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VIA OBERTA. DADES D’IDENTITAT 

 

Carta de servei 

Darrera actualització: 06/04/20 

 

Nom i emissor del servei 

Serveis de dades d’identitat 

Direcció General de Policia (DGP) 
 

Descripció del servei 

El servei de Dades d’Identitat posa a disposició la consulta o la verificació de 

les dades d’identitat dels ciutadans, per tal de substituir la fotocòpia dels 
documents identificadors (NIF o NIE) en tots els procediments i/o tràmits en 

els quals la identificació és un requisit. 
 

Aquest servei substitueix la necessitat de demanar fotocòpia del document 
d’identitat a les persones físiques en qualsevol tràmit administratiu ja que 

permet verificar o consultar aquestes dades obtenint, si es desitja, un 
document acreditatiu de la consulta que es pot incorporar a l’expedient 

administratiu. (Aquests serveis estan regulats pel Reial Decret 522/2006, de 
28 de abril, pel qual es suprimeix l’aportació de fotocòpies de documents 

d’identitat en els procediments administratius de l’Administració General de 

l’Estat i dels seus organismes públics vinculats o dependents). 
 

Cost del servei 

No n’hi ha. 

 

Modalitats de consulta 

Aquest servei permet consultar o verificar les dades d’identitat d’un ciutadà 
contra la base de dades de la Direcció General de Policia (DGP), la qual posa 

a disposició dels organismes públics dues modalitats de consulta: 
 

• Consulta d’identitat sense dades de residència 

Modalitat que permet obtenir les dades d’un determinat document 

identificador a partir del número d’identificació del mateix (NIF, NIE o 
Número de Suport-TIE si es consulta per NIE). 

• Verificació d’identitat sense dades de residència 

Modalitat que permet confirmar o verificar que un determinat conjunt de 
dades, que informa l’administració consultant, corresponen al número 

d’identificació del ciutadà.  
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CONSULTA D’IDENTITAT SENSE DADES DE RESIDÈNCIA 

COM FER LES CONSULTES 

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

de les dades següents: 

 
• Tipus de documentació: Camp Obligatori. Al desplegable cal 

seleccionar el tipus de documentació amb el que es fa la consulta. Cal 
triar entre NIF o NIE. 

 
• Documentació: Camp Obligatori si es tria NIF. Caldrà especificar 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: 
• NIF: 8 dígits numèrics+ dígit de control (lletra) 

• NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics + dígit de control (lletra). Si 
és tria NIE, cal informar aquest apartat o bé el número de suport 

 
 

• Altres dades: Camp obligatori: cal triar una de les opcions següents: 

 
• Primer cognom: És indiferent si s’introdueix en majúscules o 

minúscules però cal escriure el cognom tal i com es mostra al 
document d’identitat 

• Any de naixement: en format AAAA (quatre números) 
El camp a emplenar amb una de les dues dades seleccionades apareix al 

final de la pantalla de consulta.  
 

• Consentiment: Camp Obligatori. Cal seleccionar un dels dos camps 
següents: 

 
• Per Llei: Cal marcar aquesta opció si la consulta de les dades 

d’identitat del ciutadà està habilitada per una norma amb rang de 
llei. En aquest cas no caldrà consentiment del ciutadà si hi ha una 

llei que estableix que es poden consultar aquestes dades.  

Exemple: En cas d’un procediment de gestió i recaptació 
d’ingressos públics en via executiva hi ha una habilitació legal: 

Article 94.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 

• Si: Caldrà marcar aquesta opció quan el ciutadà us ha donat el 
consentiment per a la consulta de les seves dades d’identitat. 

Exemple: En cas d’un procediment de selecció de personal. 
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• Tipus de Procediment (Finalitat): Camp Obligatori. Al desplegable, 

cal triar el tipus de procediment autoritzat per al qual es vol consultar 
la dada. Si no apareix el tipus de procediment que necessiteu és 

perquè no s’ha autoritzat la consulta per aquesta finalitat/procediment. 
Haureu sol·licitar l’autorització a per la consulta d’aquestes dades a 

través del formulari corresponent. 

 
• Número d’expedient: Camp Obligatori. És l’identificador de 

l’expedient administratiu del vostre ens en base al qual es fa la 
consulta d’aquestes dades. 

 
• Número de suport: Camp Opcional. Número suport del titular. La 

codificació del número de suport dependrà del tipus de ciutadà:  
 

- Ciutadà espanyol: correspon al camp IDESP del DNI espanyol: 3 
caràcters alfanumèrics + 6 dígits (p.e:AAA123456)  

 
- Ciutadà estranger comunitari: C + 8 dígits (on els dígits es 

corresponen al número de certificat comunitari)  
 

- Ciutadà estranger: E + 8 dígits (on els dígits coincideixen amb el 

número de targeta d’identificació estrangera (TIE)). 
 

En el cas de ciutadà estranger, si la consulta es fa escollint NIE com a 
“Tipus de documentació” es recomana especificar el número de TIE en 

aquest apartat. També es recomana el número de TIE si la resposta 
del sistema retorna més d’un registre associat al mateix NIE.  

 
Per tant, es pot consultar per NIE o per número de Targeta 

d’Identificació d’Estranger (TIE) garantint únicament la resposta per el  
cas que la sol·licitud sigui per TIE. 

 
• TIE: Tarjeta de Identidad de Extranjero. És la targeta física que se li 

assigna a un estranger quan sol·licita el permís de residència o de treball 

a Espanya i que identifica de forma inequívoca a un ciutadà estranger en 
l’estat espanyol. Normalment coincideix amb el número de NIE de la 
persona però pot no ser sempre així. 

