguridade Social en materia de asistencia sanitaria e
incapacidade temporal en accidentes de traballo. Unha empresa pode ter tamén outros códigos
de conta de cotización por motivos de xestión, si se lle autoriza.
No caso do réxime especial do mar os empresarios teñen un código de conta de cotización por
cada embarcación e dentro de esta, outro por cada tipo de traballador.
Por este motivo, os códigos de conta de cotización non se identifican necesariamente cos
centros de traballo. Un código de conta de cotización pode estar destinado a relacionar os
traballadores dun centro de traballo pero tamén pode integrar a todos os traballadores de todos
os centros de traballo da empresa na mesma provincia, ou pode integrar a parte dos
traballadores de todos ou algúns dos centros de traballo da empresa nunha provincia.

Campo: reg_ccot
Descrición: Réxime de cotización
Lonxitude: 4
Posibles valores:
0111

Réxime xeral
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0112

Réxime xeral (artistas)

0114

Réxime xeral (dun réxime extinguido)

0121

Réxime xeral (representantes de comercio)

0132

Réxime xeral (sistema especial de cotización)

0138

Réxime xeral (S.E.C. empregados do fogar)

0811

Réxime especial do mar (conta allea grupo 1)

0812

Réxime especial do mar (conta allea grupo 2)

0813

Réxime especial do mar (conta allea grupo 2B)

0814

Réxime especial do mar (conta allea grupo 3)

0821

Réxime especial do mar (asimilados conta allea grupo 1)

0822

Réxime especial do mar (asimilados conta allea grupo 2)

0823

Réxime especial do mar (asimilados conta allea grupo 2B)

0911

Réxime especial de minería do carbón

1211

B

Réxime especial empregados do fogar (fixos)

Comentarios:

Campo: cccp
Descrición: Código da conta de cotización principal
Lonxitude: 11 díxitos
Posibles valores:
Os dous primeiros díxitos corresponden á provincia da conta
15: A Coruña
27: Lugo
32: Ourense
36: Pontevedra
56: Dirección provincial do Instituto Social da Mariña de Vilagarcía de Arousa
Os 9 últimos díxitos é o número da conta.
Comentarios: En moitos casos ven gravada como 000000000000000

Campo: reg_ccp
Descrición: Réxime da conta de cotización principal
Lonxitude: 4
Posibles valores:
0111

Réxime xeral

0112

Réxime xeral (artistas)
43

0114

Réxime xeral (dun réxime extinguido)

0121

Réxime xeral (representantes de comercio)

0132

Réxime xeral (sistema especial de cotización)

0138

Réxime xeral (S.E.C. empregados do fogar)

0811

Réxime especial do mar (conta allea grupo I)

0812

Réxime especial do mar (conta allea grupo 2)

0813

Réxime especial do mar (conta allea grupo 2B)

0814

Réxime especial do mar (conta allea grupo 3)

0821

Réxime especial do mar (asimilados conta allea grupo I)

0822

Réxime especial do mar (asimilados conta allea grupo 2)

0823

Réxime especial do mar (asimilados conta allea grupo 2B)

0911

Réxime especial de minería do carbón

1211

B

Réxime especial empregados do fogar (fixos)

Comentarios:

Campo: ident
Descrición: Identificador do empresario
Lonxitude: 11
Posibles valores:
1XXXXXXXXXX Æ NIF
2XXXXXXXXXX Æ Pasaporte
6XXXXXXXXXX Æ Número de identificación de estranxeiro
9XXXXXXXXXX Æ CIF
Comentarios: O CIF ou o NIF están axustados á dereita e énchense con 0 pola esquerda ata
completar as 10 posicións reservadas para o NIF ou o CIF. No caso de ser un CIF, o primeiro
carácter significativo é unha letra, mentres que o último pode ser unha letra ou un número.
A primeira letra do CIF incluirá información sobre a súa forma xurídica:
A Æ Sociedades anónimas
B Æ Sociedades de responsabilidade limitada
C Æ Sociedades colectivas
E Æ Comunidades de bens e herdanzas
F Æ Sociedades cooperativas
G Æ Asociacións
H Æ Comunidades de propietarios en réxime de propiedade horizontal.
J Æ Sociedades civís, on ou sen personalidade xurídica
P Æ Corporacións locais
Q Æ Organismos públicos
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R Æ Congregacións e institucións relixiosas
S Æ Órganos da Administación do Estado e comunidades autónomas
U Æ Unións temporais de empresas
V Æ Outros tipos non definodos no resto de claves

Campo: razon
Descrición: Razón social
Lonxitude: 55
Posibles valores:

Comentarios: neste campo rexístrase o nome da razón social da empresa.

