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VIA OBERTA. TESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL 

 

Carta de servei 

Data d’actualització: 05/08/2021 

1 Nom i emissor del servei 

Deutes amb la Seguretat Social, situació d’alta, Vida Laboral, número d’afiliació 

Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) 

2 Descripció del servei 

El servei posa a disposició les dades de la TGSS sobre deutes, situació d’alta i vida 

laboral del treballador a la Seguretat Social.  

Sempre s’haurà d’especificar el número d’expedient del procediment del vostre ens 

que origina la consulta. 

 

2.1 Cost del servei 

 

No n’hi ha. 

3 Modalitats de consulta 

Actualment hi ha quatre modalitats de consulta actives: 

 

3.1 Acreditació d'activitat agrària per compte propi:  

 

A través d’aquest servei es podrà obtenir en format PDF, imprimir i/o consultar en 
línia un informe per acreditar l’activitat agrària d’una persona física com a treballador 
per compte propi en una data determinada o un període concret. 
 

3.2 Situació de deute 

 

Permet obtenir informació de si l’identificador consultat (NIF, CIF) té o no deutes amb 
la Seguretat Social. Únicament s’indicarà un SI o un NO juntament amb una 
descripció del resultat obtingut. Aquesta modalitat també es por consultar per lots. 
 
 

3.3 Alta laboral a data concreta  

 

Permet obtenir informació sobre l’estat d’alta laboral a una data concreta. Únicament 
s’indicarà si l’identificador consultat estava d’alta laboral en la data sol·licitada (SI o 
NO). Aquesta modalitat també es por consultar per lots. 

https://www.eacat.cat/group/9821920002/VOFormulari?codiModalitat=Q2827003ATGSS008
https://www.eacat.cat/group/9821920002/VOFormulari?codiModalitat=Q2827003ATGSS001B
https://www.eacat.cat/group/9821920002/VOFormulari?codiModalitat=Q2827003ATGSS006
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3.4 Vida laboral dels darrers 12 mesos 

 

Aquest servei facilita un informe amb les dades laborals del treballador referit als 12 

mesos anteriors a la consulta.  

 

3.5. Vida laboral continguda en els cinc darrers anys 
 
Aquest servei facilita un informe amb les dades laborals del treballador dels darrers 

cinc anys anteriors a la consulta. En aquests moments, el període màxim de consulta 

dins els darrers cinc anys és d’un any. 

 

3.6. Número d’afiliació a la TGSS 
 
Aquest servei consulta el llistat dels números d’afiliació d’un ciutadà a la Seguretat 
Social, es retornaran fins un màxim de 10 números d’afiliació.  
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3.1 ACREDITACIÓ D’ACTIVITAT AGRÀRIA PER COMPTE PROPI  

 

3.1.1 COM FER LES CONSULTES 

 

Aquesta modalitat permet consultar les situacions de les acreditacions de jornades 

agràries a partir de les dades següents: 

 

 

Camp Descripció 

 

Tipus de 

documentació 

Camp obligatori 

S’ha de triar entre: DNI, NIF, NIE o passaport. 

 

Documentació Camp obligatori.  

S’ha d’introduir el número d’identificació de la persona segons el 

tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta d’una sèrie de 

números i lletres segons els formats següents: 

 

- DNI: 8 dígits numèrics 

- NIF: 8 dígits numèrics+ dígit de control (lletra) 

- NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics + dígit de control 

(lletra) 

- Passaport: 3 lletres + 5 dígits numèrics (en cas de 

passaport espanyol) 

 

“Període des 

de” 

Camp opcional  

S’ha d’informar el mes i any d’inici per un període determinat en 

el format AAAAMM. 

 

“Fins a” Camp opcional  

Conté el mes i any de fi per un període determinat en el format 

AAAAMM.  

 

El servei permet no informar el rang de dates (“Període des de” i 

“Fins a”) però en cas que s’informi el camp “des de” serà 

obligatori informar també el camp “fins a”. 

 

Tipus de 

Procediment/ 

Camp Obligatori.  

En el desplegable, cal  triar  el tipus de procediment autoritzat per 
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Finalitat al que es vol consultar la dada.  

En cas que no aparegui el tipus de procediment en base al que es 

vol fer la consulta és perquè no s’ha autoritzat la consulta per 

aquest tipus de procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització 

per a la consulta d’aquestes dades a través del formulari 

corresponent. 

 

Número 

d’expedient 

Camp Obligatori.  

És l’identificador de l’expedient administratiu en base al que es fa 

la consulta d’aquestes dades. 

 

 

Es podran fer les consultes següents: 

 

 Sol·licitar les dades en un període determinat i, en aquest cas, la data de fi 

sempre serà superior a la data d'inici. 

 

 Sol·licitar les dades en una data determinada i, en aquest cas, la data d'inici i la 

data de fi seran la mateixa. 

