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1.-  Información xeral 

O número medio de afiliacións1 ao Sistema da Seguridade Social en Galicia durante o mes de 

outubro deste ano acadou a cifra de 921.332 para o total do sistema, o que supón un descenso 

respecto ao mes de setembro de 2013 de 4.523  afiliacións (un -0,49%). Para o conxunto 

estatal a cifra de afiliacións sitúase en 16.360.373, rexistrando un aumento do 0,34% con 

respecto ao pasado mes de setembro. 

Na comparativa interanual (outubro de 2013 con outubro de 2012) obsérvase un descenso de 

23.741 afiliacións no total do sistema en Galicia; en termos relativos a caída foi do 2,51%, 

superior á diminución do 2,25% (376.354 afiliacións) rexistrada no conxunto estatal. 

Por comunidades autónomas e con respecto ao mes de setembro de 2013 o maior descenso 

rexístrase en Baleares (-7,78%); o resto de comunidades autónomas coas taxas intermensuais 

negativas son: Cantabria (-1,52%), Galicia (-0,49%), Aragón (-0,23%) e Cataluña (-0,15%). Os 

maiores crecementos corresponden a La Rioja (3,29%),  Comunidad Valenciana (2,32%) e 

País Vasco (1,14%). 

En canto ás taxas con respecto ao mesmo mes do ano pasado, todas as comunidades 

presentan taxas negativas agás Baleares (0,92%). O maior descenso rexístrano Cantabria 

(-4,38%), seguida de Castilla y León (-3,52%), Andalucía (-3,29%), Asturias (-3,11%), País 

Vasco (-2,71%) e Aragón (-2,70%). 

 

 

 

                     
1  O Ministerio de Traballo e Inmigración dende o informe de xullo de 2008 tan só publica os datos de afiliación media do mes por 

considerala máis estable que a cifra do último día do mes e reflectir mellor como foi a afiliación no conxunto do mes. 

Cadro 1.- EVOLUCIÓN DAS AFILIACIÓNS POR COMUNIDADES  AUTÓNOMAS

VARIACIÓNS

INTERANUAL
ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA

España 16.360.373 54.928 0,34 -376.354 -2,25

Galicia 921.332 -4.523 -0,49 -23.741 -2,51
Andalucia 2.631.721 14.079 0,54 -89.535 -3,29
Aragón 498.081 -1.155 -0,23 -13.799 -2,70
Asturias 343.257 134 0,04 -11.034 -3,11
Baleares 416.507 -35.123 -7,78 3.817 0,92
Canarias 659.962 6.388 0,98 -1.142 -0,17
Cantabria 195.386 -3.015 -1,52 -8.941 -4,38
Castilla La Mancha 619.679 3.539 0,57 -12.932 -2,04
Castilla y León 847.604 2.631 0,31 -30.919 -3,52
Cataluña 2.889.557 -4.357 -0,15 -56.700 -1,92
Comunidad Valenciana 1.554.377 35.217 2,32 -24.703 -1,56
Extremadura 359.072 849 0,24 -9.915 -2,69
Madrid 2.666.591 22.787 0,86 -52.350 -1,93
Murcia 476.377 2.857 0,60 -11.487 -2,35
Navarra 249.610 934 0,38 -5.810 -2,27
País Vasco 875.526 9.880 1,14 -24.433 -2,71
La Rioja 117.016 3.726 3,29 -2.716 -2,27
Ceuta y Melilla 38.716 81 0,21 -16 -0,04

Fonte: Ministerio de Trabajo e Inmigración
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2.- Datos de afiliacións por provincias 

O número medio de afiliacións á Seguridade Social descendeu con respecto ao mesmo mes do 

ano pasado nas catro provincias galegas. Lugo é a provincia que sufre o descenso interanual 

máis forte nas afiliacións cunha taxa de variación do -3,50%, o que supón unha perda de 4.167 

afiliacións, seguida de Pontevedra cunha taxa interanual do -2,52% e 8.138 afiliacións menos. 

As provincias con menor descenso relativo son Ourense e A Coruña, con caídas do 1,85% e do 

2,38% respectivamente. En termos absolutos o descenso foi de 1.861 afiliacións menos en 

Ourense e 9.575 na Coruña. 

No que respecta ás afiliacións medias deste mes de outubro con respecto ás do mes 

precedente, o descenso en Galicia do 0,49% é consecuencia de que todas as provincias 

amosan un dato negativo, destacando Pontevedra con 2.911 afiliacións menos, que supoñen 

unha taxa de variación do -0,91%. 