• NIE: Número de Identidad de Extranjero. Aquest número no significa que 
l’estranger tingui dret a residir o treballar a Espanya. És simplement un 

número que se li assigna a la persona que no té la nacionalitat espanyola 
i està en territori espanyol de forma permanent. 

 

 
 

El format en el qual s’hauran d’introduir les dades en una consulta per tipus 
de documentació NIF és el següent: 
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El format en el qual s’hauran d’introduir les dades en una consulta per tipus 
de documentació NIE és el següent:  

 

 
 
 

QUINES DADES S’OBTENEN 

 

• Consulta de les dades d’identitat: resultats de l’operació: 
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Codi d'estat Descripció Quan es retorna aquest codi 

0 Tramitada La consulta ha estat satisfactòria 

0A DNI del titular anul·lat   

0I Nacionalitzat espanyol En una consulta per NIE quan el ciutadà 
s'ha nacionalitzat. En aquest cas cal 
preguntar pel seu DNI 

14 Tipus de documento és diferents a DNI, 

NIE o l’espai està en blanc 

  

15 Format erroni en número de document   

16 El número de suport no es correspon 
amb la documentació indicada. El 
número de suport pot haver canviat  
després de la renovació per caducitat, 
robatori o pèrdua 

En el cas de ciutadans espanyols es 
produirà quan la consulta es faci usant a 
més del NIF el número de suport 
(DatosEspecificos / Sol·licitud / 
NumSoporte) i el nombre de suport ja 
no sigui aquest perquè es va realitzar 
una renovació del NIF i el número de 
suport va canviar 

17 Nombre de targeta amb format erroni Error en el format del número de suport 

18 Número de targeta no comença per E Error en el format del número de suport 

33 Format Número Document Funcionari 
erroni  

El format del DNI del funcionari és 
erroni 

59 El document sol·licitat pot estar en 
tràmit de renovació, retingut, retirat 
per autoritat judicial o anul·lat per 
duplicitat 

Es donarà quan la policia marqui 
aquests DNI, per impedir la seva 
renovació fins a resoldre la incidència. 

62 DNI Funcionari no expedit / assignat No existeix el DNI del funcionari 

63 DNI Funcionari no trobat No existeix el DNI del funcionari 

64 DNI/NIE i filiació erroni   

65 NIE funcionari no existeix   

67 DNI Tit. no expedit / assignat El DNI consultat no ha estat expedit o 
assignat a cap titular 

68 DNI Titular no trobat No existeix el DNI del titular consultat 

80 Núm. Suport DNI Titular erroni El número de suport indicat (IDESP) no 
és correcte, el document pot haver estat 
renovat i en conseqüència aquest 
número canvia 

81 Núm. Targeta Titular no existeix El número de targeta (TIE) no existeix 

82 NIE sense suport vàlid Suport amb error de xip 

86 NIE no existeix El NIE consultat no existeix 

87 Núm. de NIE erroni o diverses filiacions Hi ha més d'un registre per a les dades 
proporcionades per l'usuari. Per 
solucionar-ho, introduïu més informació 
a la petició. Si es tracta d'un ciutadà 
estranger a més d'indicar el NIE, 
indiqueu en el camp NumSoporte de les 
dades específiques el TIA en el cas 
d'estrangers no comunitaris o el Codi de 

Ciutadà Comunitari en el cas 
d'estrangers comunitaris 

96 Núm. Certificat no existeix No existeix el TIE proporcionat 
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• Quan es detecti que les peticions són incorrectes o invalides es 
mostraran el missatges següents. Si apareix aquest error, la petició no 

arriba a la DGP:  
 

 
Missatge d'error  

Codi d'error SCSP Descripció de l'error 

S'ha arribat al nombre màxim de 
respostes servides per a la 
petició 

0225 Si s'ha establert un nombre màxim de 
vegades que es tornarà  la resposta 
d'una petició asíncrona, aquest error es 
donarà quan es realitzi una sol·licitud de 
resposta per a una petició asíncrona i, la 

resposta ja s'hagi tornat el nombre 
màxim de vegades establert. 

Error a l'hora de recórrer tots els  
registres de una base de dades 
XML 

0226 S'ha detectat algun error o incongruència 
en algun dels paràmetres rebuts a la 
petició 

La petició ja ha estat tramitada 0229 S'ha rebut una petició amb un 
identificador de Petició repetit 

El timestamp de la petició ha de 
ser vàlid i d'avui o d'ahir 

0230 Es rep una petició amb un timestamp 
amb format incorrecte o que no és ni 
d'ahir ni d'avui. 

Document incorrecte 0231 S'ha rebut una petició en la qual la 
validació del NIFTitular és incorrecta.  

Tag NumElementos invàlid 0237 Es rep una sol·licitud de resposta en la 

qual <NumElementos> no és el mateix 
que el que es va enviar a la petició 
asíncrona. 

Certificat o resposta caducada 0241 Es rep una sol·licitud de resposta a una 
petició després d'un període de temps 
transcorregut el qual es considera que la 
resposta ha perdut la seva validesa. 

Error de BackOffice 0242 Mitjançant SoupFault, el servei retorna 
aquest error en els casos següents:  

.El servei extern proveïdor de dades 
retorna un missatge SOAPFault 

· El servei extern proveïdor de dades 
retorna un missatge de resposta i aquest 
missatge no supera les polítiques de 
validació configurades a la Plataforma 
d'Intermediació 

Això no hauria de passar a producció. 