 

 Sol·licitar les dades en la data d'execució i, en aquest cas, la data d'inici i la de 

fi no tindran valor. 

 

 

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent: 
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3.1.2 QUINES DADES S’OBTENEN  

 

El servei retorna 100 situacions com a màxim per a un determinat rang de dates. 

Així, en cas que en el període sol·licitat hi hagi més de 100 situacions caldrà reduir 

el rang de sol·licitud. Per poder acotar el període, cal que recordeu que podeu 

informar el rang de dades “Període des de” i “Fins a”. 

 

 

 

Element Descripció 

 

 BLOC RESPOSTA DE LA CONSULTA 

Codi del 

Resultat 

Codi numèric de tres dígits amb el significat següent: 

- 0000: Operació correcta.  

- 0001: No hi ha dades enregistrades per al període 

sol·licitat.  

- 0002: IPF erroni.  

- 0003: IPF inexistent en la base de dades de la Seguretat 

Social.  

- 0004: IPF està duplicat en la base de dades de la 

Seguretat Social.  

- 0005: El format de la data de petició és incorrecte.  

- 0006: Existeixen més dades en el rang de dates indicat. 

Redueixi el rang.  

- 0502: Error fent la consulta. 

 

Descripció  Descripció del codi resultat anterior 

 

IPF  

Identificació 

persona 

física 

 

És la identificació de la persona física; es correspon amb el 

numero de documentació introduït amb dos dígits més que el 

precedeixen.  

El format establert és una cadena d’onze posicions sent el primer 

dígit el tipus de documentació (1 per DNI/NIF, 6 per NIE i 7 per 

passaport) seguit de la documentació. 

 

 BLOC DADES DE SITUACIÓ 

Normalització Indica si està normalitzat el camp nom i cognoms  

1: no normalitzat  

2: normalitzat 

 

Nom Nom de la persona consultada 

 



 

 
6 

 

NAF Numero d’afiliació sobre la persona de la que s’informa la 

situació. 

 

Règim Literal del Règim de la Seguretat Social. 

 

CNAE Activitat econòmica. 

 

Data real 

d’alta 

Data d’inici de l’activitat laboral (AAAAMMDD). 

 

Data efectiva 

d’alta 

Data en què es produeixen els efectes de l’alta (AAAAMMDD). 

Data real 

baixa 

Data de finalització de l’activitat laboral (AAAAMMDD). 

Si es retorna 0 és que la situació encara no ha produït baixa. 

 

Data efectiva 

baixa 

Data en què es produeixen els efectes de la baixa 

(AAAAMMDD). 

Si es retorna 0 és que la situació encara no ha produït baixa. 

 

 

Un exemple de pantalla de resposta és el següent: 
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3.2 SITUACIÓ DEL DEUTE  

 

3.2.1 COM FER LES CONSULTES 

 

Aquesta modalitat permet consultar les dades d’una persona física a partir de: 

 

 

Camp Descripció 

 

Tipus de 

documentació 

Camp obligatori 

S’ha de triar entre: DNI, NIF, NIE, CIF o passaport. 

 

Documentació Camp obligatori.  

S’ha d’introduir el número d’identificació de la persona segons el 

tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta d’una sèrie de 

números i lletres segons els formats següents: 

 

- DNI: 8 dígits numèrics 

- NIF: 8 dígits numèrics + dígit de control (lletra) 

- NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics +dígit de control 

(lletra) 

- CIF (Empresa): Lletra + 7 dígits + dígit de control (lletra) 

- Passaport: 3 lletres + 5 dígits numèrics (en cas de 

passaport espanyol) 

 

Tipus de 

Procediment/ 

Finalitat 

Camp Obligatori.  

En el desplegable, cal  triar  el tipus de procediment autoritzat per 

al que es vol consultar la dada.  

En cas que no aparegui el tipus de procediment en base al que es 

vol fer la consulta és perquè no s’ha autoritzat la consulta per 

aquest tipus de procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització 

per a la consulta d’aquestes dades a través del formulari 

corresponent. 

 

Número 

d’expedient 

Camp Obligatori.  

És l’identificador de l’expedient administratiu en base al que es fa 

la consulta d’aquestes dades. 
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El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent: 

 

 
 

 

3.2.2 QUINES DADES S’OBTENEN  

 

Element Descripció 

 

Codi del 

Resultat 

Codi numèric de tres dígits amb el significat següent: 

 

- 0: Consulta feta correctament. 

- 0251: Tipus de documentació incorrecta.  

- 0252: Documentació incorrecta.  

- 0253: La persona física o jurídica té més d’un 

identificador principal.  

- 0254: La persona física o jurídica no figura inscrita com 

empresari en el sistema de la Seguretat Social i no té 

assignat CCC en cap Règim del sistema de la Seguretat 

Social. 

- 0502: Error fent la consulta.  

- 0401: Format de petició incorrecte (no compleix 

l’schema). 

