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VIA OBERTA. DADES D’OCUPACIÓ I ATUR 

 

Carta de servei 

Data d’actualització:01/07/2019 

Nom del servei 

Demandants d’ocupació 

Òrgan emissor 

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

Descripció del servei 

El servei posa a disposició de les administracions públiques que ho 

requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits els certificats emesos 

pel SOC respecte a la inscripció en els serveis d’ocupació. 

 

Cost del servei 

No n’hi ha. 

Modalitats de consulta 

Per poder ajustar aquest servei a les múltiples necessitats de l’Administració 

pública catalana, s’han creat diferents modalitats de consum, és a dir, 

diferents maneres de consultar les dades de demandants d’ocupació i atur 

en funció de la finalitat de les consultes, amb l’objectiu de no requerir més 

dades de les necessàries. 

 

 Certificat de dades personals  

Informa de les dades personals que consten al SOC sobre una persona 

(nom, cognoms, nacionalitat, sexe, data de naixement i adreça).  
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 Certificat d’inscripció com a demandant d’ocupació.  

Informa sobre si una persona determinada es troba inscrita al SOC en el 

moment de la consulta, és a dir, si és un demanant d’ocupació. 

 

 Certificat d'últim període d'inscripció i de períodes d'inscripció 

Informa sobre si una persona determinada estava inscrita o no al SOC a 

partir d’una data determinada, informant dels períodes en què ha estat 

demandant d’ocupació. 

 

 Certificat de demandant d’ocupació no ocupat (DONO) 

Informa si la persona és demandant d’ocupació no ocupada a una data 

determinada, a efectes de la seva participació en polítiques actives* 

 

* Quan el demandant d'ocupació no ocupat passa a participar en una 

política activa (per exemple, un curs de formació per a aturats), 

deixa de ser un demandant d'ocupació no ocupat i, per tant, la 

resposta seria negativa, encara que continuï sent una persona 

aturada. 

 

A totes les modalitats teniu l’opció de baixar-vos una versió imprimible de la 

consulta. A l’imprimible queda constància de qui fa la consulta, a quin 

organisme pertany i la resta d'evidències de la consulta: data, hora, codi de 

verificació de la consulta, identificació (NIF) de l'usuari que ha fet la 

consulta, expedient i finalitat . 
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CERTIFICAT DE DADES PERSONALS  

 

Com fer les consultes 

Informa de les dades personals que consten al SOC sobre una persona 

(nom, cognoms, nacionalitat, sexe, data de naixement i adreça) a partir de 

les dades obligatòries següents:  

 

  Tipus de documentació: al desplegable cal seleccionar el tipus de 

documentació amb el que es fa la consulta. Cal triar entre: 

- NIF 

- NIE 

- Titular UE: ciutadans pertanyents a l’Espai Econòmic Europeu (EEE), 

Unió Europea (UE) o confederació Suïssa sense nacionalitat espanyola 

que no estan en possessió de NIE 

- Titular extern però amb familiars a la UE: ciutadans no pertanyents a 

l’Espai Econòmic Europeu (EEE), Unió Europea (UE) o confederació 

Suïssa, amb familiars comunitaris o pertanyents a l’Espai Econòmic 

Europeu (EEE), Unió Europea (UE) o confederació Suïssa 

 

  Documentació: document identificador del titular. Alfanumèric de la 

mida corresponent al tipus: 

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

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

XDDDDDDDA 

- Titulars UE o extern: 8 dígits numèrics + dígit de control (lletra). Format: 

DDDDDDDDA 

 

  Finalitat: al 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 
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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: és l’identificador de l’expedient administratiu del 

vostre ens en base al qual es fa la consulta d’aquestes dades.  

 

 

Quines dades s’obtenen 

 

 Data del procés: data en el qual la plataforma del SOC lliura la 

resposta. 

 Bloc de dades de residència 

1. Codi país de residència: És un numèric de tres xifres seguint 

l’estàndard ISO-3166-1. Per exemple, Espanya és el 724. 