No totes les sol·licituds sol·liciten 
un codi de certificat igual a 
l'indicat en la petició 
 
 
  

0243 Es rep una petició síncrona en què el 
valor de DatosGenericos /Ttransmisión / 
Código Certificado no és igual que el 
valor d'Atributos / CodigoCertificado 

 
Es rep una petició asíncrona  en la que 
el valor de  
DatosGenericos/Transmision/Codigo 
Certificado d'alguna de les sol·licituds no 
coincideix amb el valor 
d'Atributos/CodigoCertificado. 
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La petició no existeix en el 
sistema 

0244 Es rep una sol·licitud de resposta per a 
una petició que no existeix en el sistema. 

La petició es va tramitar en 
modus Síncron 

0245 Es rep una sol·licitud de resposta per a 
una petició síncrona. 

Valor incorrecte per al camp 
$NOMBRE_CAMPO 

0252 Per al servei síncron s'ha rebut una 
petició en la qual el valor indicat per a 
algun dels camps és incorrecte 

  Per al servei asíncron s'ha rebut una 
petició en la qual hi ha un valor 
incorrecte en un camp per algun/s de/ls 
node/s SolicitudTransmision. En aquest 
cas es retorna un missatge de Resposta 
i, s'informa als DatosEspecificos de les 
sol·licituds corresponents aquest codi 
d'error 

No s'ha aportat la informació 
mínima necessària per tramitar 
la petició 

0254 Es donarà aquest error quan falti alguna 
de les dades mínimes per a tramitar la 
petició, Any de Naixement o Primer 
cognom 

Organisme no autoritzat 0301 Per al servei síncron s'ha rebut una 
petició d'un organisme que no està 
autoritzat per consumir el servei. En 
aquest cas es torna un SoapFault amb 
aquest codi d'error. 

Per al servei asíncron s'ha rebut una 
petició en la qual algun dels organismes 
sol·licitants presents en el node 
SolicitudTransmision, no està autoritzat 

per a consumir el servei. En aquest cas 
es retorna un missatge de Resposta i, 
s'informa als DatosEspecificos de les 
sol·licituds corresponents aquest codi 
d'error. 

Certificat caducat 0302 S'ha rebut una petició signada amb un 
certificat caducat. 

Certificat revocat 0303 S'ha rebut una petició signada amb un 
certificat revocat 

Firma no vàlida 0305 S'ha rebut una petició en la qual la 
signatura no és vàlida 

No s'ha trobat el node signatura 0307 La petició no té node de firma 

Error general al verificar el 
certificat 

0309 Es produeix un error en validar el 
certificat 

Error general al verificar el 
certificat 

0310 S'ha produït algun error en verificar 
l'Autoritat Certificat del certificat emprat 
en la signatura de la petició rebuda 

No s'ha trobat el certificat que 
firma en el document XML 

0311 S'ha rebut una petició en la qual no 
apareix el certificat signant 

{CIF_ORGANISMO} no 
autoritzat a consumir el  servei 
{SERVICIO} per al procediment 
{COD_PROCEDIMI ENTO} 

0314 S'ha rebut un codi de procediment que 
no està autoritzat per consumir el servei 
per al qual s'ha enviat 

L'estructura del fitxer rebut no 
correspon amb l'esquema 

0401 S'ha rebut una petició l'estructura no es 
correspon amb l'esquema XSD 

El nombre d'elements no 
coincideix amb el nombre de 

0414 S'ha rebut una petició en la qual el 
nombre d'elements indicat en el camp 
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sol·licituds rebuda <NumElementos> no coincideix amb el 
nombre de sol·licituds incloses en la 
petició (nombre de nodes 
<SolicitudTransmision>) 

El nombre de sol·licituds és més 
gran que un. Cal executar el 
servei en mode asíncron 

0415 El servei síncron rep una petició amb 
més d'un node <SolicitdTransmision> 

El nombre de sol·licituds de la 
petició supera el màxim 
establert 

0416 El servei asíncron rep una petició amb 
més nodes <SolicitudTransmision> dels 
permesos pel servei. 

Hi ha identificadors de sol·licitud 
repetits 

0419 Es rep una petició en la qual diversos 
nodes <SolicitudTransmision 
DatosGenericos/Transmision/IdSolicitud> 
tenen el mateix valor 

Error de Base de Dades & Desc. 
Error 

0501 Es donarà quan es produeixi algun error 
amb la base de dades en intentar dur a 
terme alguna operació 

Error de sistema & identificació 
del sistema 

0502 Es donarà quan es produeixi algun error 
intern que impedeixi el funcionament 
correcte (error de configuració, 
inconsistència de dades, etc.) 

Error al contactar amb el servei 
extern 

0101 Aquest error es produeix quan no és 
possible contactar amb el servei extern. 
En el cas d'un servei síncron es torna un 
SOAPFault, mentre que en el cas d'un 
servei asíncron, NOMÉS es retornarà 
SOAPFault si TOTES les sol·licituds van 
fallar en contactar amb el servei extern. 

 
 

 
1. Dades del titular:  

 
. Identificador: Camp en blanc. Correspon al numero de document d’identitat 

introduit. 
 

. Número de suport: Camp en blanc. Únicament apareix informat quan s’ha 
introduït el número de suport a la pantalla de consulta. 

 
. Nom: Nom del titular del número de documentació introduït. 

 
. Primer cognom: Primer cognom del titular del número de documentació 

introduït 

 
. Segon cognom: Segon cognom del titular del número de documentació 

introduït 
 

. Nacionalitat: Nacionalitat de la persona consultada. Apareix el nom complet 
del país de nacionalitat i l’abreviació separat per un guió. 

 
. Sexe: F (Femení), M (Masculí) 
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. Data de naixement: En format AAAAMMDD, sense separació de barres ni 
guions. 

 
. Municipi de naixement: Nom del municipi on ha nascut. 

 
. Provincia de naixement: Nom de la provincia de naixement. En cas de 

tractar-se d’una persona estranjera en aquets camp apareixerà el país de 

naixement. 
 

. Nom de la mare: Apareix únicament el nom, sense els cognoms. En cas 
d’estar en blanc significa que la mare és desconeguda. 