 

Descripció  Descripció on s’informa de si la persona consultada està al corrent 

o no de les obligacions amb la Seguretat Social 

 

 

La pantalla de resposta que s’obté és la següent: 
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3.3 ALTA LABORAL A DATA CONCRETA 

 

3.3.1 COM FER LES CONSULTES 

 

Aquesta modalitat permet consultar les dades d’una persona física a partir de NIF, 

NIE, passaport i data en què es vol consultar si la persona estava d’alta o no. 

 

 

Camp Descripció 

 

Tipus de 

documentació 

Camp obligatori 

S’ha de triar entre: DNI, NIF, NIE o passaport. 

 

Documentació Camp obligatori.  

S’ha d’introduir el número d’identificació de la persona segons el 

tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta d’una sèrie de 

números i lletres segons els formats següents: 

 

- DNI: 8 dígits numèrics 

- NIF: 8 dígits numèrics+ dígit de control (lletra) 

- NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics +dígit de control 

(lletra) 

- Passaport: 3 lletres+5 dígits numèrics (en cas de 

passaport espanyol) 

 

Data de 

situació 

Camp Obligatori. 

Data en la que es vol comprovar si el ciutadà estava donat d’alta o 

no a la TGSS. 

El format per introduir aquesta data és el següent: DDMMAAAA  

 

Tipus de 

Procediment/ 

Finalitat 

Camp Obligatori.  

En el desplegable, cal  triar  el tipus de procediment autoritzat per 

al  que es vol consultar la dada.  

En cas que no aparegui el tipus de procediment en base al que es 

vol fer la consulta és perquè no s’ha autoritzat la consulta per 

aquest tipus de procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització 

per a la consulta d’aquestes dades a través del formulari 

corresponent. 
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Número 

d’expedient 

Camp Obligatori.  

És l’identificador de l’expedient administratiu en base al que es fa 

la consulta d’aquestes dades. 

 

 

 

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent: 

  

 
 

 

 

3.3.2 QUINES DADES S’OBTENEN 

 

 

Element Descripció 

 

IPF  

Identificació 

persona 

física 

 

És el numero de documentació introduït amb dos dígits més que el 

precedeixen.  

El format establert és una cadena d’onze posicions sent el primer 

dígit el tipus de documentació (1 per DNI/NIF, 6 per NIE i 7 per 

passaport) seguit de la documentació. 

 

Codi del 

Resultat 

Codi numèric de tres dígits amb el significat següent: 

 

- 0001: En situació d’Alta laboral a la data.  

- 0002: No figura d’Alta laboral a la data. 

- 0003: IPF erroni.  

- 0004: IPF inexistent en la base de dades de la Seguretat 

Social.  

- 0005: IPF està duplicat en la base de dades de la 

Seguretat Social.  

- 0006: El format de la data de petició és incorrecte.  
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- 0502: Error realizant la consulta.  

- 0401: Format de petició incorrecte (no compleix 

l’schema). 

 

Descripció  Descripció on s’informa la situació d’alta de la persona consultada 

en data concreta.  

 

 

 

La pantalla de resposta que s’obté és la següent: 
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3.4 VIDA LABORAL 12 MESOS 

 

3.4.1 COM FER LES CONSULTES 

 

Aquesta modalitat permet consultar la vida laboral d’una persona física del darrer 

any des de la data en què s’efectua la consulta. 

 

Camp Descripció 

 

Tipus de 

documentació 

Camp obligatori 

S’ha de triar entre: DNI / NIE  

 

Documentació Camp obligatori.  

S’ha d’introduir el número d’identificació de la persona segons el 

tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta d’una sèrie de 

números i lletres segons els formats següents: 

- DNI: 8 dígits numèrics+ dígit de control (lletra) 

- NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics +dígit de control 

(lletra) 

Aquells NIF / NIE que tinguin menys de 8 dígits han de ser 

emplenats amb 0 per l’esquerra. P.e. 00040601Y 

Data de 

situació 

Camp Obligatori. 

Data en la que es vol comprovar si el ciutadà estava donat d’alta o 

no a la TGSS. 

El format per introduir aquesta data és el següent: DDMMAAAA  

 

Tipus de 

Procediment/ 

Finalitat 

Camp Obligatori.  

En el desplegable, cal  triar  el tipus de procediment autoritzat per 

al  que es vol consultar la dada.  

En cas que no aparegui el tipus de procediment en base al que es 

vol fer la consulta és perquè no s’ha autoritzat la consulta per 

aquest tipus de procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització 

per a la consulta d’aquestes dades a través del formulari 

corresponent. 

 

Número 

d’expedient 

Camp Obligatori.  