Campo: anagrama
Descrición: Anagrama
Lonxitude: 40
Posibles valores:

Comentarios: Anagrama da razón social

Campo: teléfono
Descrición: Teléfono
Lonxitude: 10
Posibles valores:

Comentarios: En moitos casos ven gravado como 0000000000

Campo: domicilio
Descrición: Domicilio da conta de cotización
Lonxitude: 52
Posibles valores:

Comentarios: Domicilio social

Campo: copos
Descrición: Código postal
Lonxitude: 5
Posibles valores:

Comentarios: Código postal da localidade da conta de cotización.
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Campo: coloc
Descrición: Código de localidade
Lonxitude: 9
Posibles valores:
Os cinco primeiros díxitos indican o código INE do municipio da conta de cotización
Comentarios: Este campo non coincide co municipio onde está situado o establecemento.
Unha empresa pode ter un único código de conta de cotización nunha provincia, pero varios
establecementos en concellos distintos. Deste campo o que se extrae é o código do concello
da conta de cotización.

Campo: localidad
Descrición: Nome da localidade
Lonxitude: 40
Posibles valores:

Comentarios: Literal da localidade da conta de cotización.

Campo: activ
Descrición: Actividade económica (CNAE)
Lonxitude: 5
Posibles valores:
5 díxitos da CNAE-93 (ata o ficheiro de decembro de 2008)
4 díxitos da CNAE-2009 (de xuño de 2009 en diante)
Comentarios: Nos ficheiros antigos a CNAE estaba mal gravada para algúns rexistros: CNAEs
inexistentes e con desagregación menor dos 5 díxitos.

Campo: numtr
Descrición: Número de traballadores en alta
Lonxitude:
Posibles valores:

Comentarios: Neste campo rexístrase o número de traballadores en situación de alta nunha
conta de cotización no momento de extracción do ficheiro.
Ademais dos traballadores con actividade en dita conta, inclúense os traballadores que se
atopan nas seguintes situacións:
-

En situación de alta especial por folga legal ou peche patronal.

-

En situación de inactividade durante os períodos nos que dita inactividade abarca máis

dun mes, sempre que o contrato de traballo non sexa fixo descontinuo, e o traballador non
estea afectado polo establecido no apartado 3 do artigo 65 do regulamento xeral sobre
cotización e liquidación doutros dereitos da Seguridade Social.
46

-

En situación de inactividade por tratarse de funcionarios en situación de servizos

especiais destinados noutro centro directivo ao que permanece en alta pero polos que o centro
directivo de orixe debe cotizar por trienios.
-

Minusválidos e traballadores do réxime especial de minería do carbón en situación de

inactividade por faltas ao traballo por causas distintas á baixa médica ou ás permitidas polas
normas laborais.
-

Traballadores desprazados pola empresa, durante os prazos máximos previstos, a

países aos que se aplican os regulamentos da UE en materia de seguridade social e a países
cos que se firmou un convenio bilateral en materia de Seguridade Social, dado que, en estes
casos, a cotización do traballador continúa realizándose en España.
Non se computan os traballadores desprazados á empresa por outra empresa de países da UE
ou de países cos que se firmase convenios bilaterais, segundo o indicado no punto anterior,
dado que estes traballadores manteñen a súa cotización no país de procedencia.