 
. Nom del pare: Apareix únicament el nom, sense els cognoms. En cas 

d’estar en blanc significa que el pare és desconegut. 
 

. Data de caducitat: En format AAAAMMDD, sense separació de barres ni 
guions. 

 
2. Dades d’identitat: És aquí on apareix el document PDF descarregable 

per poder guardar-lo a l’expedient corresponent. 
 

3. Dades sol·licitades: Són els camps que s’han emplenat amb les dades 

del ciutadà per poder realitzar la consulta. 
 

La pantalla de resposta que s’obté quan es consulta per NIF és la següent: 
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Versió imprimible: 
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Quan es fa la consulta per NIE aquesta és la pantalla de resposta: 

 
 

 
 
 

 
Versió imprimible: 
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VERIFICACIÓ D’IDENTITAT SENSE DADES DE RESIDÈNCIA 

COM FER LES CONSULTES 

 
Aquesta modalitat permet verificar o comprovar les dades que ja tenim 

d’una persona física a partir de la introducció de les dades següents: 
 

• Tipus de documentació: Camp Obligatori. Al desplegable, cal 

seleccionar el tipus de documentació amb el que es fa la consulta. Cal 
triar entre NIF o NIE. 

 
• Documentació: Camp Obligatori si es tria NIF. S’haurà 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: 
 

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

. NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics + dígit de control (lletra) 

 
• Sexe: Camp Opcional. S’haurà de triar una de les opcions següents: 

Home, dona, indefinit 
 

• Consentiment: Camp Obligatori. Cal seleccionar un dels dos camps 

següents: 
 

• Per Llei: Cal marcar aquesta opció si la consulta de les dades 
d’identitat del ciutadà està habilitada per una norma amb rang 

de llei. En aquest cas no caldrà consentiment del ciutadà si hi ha 
una llei que estableix que es poden consultar aquestes dades.  

Exemple: En cas d’un procediment de gestió i recaptació 
d’ingressos públics en via executiva hi ha una habilitació legal: 

Article 94.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 

 
• Si: S’haurà de marcar aquesta opció quan el ciutadà us ha donat 

el consentiment per la consulta de les seves dades d’identitat. 
Exemple: En cas d’un procediment de selecció de personal. 

 

• Tipus de Procediment (Finalitat): Camp Obligatori. S’haurà de triar 
en el desplegable el tipus de procediment autoritzat per al que es vol 

consultar la dada. En cas que no aparegui el tipus de procediment que 
necessiteu és perquè no s’ha autoritzat la consulta per aquesta  

finalitat/procediment. Haureu sol·licitar l’autorització per 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 del vostre ens en base al que es fa la 

consulta d’aquestes dades. 
 

• Número de suport: Camp Opcional. Número suport del titular. La 
codificació del número de suport, dependrà del tipus de ciutadà:  

 

- Ciutadà espanyol: correspon al camp IDESP del DNI espanyol: 3 
caràcters alfanumèrics + 6 dígits (p.e:AAA123456)  

 
- Ciutadà estranger comunitari: C + 8 dígits (on els dígits es 

corresponen al número de certificat comunitari)  
 

- Ciutadà estranger: E + 8 dígits (on els dígits coincideixen amb el 
número de targeta d’identificació estrangera). 

 
En el cas de ciutadà estranger, si la consulta es fa escollint NIE com a 

“Tipus de documentació” es recomana especificar el número de TIE en 
aquest apartat. També es recomana el número de TIE si la resposta 

del sistema retorna més d’un registre associat al mateix NIE.  
 
• TIE: Tarjeta de Identidad de Extranjero. És la targeta física que se li 

assigna a un estranger quan sol·licita el permís de residència o de treball 
a Espanya i que identifica de forma inequívoca a un ciutadà estranger en 

l’estat espanyol. Normalment coincideix amb el número de NIE de la 
persona però pot no ser sempre així. 

• NIE: Número de Identidad de Extranjero. Aquest número no significa que 

l’estranger tingui dret a residir o treballar a Espanya. És simplement un 
número que se li assigna a la persona que no té la nacionalitat espanyola 

i està en territori espanyol de forma permanent. 

 
 

• Nom: Camp Opcional. Si s’introdueix es valida. Si no s’introdueix a la 
pantalla de resposta aquest camp apareixerà en blanc. 

 
• Primer Cognom: Camp Opcional. Si s’introdueix es valida. Si no 

s’introdueix a la pantalla de resposta aquest camp apareixerà en blanc. 
 

• Segon Cognom: Camp Opcional. Si s’introdueix es valida. Si no 
s’introdueix a la pantalla de resposta aquest camp apareixerà en blanc. 

 

• Data de naixement: Camp Opcional. Data de naixement del titular de la 
sol·licitud en format AAAAMMDD.  

En el cas d’una cerca per un estranger, només serà obligatori especificar 
l’any, i s’haurà d’especificar 99 pel dia i mes en cas de ser desconeguts. 

Per exemple:19749999. 
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• País de naixement: Camp Opcional. S’haurà de triar al desplegable el 
país de naixement de la persona sobre la que consultem les dades. 

 
• Província de naixement: Camp Opcional. En cas que el país de 

naixement sigui Espanya, en el desplegable es podrà seleccionar la 
província de naixement per tal de verificar-ho. 

 

En definitiva, només es verificaran els camps opcionals que s’hagin introduït. 
Si no s’introdueix cap dels camps opcionals descrits anteriorment 

apareixeran en blanc a la pantalla de resposta. 
 