És l’identificador de l’expedient administratiu en base al que es fa 

la consulta d’aquestes dades. 
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El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent: 

  

 
 

La pantalla de resposta que s’obté és la següent i haurem de baixar-nos la versió 

imprimible per accedir al detall de la consulta: 
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3.4.2 QUINES DADES S’OBTENEN 

 

 

 Element Descripció 

 

Dades de la 

consulta 

 

 Consulta:  Modalitat de consulta  

 

 Codi Finalitat: S’informa del tipus de procediment que s’ha 

seleccionat i pel qual s’ha fet la consulta.   

 

 Tipus de documentació: S’informa del tipus de 

documentació sobre el que s’ha fet la consulta.    

 

 Documentació: Número de documentació consultat 

 

Resposta de 

la consulta 

 

Codi i descripció: Codi numèric amb el significat següent: 

- 0000: localitzades dades del titular consultat. 

- 0001: documentació no localitzada a la BBDD de la TGSS. 

- 0002: documentació duplicada a la BBDD de la TGSS. 

- 0005: no s’han pogut obtenir les dades del titular. Cal 

intentar la      

    consulta més tard. 

- 0502: error fent la consulta. 

 

Dates de la 

consulta 

 

 

 Data inici:  Informa de la data d’inici de la consulta que 

coincideix amb un any anterior a la data de consulta.  

 

 Data fi: Informa de la data de fi de la consulta que coincideix 

amb la data de la consulta.   

 

Vida Laboral 

 

 

 Número situacions:  Número de situacions retornades pel 

període consultat 

 

 Número afiliació: Informa dels números d’afiliació del titular 

consultat (fins a un màxim de 10) 

 

 Data naixement: Informa de la data de naixement del titular 

consultat amb el format següent: AAAA-MM-DD. 
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 Transferències drets CEE: S/N: Indicador de transferència 

de drets a països de la Unió Europea (S/N).  

 

- (S) En cas afirmatiu s’indica: “Els dies en situació d’alta 

que consten en el present informe únicament són 

computables per l’accés a la prestació econòmica 

d’incapacitat permanent derivada de contingències 

comunes, per haver-se transferit al sistema de previsió del 

personal de les Comunitats Europees les fraccions de quota 

destinades a sufragar les prestacions de jubilació i mort i 

supervivència, derivades de contingències comunes”.  

 

Resum dies 

alta (incl. 

Pluriocupació 

o 

pluriactivitat) 

 Total dies alta: Total del dies d’alta en el període consultat 

incloent dies de pluriocupació i pluriactivitat. 

 

 Dies pluriocupació: Dies d’alta en els que la situació és de 

pluriocupació. 

 

A continuació s’informa dels dies, mesos o anys d’alta els quals 

sumaran el “Total de dies alta”. Si no s’han treballat els 365 

dies de l’any, aquest camp seran l’acumulat, és a dir, el sumatori 

dels mesos i dels dies serà igual al “Total de dies d’alta”.  

 

 Anys alta: Anys d’alta en el període consultat incloent els 

anys de pluriocupació o pluriactivitat.  

 

 Mesos alta: mesos d’alta en el període consultat incloent els 

mesos de pluriocupació o pluriactivitat. 

 

 Dies alta: Dies d’alta en el període consultat incloent els dies 

de pluriocupació o pluriactivitat 

 

Resum dies 

alta (sense 

pluriocupació 

o 

pluriactivitat) 

 Total dies alta:  Total dels dies d’alta en el període consultat 

SENSE dies de pluriocupació i pluriactivitat. El resultat és la 

suma dels “Mesos alta” i els “Dies alta”. Per exemple, si el 

“Total dies alta” és 106, serien 3 “Mesos alta” (90 dies) més 

15 “Dies alta”. Es compta un dia més perquè el càlcul es fa de 

data a data. 

 

A continuació s’informa dels dies, mesos o anys d’alta els quals 

sumaran el “Total de dies alta”. Si no s’han treballat els 365 
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dies de l’any, aquest camp serà l’acumulat, és a dir, el sumatori 

dels mesos i dels dies serà igual al “Total de dies d’alta”.  

 

 Anys alta: Anys d’alta en el període consultat SENSE comptar 

els anys de pluriocupació o pluriactivitat.  

 

 Mesos alta: mesos d’alta en el període consultat SENSE 

comptar els mesos de pluriocupació o pluriactivitat. 