Campo: alta
Descrición: Data de alta
Lonxitude: 8
Posibles valores:
AAAAMMDD
Comentarios:

Campo: especial
Descrición: Colectivo especial
Lonxitude: 4
Posibles valores:
0170

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

0171

Organismo Autónomo Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

0172

Sociedad Mercantil Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

0173

Entidad Pública Empresarial Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

0176

Fundación Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

0190

Paradores nacionales

0200

Ministerio de Economía y Competitividad

0210

Organismo Autónomo Ministerio de Economía y Competitividad

0220

Sociedad Mercantil Ministerio de Economía y Competitividad

0230

Entidad Pública Empresarial Ministerio de Economía y Competitividad

0260

Fundación Ministerio de Economía y Competitividad

0270

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

0271

Organismo Autónomo Ministerio de Industria Energía y Turismo

0272

Sociedad Mercantil Ministerio de Industria Energía y Turismo

0273

Entidad Pública Empresarial Ministerio de Industria Energía y Turismo

0276

Fundación Ministerio de Industria Energía y Turismo
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0450

MUFACE

0600

Ministerio de la Presidencia

0610

Organismo Autónomo y Agencia Estatal Ministerio de la Presidencia

0620

Sociedades Mercantiles Ministerio de la Presidencia

0630

Entidades Públicas Empresariales Ministerio de la Presidencia

0660

Fundación Ministerio de la Presidencia

0770

Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente

0771

Organismo Autónomo de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

0772
0773

Sociedades Mercantiles de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Entidades Públicas Empresariales de Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio
Ambiente

0776

Fundaciones Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

0900
0910

Ministerio Asuntos Exteriores y Cooperación
Organismos Autónomos y Agencias Estatales del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación

0920

Sociedades Mercantiles del Ministerio Asuntos Exteriores y Cooperación

0930

Entidades Públicas Empresariales del Ministerio Asuntos Exteriores y Cooperación

0960

Fundaciones del Ministerio Asuntos Exteriores y Cooperación

1100

Ministerio de Defensa

1110

Organismos Autónomos y Agencias Estatales del Ministerio de Defensa

1120

Sociedades Mercantiles del Ministerio de Defensa

1130

Entidades Públicas Empresariales del Ministerio de Defensa

1150

ISFAS

1160

Fundación. Ministerio de Defensa.

1300

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

1303

Centro Subvencionado Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

1310

Organismo Autónomo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

1320

Sociedad Mercantil Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

1330

Entidad Pública Empresariales Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

1360

Fundación Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

1500

Ministerio del Interior

1510

Organismos Autónomos del Ministerio del Interior

1520

Sociedad Mercantil. Ministerio del Interior

1530

Entidades Públicas Empresariales. Ministerio del Interior

1560

Fundación. Ministerio del Interior

1600

Ministerio de Justicia

1610

Organismos Autónomos y Agencias Estatales del Ministerio de Justicia

1620

Sociedad Mercantil. Ministerio de Justicia

1630

Entidades Públicas Empresariales. Ministerio de Justicia

1650

MUGEJU

1660

Fundación. Ministerio de Justicia

1700

Ministerio de Fomento

1710

Organismos Autónomos Ministerio de Fomento

1720

Sociedad Mercantil. Ministerio de Fomento

1730

Entidad Pública Empresarial. Ministerio de Fomento

1760

Fundación. Ministerio de Fomento
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1880

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

1881

Organismos Autónomos Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

1882

Sociedades Mercantiles Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

1883

Entidades Públicas Empresarial Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

1886

Fundaciones Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

1970

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

1971

Organismo Autónomo Ministerio de Empleo y Seguridad Social

1972

Sociedades Mercantiles Ministerio de Empleo y Seguridad Social

1973

Entidades Públicas Empresariales Ministerio de Empleo y Seguridad Social

1976

Fundacion Ministerio de Empleo y Seguridad Social

2200

Ayuntamientos

2210

Organismos Autónomos y Entes Públicos de Ayuntamientos

2220

Sociedad Mercantil. Ayuntamientos

2226

Consorcio y Asociación entre Ayuntamientos

2227

Consorcio administrativo Ayuntamientos

2230

Entidad Pública Empresarial. Ayuntamientos

2239

Mancomunidad de Entidades Locales

2240
2241

Mancomunidad de Entidades. Consejos comarcales
Organismos Autónomos y Entes Públicos Empresariales dependientes de Consejos
Comarcales

2242

Sociedades Mercantiles dependientes de Consejos Comarcales.

2260

Fundación. Ayuntamientos

2300

Cabildos insulares

2310

Organismos Autónomos y Entes Públicos de Cabildos insulares.

2320

Sociedad Mercantil. Cabildos insulares.

2326

Consorcio Cabildos y Consejos Comarcales

2327

Consorcio administrativo cabildo-consorcio insular

2330

Entidad Pública Empresarial. Cabildos insulares.