El format en el qual s’hauran d’introduir les dades en una consulta per NIF 
és el següent: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

El format en el qual s’hauran d’introduir les dades en una consulta per tipus 
de documentació NIE és el següent: 
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QUINES DADES S’OBTENEN 

 

Verificació de les dades d’identitat: resultats de l’operació: 
 

Codi d'estat Descripció Quan es retorna aquest codi 

0 Informació correcta  La consulta ha estat satisfactòria 

0A DNI del titular anul·lat   

0I Nacionalitzat espanyol En una consulta per NIE quan el ciutadà 
s'ha nacionalitzat. En aquest cas cal 
preguntar pel seu DNI 

14 Tipo de documento es distinto a D,X o 
Blanco 

  

15 Format erroni en número de document   

16 El número de suport no es correspon 
amb la documentació indicada. El 
número de suport pot haver canviat  
després de la renovació per caducitat, 
robatori o pèrdua 

En el cas de ciutadans espanyols es 
produirà quan la consulta es faci usant a 
més del NIF el número de suport 
(DatosEspecificos / Sol·licitud / 
NumSoporte) i el nombre de suport ja 
no sigui aquest perquè es va realitzar 
una renovació del NIF i el número de 
suport va canviar 

17 Nombre de targeta amb format erroni Error en el format del número de suport 
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18 Número de targeta no comença per E Error en el format del número de suport 

20 Província de naixement errònia La província no compleix amb el format 
requerit 

21 Format País de Naixement erroni  El País no compleix amb el format 
requerit 

33 Format Número Document Funcionari 
erroni 

El format del DNI del funcionari és 
erroni 

59 El document sol·licitat pot estar en 
tràmit de renovació, retingut, retirat 
per autoritat judicial o anul·lat per 
duplicitat 

Es donarà quan la policia marqui 
aquests DNI, per impedir la seva 
renovació fins a resoldre la incidència. 

62 DNI Funcionari no expedit / assignat No existeix el DNI del funcionari 

63 DNI Funcionari no trobat No existeix el DNI del funcionari 

64 DNI/NIE i filiació erroni   

65 NIE funcionari no existeix 
 

67 DNI Tit. no expedit / assignat El DNI consultat no ha estat expedit o 
assignat a cap titular 

69 Nom Titular no coincideix El nom del titular no coincideix amb la 
dada verificada 

70 El primer cognom del titular no 
coincideix 

El primer cognom del titular no 
coincideix amb la dada verificada 

71 El segon cognom del titular no 
coincideix 

El segon cognom del titular no coincideix 
amb la dada verificada 

72 Data de naixement del titular no 
coincideix  

La data de naixement del titular no 
coincideix amb la dada verificada 

73 Sexe del titular no coincideix El sexe del titular no coincideix amb la 
dada verificada 

75 Província Naixement Titular no 
coincideix 

Província Naixement Titular no 
coincideix amb la dada verificada 

76 
 
 
 

76 

País Naixement Titular no coincideix País Naixement Titular no coincideix 
amb la dada verificada 
 
 

  

 
80 

 
Núm. Suport DNI Titular erroni 

 
El número de suport indicat (IDESP) no 
és correcte, el document pot haver estat 
renovat i en conseqüència aquest 

número canvia 

81 Núm. Targeta Titular no existeix El número de targeta (TIE) no existeix 

82 NIE sense suport vàlid Suport amb error de xip 

86 NIE no existeix El NIE consultat no existeix 

87 Núm. de NIE erroni o diverses 
filiacions 

Hi ha més d'un registre per a les dades 
proporcionades per l'usuari. Per 
solucionar-ho, introduïu més informació 
a la petició. Si es tracta d'un ciutadà 
estranger a més d'indicar el NIE, 
indiqueu en el camp NumSoporte de les 
dades específiques el TIA en el cas 

d'estrangers no comunitaris o el Codi de 
Ciutadà Comunitari en el cas 
d'estrangers comunitaris 

96 Núm. Certificat no existeix No s'han trobat coincidències amb les 
dades indicades. Reviseu que les dades 
introduïdes són totes correctes o bé 
introduïu més dades en la petició si no 
s'han informat totes. 

 
 

 

Quan es detecti que els peticions són incorrectes o invàlides es mostraran 
el missatges següents. Si apareix aquest error, la petició no arriba a la 

DGP:  
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Missatge d'error Codi d'error SCSP Descripció de l'error 

S'ha arribat al nombre màxim de 
respostes servides per a la 

petició 

0225 Si s'ha establert un nombre màxim de 
vegades que es tornarà  la resposta 

d'una petició asíncrona, aquest error es 
donarà quan es realitzi una sol·licitud de 
resposta per a una petició asíncrona i, la 

resposta ja s'hagi tornat el nombre 
màxim de vegades establert. 

Error a l'hora de recórrer todos 
los registros de una base de 

dades XML 

0226 S'ha detectat algun error o incongruència 
en algun dels paràmetres rebuts a la 

petició 

La petició ja ha estat tramitada 0229 S'ha rebut una petició amb un 
identificador de Petició repetit 

El timestamp de la petició ha de 
ser vàlid i d'avui o d'ahir 

0230 Es rep una petició amb un timestamp 
amb format incorrecte o que no és ni 

d'ahir ni d'avui. 

Document incorrecte 0231 S'ha rebut una petició en la qual la 
validació del NIFTitular és incorrecta. 

Tag NumElementos invàlid 0237 Es rep una sol·licitud de resposta en la 
qual <NumElementos> no és el mateix 

que el que es va enviar a la petició 
asíncrona. 

Certificat o resposta caducada 0241 Es rep una sol·licitud de resposta a una 
petició després d'un període de temps 

transcorregut el qual es considera que la 
resposta ha perdut la seva validesa. 

Error de BackOffice 0242 Mitjançant SoupFault, el servei retorna 
aquest error en els casos següents: 

.El servei extern proveïdor de dades 
retorna un missatge SOAPFault 

· El servei extern proveïdor de dades 
retorna un missatge de resposta i aquest 

missatge no supera les polítiques de 
validació configurades a la Plataforma 

d'Intermediació 

Això no hauria de passar a producció. 