 

 Dies alta: Dies d’alta en el període consultat SENSE comptar 

els dies de pluriocupació o pluriactivitat 

 

Situacions   Número afiliació: Número d’afiliació de la Seguretat Social 

de la Situació retornada 

 

 Règim: règim de la Seguretat Social per la situació retornada 

o GENERAL 

o REP. COMER: Situacions laborals en règim 0112; 

també són del règim general o regularitzacions 

o ARTISTAS 

o TAURINOS (Regularitzacions) 

o AUTONOMOS 

o AGRARIO 

o MAR 

o CARBON 

o HOGAR 

o PROF. TAUR: Profesionales Taurinos – Situaciones 

Asimiladas al alta (I.T) 

 

 Empresa: Raó social / nom de l’empresa de la situació 

retornada  

 

 Codi compte cotització:  Codi del compte de cotització de 

l’empresa 

 

 Província: Província corresponent a l’empresa i el codi 

compte de cotització. Només es retorna si el codi de compte 

de cotització és: 

o C. AJENA 

o C.PROPIA 

o Si no s’especifica  
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 Data alta: Data d’inici de l’activitat laboral. Format: AAAA-

MM-DD  

 

 Data efectes: Data a partir de la qual té efectes l’alta per tal 

de  causar drets a les prestacions del sistema de Seguretat 

Social, a excepció de les prestacions derivades d’accidents de 

treball i malalties professionals, desocupació i assistència 

sanitària derivada de malaltia comú, maternitat i accident no 

laboral, en les quals la data d’efecte de l’alta coincideix, en 

qualsevol cas, amb la data de l’alta. Format: AAAA-MM-DD 

 

 Data Baixa: Data de finalització de l’activitat laboral. Format: 

AAAA-MM-DD 

 

 Contracte de Treball: Identificador del contracte de treball 

(veure punt 4) 

 

 Contracte Temps parcial: Identificador del % de jornada 

per a contractes a temps parcial. Identifica el percentatge 

que, sobre la jornada a temps complert establerta en el 

conveni col·lectiu d’aplicació o, en el seu defecte, sobre la  

jornada ordinària màxima legal, fa o ha fet el treballador. 

Format nn,n 

 

 Grup de cotització: 

 

Grup Descripció 

1 
Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en 
l'article 1.3. C) de l'Estatut dels Treballadors 

2 Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats 

3 Caps administratius i de taller 

4 Ajudants no titulats 

5 Oficials administratius 

6 Subalterns 

7 Auxiliars administratius 

8 Oficials de primera i segona 

9 Oficials de tercera i especialistes 

10 Manobre 

11 Treballadors menors de 18 anys sigui quina sigui la seva 
categoria professional 

 

 Dies d’alta: Dies d’alta per la situació retornada.  
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Aclariment dels dies d’alta d’una situació. El dies d’alta d’una 

situació tindran les excepcions i aclariments següents.  

 

Número de dies compresos entre la data d’efecte de l’alta i la 

data de baixa 

 

- En situacions d’alta el número de dies es computa entre la 

data d’efecte de l’alta i la data d’emissió de l’informe. 

 

Peculiaritats dels contractes a temps parcial 

 

Al numero resultant de la diferència entre la data d’efecte de 

l’alta i la data de baixa s’ha aplicat el percentatge sobre la 

jornada habitual de l’empresa. 

 

- En el supòsit  que en un període el treballador hagi tingut 

diferents jornades de treball pel que fa a la seva durada, 

s’han tingut en compte totes elles per al  càlcul dels dies. 

 

- El càlcul del número de dies en situació d’alta en períodes 

amb contracte a temps parcial és provisional. 

 

- El càlcul definitiu es farà en el moment en què s’efectuï 

una sol·licitud per a l’accés a una prestació del sistema de 

la Seguretat Social. 

 

Peculiaritats del conveni especial de funcionaris de la 

Unió Europea dels contractes a temps parcial 

 

- Els dies en situació d’alta en aquest conveni especial 

únicament són computables per a l’accés a la prestació 

econòmica d’incapacitat permanent derivada de 

contingències comunes. 

 

Peculiaritats del sistema especial de fruites, hortalisses 

i conserves vegetals 

 

- Si en l’informe consten les dades de COEFICIENT DE 

PERMANÈNCIES, DIES DE TREBALL i/o DIES ALS QUE NO 

ÉS D’APLICACIÓ EL COEFICIENT DE PERMANÈNCIES, el 

número de dies en situació d’alta es calcula multiplicant els 

DIES DE TREBALL pel COEFICIENT DE PERMANÈNCIES, 
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sumant-se al resultat obtingut els DIES ALS QUE NO ÉS 

D’APLICACIÓ EL COEFICIENT DE PERMANÈNCIES. 

 

- La situació d’alta de forma simultània en dos o més Règims 

del citat sistema –pluriactivitat- sent una de les empreses 

del Sistema Especial de Fruites, Hortalisses i Conserves 

Vegetals, impedeix determinar si al número de dies 

calculats segons s’ha indicat en el paràgraf anterior se li 

han de restar dies per existir una superposició de períodes 

cotitzats. El càlcul definitiu es farà en el moment en què 

s’efectuï una sol·licitud per a l’accés a una prestació 

econòmica del sistema de la Seguretat Social. 
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3.5 VIDA LABORAL 5 ANYS 

 

3.5.1 COM FER LES CONSULTES 

 

Aquesta modalitat permet consultar la vida laboral d’una persona física per un 

període màxim d’un any dins dels darrers cinc anys des de la data en què s’efectua 

la consulta. Tots els camps són obligatoris: 