2360

Fundación. Cabildos insulares.

2400

Diputaciones

2410

Organismos Autónomos y Agencias Estatales Ministerio de Administraciones Públicas

2420

Sociedad Mercantil. Diputaciones.

2426

Consorcio. Diputaciones provinciales.

2427

Consorcio administrativo Diputaciones

2430

Entidad Pública Empresarial. Diputaciones.

2460

Fundación. Diputaciones

2600

Comunidades Autónomas

2601

Servicios de Salud

2602

Servicios Sociales

2603

Centros Docentes Subvencionados

2610

Organismos Autónomos y Agencias de Comunidades Autónomas.

2611

Servicios de salud

2612

Servicios sociales

2613

Centro docente subvencionado – URE normal

2615

Universidades Públicas con cargo al Presupuesto CCAA.
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2616

Fundación Pública Sanitaria CCAA

2620

Sociedad Mercantil. Comunidades Autónomas

2626

Consorcio. Comunidades Autónomas

2627

Consorcio Administrativo CCAA

2630

Entidad Pública Empresarial. Comunidades Autónomas

2640

Parlamento de Comunidade Autónomas.

2650

Organismo CCAA –Conv. Relación contable-

2660

Fundación Comunidades Autónomas.

2700

Cortes Generales

2701

Defensor del Pueblo

2726

Consorcio Administración General del Estado

2727

Consorcio administrativo AGE

3400

Consejo de Seguridad Nuclear

3500

Intervención General de la Seguridad Social.

3600

I.N.S.S.

3700

Instituto de Gestión Sanitaria

3800

INSERSO

3900

T.G.S.S. Incl.CCC de Gerencia de Informática.

4000

INEM – Sólo personal propio del INEM

4100

I.N.E.M.- Sólo CCC de desempleados

4200

I.S.M.

4300

Universidades privadas

4400

Embajadas, Consulados, Misiones Diplomáticas

4401

Diputados Parlamento Europeo - Asistentes

4460

Org. Inter.Intergubernamental – sede España

4500

Inst. de UE sin act. En España Ag. Aux.

4600

Tribunal Constitucional

4700

Tribunal de Cuentas

4800

Consejo General del Poder Judicial

4900

Consejo de Estado

5003

Centros Docentes no Subvencionados

5031

Partidos políticos

5032

Grupos Parlamentarios

5033

Otros sindicatos

5035

Unión General de Trabajadores

5036

Comisiones Obreras

5037

Unión Sindical Obrera

5038

Coord. de Org. de Agricultores y Ganaderos

5039

Langile Aberzaleen Barzordeak

5040

Iglesia Ortodoxa Rusa – Patriarcado Moscú

5041

Clero Diocesano de la Iglesia Católica

5042

Iglesia Adventista Séptimo Día – Ministro Culto

5043

FEREDA Entidades Religión Evangélica – FEREDE

5044

Comuni.Israelitas de España - Religiosos

5045

Comisión Islámica de España – Imanes
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5046

Testigos Jehová – Miembros Orden Religiosa

5051

Registro Propiedad

5052

Notarias

5055

Organizaciones no gubernamentales

5062

Agrupaciones Prof. Sindicales

5065

Esukadoko Sindikatoa

5066

Confederación Sindical Independiente de Funcionarios

5080

Empresa de Trabajo Temporal. Trabajadores propios.

5081

Empresa de Trabajo Temporal. Trabajadores cedidos.

5161

Cooperativas de Trabajo Asociado

5162

Cooperativas de Servicios

5163

Cooperativas de Consumo y Usuarios

5164

Cooperativas de viviendas

5165

Cooperativas Agrarias

5166

Cooperativas de Explotación comunitaria de la tierra

5167

Cooperativas del Mar

5168

Cooperativas de Transportistas

5169

Cooperativas de Seguros

5170

Cooperativas Sanitarias

5171

Cooperativas de Enseñanza

5173

Cooperativas de Crédito

5174

Cooperativas de Segundo Grado

5180

Sociedades Anónimas Laborales

5181

Sociedades Limitadas Laborales

5200

Mutualidad Cuerpo de Corred. Colegiados

5201

Prev. Mut. Aparejadores y Arquitectos Técnicos MPS

5202

Asociación Correspnsales de Prensa Extranjera

5203

Mutualidad de Prev. Soc. de Procuradores

5208

Mut. Gestores Adm. Pensionistas.