No totes les sol·licituds sol·liciten 
un codi de certificat igual a 

l'indicat en la petició 

0243 Es rep una petició síncrona en què el 
valor de DatosGenericos /Ttransmisión / 

Código Certificado no és igual que el 
valor d'Atributos / CodigoCertificado 

Es rep una petició asíncrona  en la que 
el valor de 

DatosGenericos/Transmision/Codigo 
Certificado d'alguna de les sol·licituds no 

coincideix amb el valor 
d'Atributos/CodigoCertificado. 
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La petició no existeix en el 
sistema 

0244 Es rep una sol·licitud de resposta per a 
una petició que no existeix en el sistema. 

La petició es va tramitar en 
modus Síncron 

0245 Es rep una sol·licitud de resposta per a 
una petició síncrona. 

Valor incorrecte per al camp 
$NOMBRE_CAMPO 

0252 Per al servei síncron s'ha rebut una 
petició en la qual el valor indicat per a 

algun dels camps és incorrecte 
 

Per al servei asíncron s'ha rebut una 
petició en la qual hi ha un valor 

incorrecte en un camp per algun/s de/ls 
node/s SolicitudTransmision. En aquest 
cas es retorna un missatge de Resposta 
i, s'informa als DatosEspecificos de les 
sol·licituds corresponents aquest codi 

d'error 

Organisme no autoritzat 0301 Per al servei síncron s'ha rebut una 
petició d'un organisme que no està 
autoritzat per consumir el servei. En 

aquest cas es torna un SoapFault amb 
aquest codi d'error. 

Per al servei asíncron s'ha rebut una 
petició en la qual algun dels organismes 

sol·licitants presents en el node 
SolicitudTransmision, no està autoritzat 
per a consumir el servei. En aquest cas 
es retorna un missatge de Resposta i, 
s'informa als DatosEspecificos de les 
sol·licituds corresponents aquest codi 

d'error. 

Certificat caducat 0302 S'ha rebut una petició signada amb un 
certificat caducat. 

Certificat revocat 0303 S'ha rebut una petició signada amb un 
certificat revocat 

Firma no vàlida 0305 S'ha rebut una petició en la qual la 
signatura no és vàlida 

No s'ha trobat el node signatura 0307 La petición no tiene nodo de firma. 

Error general al verificar el 
certificado 

0309 Es produeix un error en validar el 
certificat 

Error general al verificar el 
certificado 

0310 S'ha produït algun error en verificar 
l'Autoritat Certificat del certificat emprat 

en la signatura de la petició rebuda 

No s'ha trobat el certificat que 
firma en el document XML 

0311 S'ha rebut una petició en la qual no 
apareix el certificat signant 

{CIF_ORGANISMO} no 
autoritzat a consumir el  servei 
{SERVICIO} per al procediment 

{COD_PROCEDIMI ENTO} 

0314 S'ha rebut un codi de procediment que 
no està autoritzat per consumir el servei 

per al qual s'ha enviat 

L'estructura del fitxer rebut no 
correspon amb l'esquema 

0401 S'ha rebut una petició l'estructura no es 
correspon amb l'esquema XSD 

El nombre d'elements no 
coincideix amb el nombre de 

0414 S'ha rebut una petició en la qual el 
nombre d'elements indicat en el camp 
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sol·licituds rebuda <NumElementos> no coincideix amb el 
nombre de sol·licituds incloses en la 

petició (nombre de nodes 
<SolicitudTransmision>) 

El nombre de sol·licituds és més 
gran que un. Cal executar el 

servei en mode asíncron 

0415 El servei síncron rep una petició amb 
més d'un node <SolicitdTransmision> 

El nombre de sol·licituds de la 
petició supera el màxim 

establert 

0416 El servei asíncron rep una petició amb 
més nodes <SolicitudTransmision> dels 

permesos pel servei. 

Hi ha identificadors de sol·licitud 
repetits 

0419 Es rep una petició en la qual diversos 
nodes <SolicitudTransmision 

DatosGenericos/Transmision/IdSolicitud> 
tenen el mateix valor 

Error de Base de Dades & Desc. 
Error 

0501 Es donarà quan es produeixi algun error 
amb la base de dades en intentar dur a 

terme alguna operació 

Error de sistema & identificació 
del sistema 

0502 Es donarà quan es produeixi algun error 
intern que impedeixi el funcionament 
correcte (error de configuració, 
inconsistència de dades, etc.) 

Error al contactar amb el servei 
extern 

0101 Aquest error es produeix quan no és 
possible contactar amb el servei extern. 
En el cas d'un servei síncron es torna un 
SOAPFault, mentre que en el cas d'un 
servei asíncron, NOMÉS es retornarà 
SOAPFault si TOTES less sol·licituds van 
fallar en contactar amb el servei extern. 

 

 
 

1. Dades solicitades 
 

Són els camps que s’han emplenat amb les dades del ciutadà per realitzar 
la verificació. Només apareixeran emplenats els camps que s’han informat 

a la pantalla de consulta per tal de verificar que corresponen amb la 
informació que consta a la DGP. 

 
. Tipus de documentació: NIF o NIE segons el que s’ha informat en la 

pantalla de consulta. 

 
. Documentació: Correspon al numero de document d’identitat 

introduït. 
 

. Sexe: Home/ Dona / En blanc 
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. Número de suport: Únicament apareix informat quan s’ha introduït el 
número de suport a la pantalla de consulta. 

 
. Nom: Nom del titular introduït. 

 
. Primer cognom: Primer cognom del titular introduït. 