 

Camp Descripció 

 

Tipus de 

documentació 

 

S’ha de triar entre: DNI / NIE 
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Documentació S’ha d’introduir el número d’identificació de la persona segons el 

tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta d’una sèrie de 

números i lletres segons els formats següents: 

- DNI: 8 dígits numèrics+ dígit de control (lletra) 

- NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics +dígit de control 

(lletra) 

Aquells NIF / NIE que tinguin menys de 8 dígits han de ser 

emplenats amb 0 per l’esquerra. P.e. 00040601Y 

Rang de dates 

de la situació 

Rang de dates en la que es vol comprovar si el ciutadà estava 

donat d’alta o no a la TGSS. En aquests moments, el període 

màxim de consulta dins els darrers cinc anys és d’un any. 

 

El format per introduir aquesta data és el següent: AAAA-MM-DD 

 

P.e. Data inici: 2017-06-01 

      Data fi: 2018-05-01 

 

Pel que fa a la data inici: és la data des de la qual es vol fer la 

consulta: No poden sobrepassar els cinc anys des de la data en la 

que fem la consulta. Per exemple, si avui és 2020-09-22, el 

primer dia que podem consultar és el 2015-09-23 (es compta un 

dia més perquè el càlcul es fa de data a data). Tampoc pot ser 

igual o superior a la data fi.  

 

Respecte a la data fi: data fins la que es vol fer la consulta. No pot 

ser superior a 1 any respecte a la data inici i no pot ser igual o 

inferior a la data inici. Tampoc pot ser una data futura. 

 

Tipus de 

Procediment/ 

Finalitat 

En el desplegable, cal  triar  el tipus de procediment autoritzat per 

al  que es vol consultar la dada.  

En cas que no aparegui el tipus de procediment en base al qual es 

vol consultar és perquè no s’ha autoritzat per aquest tipus de 

procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització per a la consulta 

d’aquestes dades a través del formulari que tronareu a EACAT 

Tràmits. 

 

Número 

d’expedient 

És l’identificador de l’expedient administratiu en base al que es fa 

la consulta d’aquestes dades. 

 

 

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent: 
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Pantalla de la resposta. Cal fer clic a “Versió imprimible” per accedir a les dades: 
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3.5.2 QUINES DADES S’OBTENEN 

 

 Element Descripció 

 

Dades de la 

consulta 

 

 Consulta:  Modalitat de consulta  

 

 Codi finalitat: S’informa del tipus de procediment que s’ha 

seleccionat i pel qual s’ha fet la consulta.   

 

 Tipus de documentació: S’informa del tipus de documentació sobre 

el que s’ha fet la consulta.    

 

 Documentació: Número del document consultat 

 

Resposta de 

la consulta 

 

Codi i descripció: Codi numèric amb el significat següent: 

 

- 0000: Operació correcta. Localitzades dades del titular consultat 

- 0001: documentació no localitzada a la BBDD de la TGSS. P.e. No 

existeix el document d’identitat 

- 0002: documentació duplicada a la BBDD de la TGSS. 

- 0005: no s’han pogut obtenir les dades del titular. Cal intentar la      

    consulta més tard. 

- 0502: error fent la consulta. P.e. Document incorrecte 

 

Dates de la 

consulta 

 

Rang de dates (no superior a un any) 

 

 Data inici: Informa de la data a partir de la qual es necessita la 

informació per al procediment.  

 

 Data fi: Informa de la data fins a la qual es necessita la informació per 

al procediment.  

 

Vida laboral 

 

 

 Número situacions:  Número de situacions retornades en funció del 

període consultat 

 

 Número d’afiliació: Informa dels números d’afiliació del titular 

consultat (fins a un màxim de 10) 

 

 Data naixement: Informa de la data de naixement del titular 
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consultat amb el format següent: AAAA-MM-DD. 

 

 Transferències drets CEE: S/N: Indicador de transferència de drets 

a països de la Unió Europea (S/N).  

 

- (S) En cas afirmatiu s’indica: “Els dies en situació d’alta que 

consten en el present informe únicament són computables per 

l’accés a la prestació econòmica d’incapacitat permanent derivada 

de contingències comunes, per haver-se transferit al sistema de 

previsió del personal de les Comunitats Europees les fraccions de 

quota destinades a sufragar les prestacions de jubilació i mort i 

supervivència, derivades de contingències comunes”.  

 

Resum dies 

alta (incl. 

pluriocupació 

o 

pluriactivitat) 

 Total dies alta: Total del dies d’alta en el període consultat incloent 

dies de pluriocupació i pluriactivitat. 

 

 Dies pluriocupació: Dies d’alta en els que la situació és de 

pluriocupació. 