5210

Mutualidad de la Abogacía

5211

Cons. Gr. Colegio Oficial de Médicos

5212

C. Ahorros Munic. Bilbao. Pens.

5213

Col. Reg. Prop. y Mercantiles.

5218

Patronato Mutualidad Notarial

5219

Federación Nacional de Asociaciones de Prensa de España

5300

Empresas Estibadoras

5301

Agrupación portuaria Interés Económico

5302

Sociedad Anónina Gestión Estibadores Portuarios

5303

Empresa por sentencia de Estibadores

5310

Escuela de F.P. Náutico Pesquera

5320

Extracción de algas

5321

Extracción de corales

5330

Emp. Mixta sujeta a Conv. Inter.

5331

Remolcadores / Tip. 1 Zona

5332

Remolcadores / Tip. 2 y 3 Zona
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5333

CCC Sometido al Régimen Económico y Fiscal de Canarias

5334

Paro Flota Marruecos

5411

Otras Corporciones de Derecho Públcio

5412

Cámara Comercio, Industria y Navegación

5413

Cámaras Agrarias

5414

Colegios profesionales

5555

Responsabilidad Solidaria-Subsidiaria

5901

Banco de España

5903

Telefónica de España, S.A

6100

Empr. Manip., Env. y Comercio del Plátano

9999 Otros Colectivos sin Especificar
Comentarios:

Campo: trl
Descrición: Tipo de relación laboral
Lonxitude: 3
Posibles valores:
064

Contrato a tempo parcial reducido

087

Contrato de aprendizaxe

300

Asistencia sanitaria concertada

301

Asistencia sanitaria concertada menos farmacia

302

Asistencia sanitaria medicina xeral, pediatría, puericultura, servizo de urxencia ambulatoria

303

Asistencia sanitaria servizo de urxencia

304

Asistencia sanitaria ambulatoria

305

Asistencia sanitaria concertada con at y ep, menos farmacia

306

Asistencia sanitaria emigrantes

307

Asistencia sanitaria concertada máis at y ep

308

Asistencia sanitaria pensionistas clases pasivas

309

Asistencia sanitaria concertada munpal

751

Prestación desemprego. Extinción

752

Prestación desemprego. Suspensión

753

Subsidio desemprego >52 años ou fixos descontinuos extinción

754

Subsidio desemprego >52 años ou fixos descontinuos. Suspensión

755

Subsidio desemprego. Extinción

756

Subsidio desemprego. Suspensión

900

Funcionarios interinos administración central do Estado

901

Funcionarios e persoal estatutario

902

Funcionarios interinos

903

Altos cargos, alcaldes. Excluídos de fogasa

904

Altos cargos, alcaldes. Excluídos de fogasa e desemprego

905

Traballadores en colaboración social

906

Alumnos escolas formación profesional

907

Traballadores estranxeiros de países sen convenio bilateral

909

Reclusos que realizan traballos de aprendizaxe ou formación profesional
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910

Funcionario procedente de munpal - non SNS -

911

Interino procedente de munpal - non SNS Funcionario interino réxime xeral situacións especiais, cumprimento de servizo militar ou
prestación do servizo social

912
914
915

Axentes auxiliares Unión Europea, funcionarios españois excluídos de desemprego
Parlamentarios de comunidades autónomas procedentes de réxime especial de
traballadores autónomos

916

Parlamentarios cortes españolas, europeas e comunidades autónomas

917

Ministerio de defensa. Patroado militar

918

Ministerio de interior. Patronato militar-mexc

919

Mutualidade previsión sanitaria nacional

920

Funcionarios procedentes da extinguida administraciópn del movimiento

922

Ministerio de Interior. Patronato militar excluído de it

923

Convenio de amistade hispano-usa

924

Traballador trasladado ao estranxeiro sen beneficiarios en España

925

Traballador no estranxeiro con beneficiarios en España

927

Maestranza aérea de Sevilla

928

Hospital universitario Valladolid. Estatutarios

929

Hospital universitario Valladolid. Interinos

930

Socios traballadores cooperativas (traballo asociado e explotación da terra)