 

. Segon cognom: Segon cognom del titular introduït. 
 

. Data de naixement: En format AAAAMMDD, sense separació de 
barres ni guions. 

 
. País de naixement: Nom del país on ha nascut. 

 
. Provincia de naixement: Nom de la provincia de naixement. 

 
 

La pantalla de resposta que s’obté quan la consulta ha estat per NIF és la 
següent: 

 

 
  

 
 

Versió imprimible: 
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La pantalla de resposta que s’obté quan la consulta ha estat per NIE és la 
següent: 
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Versió imprimible: 
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Casos d’ús del servei per lots  

 

Què són les consultes per lots 

 

Alguns dels serveis de Via Oberta tenen certes modalitats de consulta que es 

poden dur a terme per lots. La consulta manual per lots consisteix en la 
càrrega d’un fitxer elaborat per l’usuari i l’obtenció asíncrona o diferida d’un 

altre fitxer de resposta. És a dir, les respostes s’hauran d’anar a buscar a 

l’EACAT passades unes hores des que s’ha realitzat la petició. 
 

A continuació explicarem quines dades ha de contenir el fitxer de peticions, 
el format del qual varia en funció del tipus de dades a consultar. 

 

Consultes per lots al servei DGP 

 
En aquest servei de Via Oberta es poden fer consultes per lots de la 

modalitat “Consulta d’Identitat sense dades de residència”.  
 

1. Preparem la consulta  

Cal que accediu a EACAT > Via Oberta i desplegar el menú següent: 
 

       
   

 
Un cop a la pantalla heu de clicar sobre la pestanya “Lots” i accedireu a la 

pantalla següent: 
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Què trobeu a la pantalla: 
 

1. Esculli el producte: quin producte voleu consultar: en aquest cas 
“Identitat (sense dades de residència)” 

 

2. Escolli la modalitat: en el desplegable cal seleccionar la modalitat del 
producte escollit. Per exemple, per a “Identitat (sense dades de residència)” 

hi ha la modalitat “Consulta d’Identitat sense dades de residència”. 
 

3. Esculli la finalitat: Ajuts, subvencions i beques, Autoritzacions i 
llicències, Prestacions socials, Processos selectius i gestió interna”, etc.  Si 

no apareix en el desplegable vol dir que no teniu autoritzada la consulta per 
aquesta finalitat. Haureu de sol·licitar l'autorització mitjançant el formulari 

corresponent. 
 

4. Fitxer per pujar: Cal seleccionar el fitxer (que heu preparat prèviament 
segons les indicacions que veurem més avall) amb les dades a consultar. El 

fitxer Excel s’ha de guardar en format CSV: 
 

El fitxer Excel cal desar-lo en format CSV: 

 

 
 
Per carregar el fitxer CSV, pugeu el fitxer des del lloc del PC o la xarxa on 

l’hagueu guardat.  
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2. Com preparar el fitxer CSV (la petició) 

 

Les dades que hem d’introduir per fer una consulta d’aquesta modalitat són 
les següents: 

 
Petició: 

Les dades que hem d’introduir per dur a terme una consulta d’aquesta 

modalitat són les següents: 
 

• Tipus documentació: Tipus de documentació del titular de la consulta. 
Camp Obligatori. 

• Documentació: Documentació del titular de la consulta.  
Camp Obligatori. 

• Cognom1: Primer Cognom del titular de la consulta.  
Camp Opcional: si no s'especifica l’any de naixement cal informar 

aquesta dada. 
• Any de naixement: Any de naixement del titular de la consulta.  

Camp Opcional: si no s'especifica el Cognom1 cal informar aquesta 
dada. 

• Numero de suport: TIE del titular de la consulta només en el cas 
d’estrangers si no s’ha informat el NIE.  

Camp Opcional 

• Numero d’expedient: Identificador de l’expedient administratiu de l’ens 
en base al que es fa la consulta d’aquestes dades.  

Camp Obligatori 
 

Les dades s’han de posar en el mateix ordre i els camps obligatoris són: 
Tipus Documentació, Documentació i Número d’expedient; les altres dades 

són opcionals. Els camps opcionals no cal emplenar-los però s’ha de deixar 
en blanc l’espai on s’informarien. 

 
A continuació us mostrem  un exemple de document Excel que s’enviarà per 

fer la consulta: 
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NOTA: Es recomana informar el primer cognom i deixar en blanc la 
data de naixement ja que, encara que s’indica que són camps 

alternatius, quan s’informa data de naixement i no el primer cognom 
la resposta sol donar “error”. 

 
 

3. Versió imprimible a DESA’l 

 

La informació que s’obté després de la consulta per lots s’emmagatzema al 

servei DESA’l. Ara bé, malgrat aquesta opció es mostra per defecte 
quan fem la sol·licitud de consulta per lots (“Versió imprimible a DESA’l) 

cal que prèviament l’ens sol·liciti el servei mitjançant el formulari 
corresponent. 

 

 
 

Si l’ens no ho sol·licita expressament, malgrat tinguin activat el DESA’l per a 
altres serveis i marquin aquesta opció, quan vagi a buscar la resposta de la 

consulta al DESA’L no la trobaran. Si esteu donats d’alta les respostes 
individualitzades per titular es guardaran, en format PDF, a les 
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carpetes corresponents de DESA’l que hagueu indicat al camp 
ID_EXPEDIENT del fitxer de peticions. 
 

Des d’aquest enllaç, podeu sol·licitar el servei DESA’l perquè s’activi aquesta 
opció per a les consultes per lots. 
 

 

4. Enviar 

 

Finalment, cal clicar “Envia” i haureu finalitzat l’enviament per lots. 
 

Un cop enviat el fitxer apareixerà aquesta pantalla: 
 

 
 

En aquesta pantalla l”aquí” us indica on podeu anar a buscar les respostes 

de les peticions pendents. 
 