 

A continuació s’informa dels dies, mesos o anys d’alta els quals sumaran 

el “Total de dies alta”. Si no s’han treballat els 365 dies de l’any, aquest 

camp seran l’acumulat, és a dir, el sumatori dels mesos i dels dies serà 

igual al “Total de dies d’alta”.  

 

 Anys alta: Anys d’alta en el període consultat incloent els anys de 

pluriocupació o pluriactivitat.  

 

 Mesos alta: mesos d’alta en el període consultat incloent els mesos de 

pluriocupació o pluriactivitat. 

 

 Dies alta: Dies d’alta en el període consultat incloent els dies de 

pluriocupació o pluriactivitat 

 

Resum dies 

alta (sense 

pluriocupació 

o 

pluriactivitat) 

 Total dies alta:  Total dels dies d’alta en el període consultat SENSE 

dies de pluriocupació i pluriactivitat. El resultat és la suma dels “Mesos 

alta” i els “Dies alta”. Per exemple, si el “Total dies alta” és 106, serien 

3 “Mesos alta” (90 dies) més 15 “Dies alta”. Es compta un dia més 

perquè el càlcul es fa de data a data. 

 

A continuació s’informa dels dies, mesos o anys d’alta els quals sumaran 

el “Total de dies alta”. Si no s’han treballat els 365 dies de l’any, aquest 

camp serà l’acumulat, és a dir, el sumatori dels mesos i dels dies serà 
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igual al “Total de dies d’alta”.  

 

 Anys alta: Anys d’alta en el període consultat SENSE comptar els anys 

de pluriocupació o pluriactivitat.  

 

 Mesos alta: mesos d’alta en el període consultat SENSE comptar els 

mesos de pluriocupació o pluriactivitat. 

 

 Dies alta: Dies d’alta en el període consultat SENSE comptar els dies 

de pluriocupació o pluriactivitat 

 

Situacions 

 

 Número afiliació: número d’afiliació de la Seguretat Social de la 

situació retornada 

 

 Règim: règim de la Seguretat Social per a la situació retornada 

- GENERAL 

- REP. COMER: Situacions laborals en règim 0112; també són del 

règim general o regularitzacions 

- ARTISTAS 

- TAURINOS (Regularitzacions) 

- AUTONOMOS 

- AGRARIO 

- MAR 

- CARBON 

- HOGAR 

- PROF. TAUR: Profesionales Taurinos – Situaciones asimiladas al alta 

(I.T) 

 

 Empresa: Raó social / nom de l’empresa de la situació retornada  

 

 Codi compte cotització:  Codi del compte de cotització de l’empresa 

 

 Província: Província corresponent a l’empresa i el codi compte de 

cotització. Només es retorna si el codi de compte de cotització és: 

o C. AJENA 

o C. PROPIA 

o Si no s’especifica  

 

 Data alta: Data d’inici de l’activitat laboral. Format: AAAA-MM-DD  

 

 Data efectes: Data a partir de la qual té efectes l’alta per tal de  

causar drets a les prestacions del sistema de Seguretat Social, a 
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excepció de les prestacions derivades d’accidents de treball i malalties 

professionals, desocupació i assistència sanitària derivada de malaltia 

comú, maternitat i accident no laboral, en les quals la data d’efecte de 

l’alta coincideix, en qualsevol cas, amb la data de l’alta.            

Format: AAAA-MM-DD 

 

 Data baixa: Data de finalització de l’activitat laboral. Format: AAAA-

MM-DD 

 

 Contracte de Treball: Identificador del contracte de treball (veure 

punt 4) 

 

 Contracte temps parcial: Identificador del % de jornada per a 

contractes a temps parcial. Identifica el percentatge que, sobre la 

jornada a temps complert establerta en el conveni col·lectiu d’aplicació  

o, en el seu defecte, sobre la  jornada ordinària màxima legal, fa o ha 

fet el treballador. Format nn,n 

 

 Grup de cotització: 

 

Grup Descripció 

1 
Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en 
l'article 1.3. C) de l'Estatut dels Treballadors 

2 Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats 

3 Caps administratius i de taller 

4 Ajudants no titulats 

5 Oficials administratius 

6 Subalterns 

7 Auxiliars administratius 

8 Oficials de primera i segona 

9 Oficials de tercera i especialistes 

10 Manobre 

11 Treballadors menors de 18 anys sigui quina sigui la seva 
categoria professional 

  

 

 Dies d’alta: Dies d’alta per la situació retornada.  

 

Aclariment dels dies d’alta d’una situació: els dies d’alta d’una situació 

tindran les excepcions i aclariments següents:  

 

Número de dies compresos entre la data d’efecte de l’alta i la data de 

baixa 
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- En situacions d’alta el número de dies es computa entre la data 

d’efecte de l’alta i la data d’emissió de l’informe. 

 

Peculiaritats dels contractes a temps parcial 

 

Al numero resultant de la diferència entre la data d’efecte de l’alta i la 

data de baixa s’ha aplicat el percentatge sobre la jornada habitual de 

l’empresa. 