931

Reclusos con actividade laboral

932

Persoal estatutario temporal org. Saúde

933

Bolseiros de investigación

934

Funcionarios procedentes de munpal -sns-

935

Interinos procedentes de munpal -sns-

936

Penados en beneficio de la comunidade

937

Funcionarios novo ingreso – rdl 13/2010

938

Alumno novo ingreso ministerio de defensa – rdl 13/2010

939

Clero diocesano da igrexa católica

941

Ministros culto de la igrexa adventista e ferede

942

Relixiosos comunidades israelitas de España

950

Armadores asimilados a traballadores conta allea réxime especial do mar

951

Conselleiro -administrador SMC / situación laboral asimilada á conta allea

952

Traballadores españois da administración española no estranxeiro

953

Interinos da administración de xustiza

954

Prácticos de porto asimilados á conta allea réxime especial de traballadores do mar

960

Traballadores fronteirizos e de temporada

961

Convenio Xapón at/ep

970

Reconversión industrial cotización adicional ao desemprego

971

Reconversión industrial xubilación anticipada

972

Promoción ind cotiz adicional al desemprego

980

Prórroga it entidades xestoras/ mutuas at y ep

983

Cotización desemprego réxime especial agrario conta allea fixos it/maternidade

984

Mesas electorais

985

Traballadores cota obreira it/maternidade

986

Programas de formación
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Comentarios:

Campo: at
Descrición: entidade AT (accidentes de traballo)
Lonxitude:
Posibles valores:
001

M MIDAT CYCLOPS

002

MUTUALIA

003

ACTIVA MUTUA 2008

007

MUTUA MONTAÑESA

010

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

011

M.A.Z.

015

UMIVALE

021

MUTUA NAVARRA

039

MUTUA INTERCOMARCAL

061

F.R.E.M.A.P.

072

SOLIMAT

115

MUTUA DE CEUTA‐SMAT

151

A.S.E.P.E.Y.O

183

MUTUA BALEAR

201

MUTUA GALLEGA DE A.T.

267

UNIÓN DE MUTUAS UNIMAT

272

M.A.C. MUTUA DE ACCIDENTES CANARIA

274

IBERMUTUAMUR

275

FRATERNIDAD‐MUPRESPA

276

EGARSAT

666

USO EXCLUSIVO INEM

777

I.N.S.S

888

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Comentarios:

Campo: it
Descrición: Opción de IT (incapacidade temporal)
Lonxitude: 1
Posibles valores:
N: No
S: Si
Comentarios:

Campo: colabora
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Descrición: Empresa colaboradora
Lonxitude:
Posibles valores:
Non dispoñemos dunha táboa cos valores válidos desta variable
Comentarios: Na maior parte dos casos está gravada con 0

Campo: sit
Descrición: Situación da conta de cotización no momento de extracción doficheiro
Lonxitude: 1
Posibles valores:
A: Alta
B: Baixa
Comentarios:

Campo: situa
Descrición: Data de situación
Lonxitude: 8
Posibles valores:
AAAAMMDD
Comentarios: Data na que se modificou o campo sit

Campo: escuela
Descrición: Indicativo de escola taller
Lonxitude: 1
Posibles valores:
N: No
S: Si
Comentarios:

Campo: insertadocomoperiodo
Descrición: Período de referencia
Lonxitude: 6
Posibles valores:
AAAAt1
AAAAt2
AAAAt3
AAAAt4
Comentarios: indica o período de referencia dos datos, aínda que non corresponde
exactamente co que se publica na web. Por exemplo
insertadocomoperiodo='2013t2' Æ Datos a 31 de marzo de 2013
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insertadocomoperiodo='2013t3' Æ Datos a 30 de xuño de 2013
insertadocomoperiodo='2013t4' Æ Datos a 30 de setembro de 2013
insertadocomoperiodo='2014t1' Æ Datos a 31 de decembro de 2013
Este campo engádeno ás táboas en informática