 

 

Fonte : Ministerio de Trabajo e Inmigración
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Cadro 2.- EVOLUCIÓN DAS AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SO CIAL. GALICIA E PROVINCIAS

VARIACIÓNS

MES ANTERIOR INTERANUAL
ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA

A CORUÑA 392.650 -224 -0,06 -9.575 -2,38
LUGO 114.872 -918 -0,79 -4.167 -3,50
OURENSE 98.553 -470 -0,47 -1.861 -1,85
PONTEVEDRA 315.257 -2.911 -0,91 -8.138 -2,52

GALICIA 921.332 -4.523 -0,49 -23.741 -2,51

ESPAÑA 16.360.373 54.928 0,34 -376.354 -2,25

Fonte: Ministerio de Trabajo e Inmigración

PROVINCIA
AFILIACIÓN MEDIA 

OUTUBRO 2013
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3.- Información segundo réxime de afiliación 

As afiliacións ao réxime xeral, que representan o 74,3% das afiliacións galegas en outubro de 

2013, descenden un 0,66% con respecto ao mes anterior. Na comparativa interanual 

obsérvase un descenso do 3,04%. En España estas taxas foron do 0,40% con respecto a 

setembro de 2013 e do -2,74% en relación ao mes de outubro de 2012. Por provincias, Lugo é 

a que presenta unha porcentaxe menor de afiliacións ao réxime xeral (66,7%). 

Debemos destacar que, dende xaneiro de 2012 os traballadores afiliados á Seguridade Social 

no réxime especial agrario por conta allea e no réxime especial de empregados do fogar, pasan 

a formar parte do réxime xeral (Estes últimos traballadores deberían facelo de forma paulatina 

ata xullo de 2012, mais aínda quedaban algúns adscritos a este réxime especial, que en 

xaneiro de 2013 xa queda totalmente anulado). Por este motivo e co gallo de poder facer series 

comparables; as taxas de variación do réxime xeral calcúlanse sumando estes tres colectivos 

(Réxime especial de empregados do fogar, Réxime especial agrario por conta allea e Réxime 

xeral). 

Nas afiliacións ao réxime especial de autónomos todas as provincias galegas amosan taxas de 

crecemento interanuais negativas agás A Coruña (0,13%); o maior descenso correspóndelle a 

Lugo (-1,42%). O decrecemento medio da comunidade galega situouse no 0,50%. Con 

respecto ao mes anterior unicamente Ourense presenta unha taxa de variación positiva 

(0,07%), sendo a de Pontevedra a máis negativa (-0,37%) obtendo así unha taxa de 

crecemento negativa para Galicia do 0,14%, mentres que a nivel nacional a taxa foi do 0,11%.  

No que respecta ao réxime especial do mar, as taxas con respecto a outubro de 2012 son 

negativas en todas as provincias, a máis elevada obsérvase novamente na provincia de Lugo 

cun descenso do 11,36%. Porén, a variación intermensual para este réxime foi dun 1,29% para 

o total de Galicia, sendo positiva a variación con respecto ao mes anterior unicamente na 

provincia de A Coruña (6,84%). 
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4.- Evolución da afiliación  

 

 

 

 

Cadro 3.- AFILIACIÓNS POR RÉXIMES E PROVINCIAS

VARIACIÓNS RELATIVAS
MES ANTERIOR INTERANUAL

TOTAL SISTEMA

A CORUÑA 392.650 -0,06 -2,38
LUGO 114.872 -0,79 -3,50
OURENSE 98.553 -0,47 -1,85
PONTEVEDRA 315.257 -0,91 -2,52
GALICIA 921.332 -0,49 -2,51
ESPAÑA 16.360.373 0,34 -2,25

R. XERAL

A CORUÑA 300.188 -0,21 -3,06
LUGO 76.593 -1,02 -4,24
OURENSE 72.647 -0,67 -2,32
PONTEVEDRA 235.098 -1,10 -2,85
GALICIA 684.526 -0,66 -3,04
TOTAL NACIONAL 13.255.102 0,40 -2,74

R. ESPECIAL AUTÓNOMOS

A CORUÑA 86.045 -0,01 0,13
LUGO 36.647 -0,14 -1,42
OURENSE 25.906 0,07 -0,43
PONTEVEDRA 65.781 -0,37 -0,81
GALICIA 214.379 -0,14 -0,50
ESPAÑA 3.038.780 0,11 0,00

R. ESPECIAL DO MAR

A CORUÑA 6.417 6,84 -1,70
LUGO 1.631 -4,40 -11,36
OURENSE 0 -- --
PONTEVEDRA 14.378 -0,35 -4,10
GALICIA 22.426 1,29 -4,00
ESPAÑA 62.090 -2,28 -0,50
Fonte: Ministerio de Trabajo e Inmigración

RÉXIME E PROVINCIA
AFILIACIÓN MEDIA DE 

OUTUBRO  2013

Fonte : Ministerio de Trabajo e Inmigración
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Notas metodolóxicas 

Traballadores afiliados : a afiliación ao Sistema de Seguridade Social 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 con 

posterioridade á afiliación poidan producirse. É dicir, o traballador afíliase cando comeza a súa 

vida laboral e dáse de alta nalgún dos réximes do Sistema da Seguridade Social; esta situación 

denomínase alta inicial; se cesa na 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 novamente, dado que, como xa se 

indicou, a afiliación é única para toda a vida do traballador. 

A información procede da explotación estatística do ficheiro de afiliación dos traballadores aos 

distintos Réximes da Seguridade Social, cuxa xestión corresponde á “Tesorería General de la 

Seguridad Social” e ao “Instituto Social de la Marina”. A explotación é efectuada pola “Gerencia 

de Informática de la Seguridad Social”. 

Neste informe preséntanse datos das afiliacións medias mensuais. 

Para máis información: 

http://www.seg-social.es 

 http://www.empleo.gob.es 