 

- En el supòsit  que en un període el treballador hagi tingut diferents 

jornades de treball pel que fa a la seva durada, s’han tingut en 

compte totes elles per al  càlcul dels dies. 

 

- El càlcul del número de dies en situació d’alta en períodes amb 

contracte a temps parcial és provisional. 

 

- El càlcul definitiu es farà en el moment en què s’efectuï una 

sol·licitud per a l’accés a una prestació del sistema de la Seguretat 

Social. 

 

Peculiaritats del conveni especial de funcionaris de la Unió 

Europea dels contractes a temps parcial 

 

- Els dies en situació d’alta en aquest conveni especial únicament són 

computables per a l’accés a la prestació econòmica d’incapacitat 

permanent derivada de contingències comunes. 

 

Peculiaritats del sistema especial de fruites, hortalisses i 

conserves vegetals 

 

- Si en l’informe consten les dades de COEFICIENT DE 

PERMANÈNCIES, DIES DE TREBALL i/o DIES ALS QUE NO ÉS 

D’APLICACIÓ EL COEFICIENT DE PERMANÈNCIES, el número de 

dies en situació d’alta es calcula multiplicant els DIES DE TREBALL 

pel COEFICIENT DE PERMANÈNCIES, sumant-se al resultat obtingut 

els DIES ALS QUE NO ÉS D’APLICACIÓ EL COEFICIENT DE 

PERMANÈNCIES. 

 

- La situació d’alta de forma simultània en dos o més règims del citat 

sistema (pluriactivitat) sent una de les empreses del Sistema 

Especial de Fruites, Hortalisses i Conserves Vegetals, impedeix 
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determinar si al número de dies calculats segons s’ha indicat en el 

paràgraf anterior se li han de restar dies per existir una 

superposició de períodes cotitzats. El càlcul definitiu es farà en el 

moment en què s’efectuï una sol·licitud per a l’accés a una 

prestació econòmica del sistema de la Seguretat Social. 

 

 
Versió imprimible: 
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4 Relació contractes de treball 

 

3.6 NÚMERO D’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL  

 

3.4.1 COM FER LES CONSULTES 

 

Aquesta modalitat permet consultar el llistat de números d’afiliació d’un ciutadà a 

la Seguretat Social, i es retornarà un màxim de 10 números d’afiliació. 

 

 

Camp Descripció 

 

Tipus de 

documentació 

Camp obligatori 

S’ha de triar entre: DNI / NIE  

 

Documentació Camp obligatori.  

S’ha d’introduir el número d’identificació de la persona segons el 

tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta d’una sèrie de 

números i lletres segons els formats següents: 

- DNI: 8 dígits numèrics+ dígit de control (lletra) 

- NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics +dígit de control 

(lletra) 

Aquells NIF / NIE que tinguin menys de 8 dígits han de ser 

emplenats amb 0 per l’esquerra. P.e. 00040601Y 

Tipus de 

Procediment/ 

Finalitat 

Camp Obligatori.  

En el desplegable, cal  triar  el tipus de procediment autoritzat per 

al  que es vol consultar la dada.  

En cas que no aparegui el tipus de procediment en base al que es 

vol fer la consulta és perquè no s’ha autoritzat la consulta per 

aquest tipus de procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització 

per a la consulta d’aquestes dades a través del formulari 

corresponent. 

 

Número 

d’expedient 

Camp Obligatori.  

És l’identificador de l’expedient administratiu en base al que es fa 

la consulta d’aquestes dades. 

 

 

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent: 
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La pantalla de resposta que s’obté és la següent i haurem de baixar-nos la versió 

imprimible per accedir al detall de la consulta: 
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3.4.2 QUINES DADES S’OBTENEN 

 

 

 Element Descripció 

 

Dades de 

la 

consulta 

 

 Consulta:  Modalitat de consulta  

 

 Codi Finalitat: S’informa del tipus de procediment que s’ha 

seleccionat i pel qual s’ha fet la consulta.   

 

 Tipus de documentació: S’informa del tipus de documentació 

sobre el que s’ha fet la consulta.    

 

 Documentació: Número de documentació consultat 

 

Resposta 

de la 

consulta 

 

Codi i descripció: Codi numèric amb el significat següent: 

- 0000: localitzades dades del titular consultat. 

- 0001: documentació no localitzada a la BBDD de la TGSS. 

- 0002: documentació duplicada a la BBDD de la TGSS. 

- 0005: no s’han pogut obtenir les dades del titular. Cal intentar 

la consulta més tard. 

- 0010: no existeix número d’afiliació pel titular consultat 

 

Números 

d’afiliació 

 

Conté el llistat dels números d'afiliació de la seguretat socila del 

titular consultat. 

Es poden retornar fins a un màxim de 10 números d'afiliació. 
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