Campo: regccot
Descrición: Código da conta de cotización (completo)
Lonxitude: 15
Posibles valores:
Os catro primeiros díxitos corresponden ao réxime de afiliación
Os dous seguintes á provincia da conta
15: A Coruña
27: Lugo
32: Ourense
36: Pontevedra
56: Dirección provincial do Instituto Social da Mariña de Vilagarcía de Arousa
Os 9 últimos díxitos é o número da conta.
Comentarios: Este campo obtense concatenando as variables reg_ccot e ccot para poder
enlazar os ficheiro de contas de cotización co ficheiro de afiliacións.
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Anexo 3 : deseño de rexistro do ficheiro do Padrón continuo do INE
O deseño de rexistro e os posibles valores dalgunhas variables pódense consultar na seguinte
dirección web: https://idapadron.ine.es/ape403expl/inicio.menu

Campo

Descrición

Tipo

Lonxitude

CPRO *

Código de provincia de residencia

N(2)

2

CMUN *

Código de municipio de residencia

N(3)

3

NOMB

Nome

A(20)

20

PART1

Partícula do primeiro apelido

A(6)

6

APE1

Primeiro apelido

A(25)

25

PART2

Partícula segundo apelido

A(6)

6

APE2

Segundo apelido

A(25)

25

CPRON

Código de provincia de nacemento

N(2)

2

CMUNN

Código de municipio de nacemento

N(3)

3

FNAC

Data de nacemento

N(8)

8

TIDEN

Tipo de Identificador

N(1)

1

LEXTR

Letra documento estranxeiros

A(1)

1

IDEN

Identificador

N(8)

8

LIDEN

Código de control do identificador

A(1)

1

NDOCU

Número de documento

A(20)

20

NIA

Número de Identificación del municipio

A(15)

15

NIE

Número de identificación electoral

N(11)

11

TIPOINF

Tipo de información

A(1)

1

CDEV

Causa de devolución

A(2)

2

FVAR

Data de variación

N(8)

8

CVAR

Código de variación

A(1)

1

CAUV

Causa de variación

A(2)

2

DIST

Distrito

N(2)

2

SECC

Sección

N(3)

3

LSECC

Letra de Sección

A(1)

1

CUN

Código de unidade poboacional

N(7)

7

NENTCOC

Nome curto

A(25)

25

NENTSIC

Nome curto

A(25)

25

NNUCLEC

Nome curto

A(25)

25
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CVIA

Código de vía

N(5)

5

TVIA

Tipo de vía

A(5)

5

NVIAC

Nome curto

A(25)

25

CPSVIA

Código de pseudovía

N(5)

5

DPSVIA

Nombre de pseudovía

A(50)

50

TINUM

Tipo de numeración

N(1)

1

NUMER

Número

N(4)

4

CNUMER

Calificador de NUMER

A(1)

1

NUMERS

Número (Superior)

N(4)

4

CNUMERS

Calificador de NUMERS (Superior)

A(1)

1

KMT

Quilómetro

N(3)

3

HMT

Hectómetro

N(1)

1

BLOQ

Bloque

A(2)

2

PORT

Portal

A(2)

2

ESCA

Escaleira

A(2)

2

PLAN

Planta

A(3)

3

PUER

Porta

A(4)

4

TLOC

Tipo de Local

A(1)

1

NIA

Número de Identificación do concello

A(15)

15

NHOP

Número de Folla Padroal

A(10)

10

NIE

Núm. Identificación Electoral

N(11)

11

NOMB

Nome do habitante

A(20)

20

PART1

Partícula do primeiro apelido

A(6)

6

APE1

Primeiro apelido

A(25)

25

PART2

Partícula do segundo apelido

A(6)

6

APE2

Segundo apelido

A(25)

25

SEXO

Sexo

N(1)

1

CPRON

Código da provincia de nacemento

N(2)

2

CMUNN

Código do municipio de nacemento

N(3)

3

FNAC

Data de nacemento

N(8)

8

TIDEN

Tipo de Identificador

N(1)

1

LEXTR

Letra documento estranxeiros

A(1)

1

IDEN

Identificador

N(8)

8
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LIDEN

Código de control do identificador

A(1)

1

NDOCU

Número de documento

A(20)

20

CNES

Código nivel de estudos

N(2)

2

NACI

Código de Nacionalidade

N(3)

3

PRDP

Código de provincia de destino ou procedencia

N(2)

2

MUDP

Código de municipio de destino ou procedencia

N(3)

3

CODP

Código de consulado de destino-Ppocedencia

N(3)

3
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