1. Pàgina d’inici de Via Oberta: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/desa-l/#1448902474539-e55a5099-b6d7d783-7dc1
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/desa-l/#1448902474539-e55a5099-b6d7d783-7dc1
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2. Al menú “Consultes pendents/Lots/Historial”: 
 

 
Recordeu que hi ha una obtenció asíncrona o diferida del fitxer de resposta. 

 
Si la consulta està pendent, veureu que hi ha la icona d’un rellotge taronja a 

la columna “Estat”. 
 

Si feu clic sobre el nom del producte a consultar o la modalitat veureu la 
pantalla següent en la que us informa que la sol·licitud està pendent i un 

temps aproximat per a la seva resolució: 

 
 

 

Obtenim la resposta de la consulta 

 
Un cop ja s’ha dut a terme la consulta a la columna d’estat ens apareixerà 

una casella de selecció verda. Cal clicar sobre el títol del producte o la 
modalitat. 
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Per obtenir la resposta s’ha d’accedir a l’apartat Via Oberta > Consultes 

pendents/Lots/Historial, pestanya “Pendents” i es clica sobre el títol del 
producte o la modalitat. 

 

 
 

 
Un cop s’accedeixi a la resposta de les dades des d’aquest apartat 

(Pendents) la informació de la consulta desapareixerà de “Pendents” i 

s’inclourà a la pestanya “Historial” on podrà ser consultable en més 
ocasions clicant sobre el títol del producte: 

 

 
 

Una altra icona que us podeu trobar és un quadre gris amb una creu  . 

Això vol dir que són peticions que ja s’han dut a terme i que no es poden 

consultar de nou.  

 
Clicant sobre el títol del producte apareix la pantalla següent:  
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El fitxer es pot descarregar seleccionant la icona “Descarrega” de la fila 

“Resposta CSV”.  
 

El fitxer de resposta de la consulta ens mostrarà les dades següents: 
 

• Les dades introduïdes al document de consulta: 
- Tipus documentació: tipus de documentació del titular de la 

consulta (NIF / NIE). 
- Documentació: documentació del titular de la consulta. 

- Cognom1: primer cognom del titular de la consulta 
- Numero d’expedient: Identificador de l’expedient administratiu de 

l’ens en base al que es fa la consulta d’aquestes dades. 

 
• Codi de la resposta de la consulta de les dades d’identitat per lots:  

 
- Resultats de l’operació: pàgina 5 d’aquest document 

- Quan es detecti que els peticions són incorrectes o invàlides es 
mostraran el missatges que teniu descrits a les pàgines 6 a 8 

d’aquest document 
 

• Descripció del codi de resposta: explicació dels codis que resolen 
l’operació o bé dels missatges de petició incorrecta o invàlida. 

 
• Nacionalitat: nacionalitat del titular. 

• Sexe: sexe del titular. 
• Número suport: TIE del titular (només en el cas de titular estranger). 

• Data de naixement: data de naixement del titular de la petició. En 

format AAAAMMDD. 
• Localitat de naixement: municipi de naixement del titular. 

• Província de naixement: província de naixement del titular. 
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• Nom del pare: nom del pare del titular. 
• Nom del mare: nom de la mare del titular. 

• Data de caducitat: data de caducitat del document del titular. En 
format AAAAMMDD. 

 
La imatge següent és un exemple del document Excel de resposta a la 

consulta: 

 

 
 

 
 

 

Com fer la consulta de dades de ciutadans estrangers i altres 

consideracions 

 

• Quan es fa una consulta de les dades d'identitat per NIE, únicament 

s'obté la data de caducitat si s'indica el valor de la Targeta 
d'Identificació d'Estranger (TIE) ja que els NIE no caduquen. Si es 

consulta exclusivament per NIE la data de caducitat es retornarà 
buida. 

• Es pot consultar per NIE o TIE garantint únicament la resposta per al 
cas que la sol·licitud sigui per TIE. 

• La TIE es lliura únicament a aquells estrangers que tenen residència 

legal a Espanya. Cada TIE porta associada una única filiació i es 
correspon amb el nombre de suport de la targeta. 

• El NIE és el número que s'adjudica a tot estranger que es dona d'alta 
en el Registre Central d'Estrangers (RCE). Es poden donar moltes 

situacions: 
  

- Obtenció de NIE sense residència a Espanya, però necessari per 
a alguna activitat, com ara obrir un compte bancari. 

- L'estranger que amb un NIE presenta diverses filiacions. Això 
succeeix quan ha canviat la seva situació, per exemple per un 

canvi de nom o de nacionalitat, per error en la gravació o bé que 
de manera dolosa ha aportat dades falses que s'han gravat a la 
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base de dades i s’han descobert posteriorment les autèntiques. 
Al RCE no s'admeten baixes, i en cas de diverses filiacions, 

aquestes es relacionen, no s'esborren. 
- Una persona pot disposar de diversos NIE si en donar d'alta un, 

no s'adverteix que ja està registrat a la base de dades, com en 
el cas d’aquells que han entrat de manera il·legal sense 

documentació. 

- Es pot donar el cas que una persona estrangera s'hagi 
nacionalitzat. En aquest cas, al consultar per la seva NIE 

obtindrem que no està identificat i hem de consultar pel seu  
NIF. 

- El cas més habitual és aquell que registra canvi de dades (nom, 
nacionalitat, etc.) i es tracta d'un NIE amb dos o més filiacions. 

- En el cas de diverses nacionalitats com les de l’Índia, Pakistan, 
Bangladesh, etc. no es diferencia entre cognoms i nom, de 

manera que totes les dades "Nom i cognoms" vindran retornats 
en el tag Nom. 