2. País de residència 

3. Adreça: descripció de la via, nom de la via, número de la via, 

codi de la província, descripció de la província, codi municipi, 

descripció del municipi, codi postal. En el cas de domicili 

estranger, també s’indicaria el domicili i el codi postal 

 Bloc de dades del titular 

1. Codi tipus de document: del tipus de documentació del titular: 

- D: persones amb nacionalitat espanyola, en possessió de DNI. 

https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
https://www.iso.org/obp/ui/#search
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- E: persones sense nacionalitat espanyola, en possessió de NIE 

(Número de Identificació para Estrangers del Ministeri del 

Interior). 

- U: Ciutadans pertanyents al EEE/UE/ confederació Suïssa sense 

nacionalitat espanyola, que no estan en possessió de NIE. 

- W: Ciutadans no pertanyents al EEE/UE/ confederació Suïssa, 

amb familiars comunitaris o pertanyents a EEE/UE/ confederació 

Suïssa. 

2. Descripció del tipus de document: descripció del tipus de 

document d’identitat (DNI, Número d’Identificació d’Estranger NIE, 

Titular UE o Titular externs però amb familiars a la UE) 

3. Número del document i lletra del document 

4. Noms i cognoms del demandant de treball 

5. Nacionalitat: com en el cas del codi de país de residència, és un 

numèric de tres xifres seguint l’estàndard ISO-3166-1. Per 

exemple, Espanya és el 724 i descripció de la nacionalitat (Espanya, 

p.e.) 

6. Codi del sexe del demandant: 1 per home i 2 per dona i 

descripció del sexe (HOME/DONA) 

7. Data naixement: format YYYY-MM-DD 

 

 Finalment, es mostren les dades sol·licitades: tipus de documentació 

(NIF, NIE, etc.) i documentació (DDDDDDDDA, XDDDDDDDA) 

 

En el cas que la persona no estigui inscrita com demandant de treball, 

retorna que no està inscrit 

 

A l’imprimible, a més, hi ha els camps següents: 

https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
https://www.iso.org/obp/ui/#search
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   Número d’expedient del vostre ens en base al qual es fa la consulta 

d’aquestes dades.  

  Codi SOC: identificació del demandant mitjançant un codi intern de la 

plataforma del SOC. 

   Codi del tipus de via: CL, carrer; AV, avinguda; PS, passeig; UR, 

urbanització, etc. Per a més informació: taula de tipus de vies 

 

 

 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Tablas_auxiliares_de_domicilios__provincias__municipios____/Tabla_de_Tipos_de_Vias/Tabla_de_Tipos_de_Vias.shtml
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CERTIFICAT D’INSCRIPCIÓ  

Informa sobre si una persona determinada es troba inscrita al SOC en el 

moment de la consulta, és a dir, si és un demanant d’ocupació. 

 

Com fer les consultes 

 

Cal informar les dades obligatòries següents:  

 

 Tipus de documentació: Al desplegable cal seleccionar el tipus de 

documentació amb el que es fa la consulta. Cal triar entre: 

- NIF 

- NIE 

- Titular UE: ciutadans pertanyents a l’Espai Econòmic Europeu (EEE), 

Unió Europea (UE) o confederació Suïssa sense nacionalitat espanyola 

que no estan en possessió de NIE 

- Titular extern però amb familiars a la UE: ciutadans no pertanyents a 

l’Espai Econòmic Europeu (EEE), Unió Europea (UE) o confederació 

Suïssa, amb familiars comunitaris o pertanyents a l’Espai Econòmic 

Europeu (EEE), Unió Europea (UE) o confederació Suïssa 

 

  Documentació: document identificador del titular. Alfanumèric de la 

mida corresponent al tipus: 

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

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

XDDDDDDDA 

- Titulars UE o extern: 8 dígits numèrics + dígit de control (lletra). Format: 

DDDDDDDDA 

 

  Finalitat: al desplegable, cal triar el tipus de procediment autoritzat 

per al que es vol consultar la dada. En cas que no aparegui el tipus de 
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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: és l’identificador de l’expedient administratiu del 

vostre ens en base al qual es fa la consulta d’aquestes dades.  

 

 

 

Quines dades s’obtenen 

 

 Informa sobre si una persona es troba inscrita al SOC en el moment de la 

consulta, és a dir, si és un demanant d’ocupació: S/N 

 Data del procés: data en el qual la plataforma del SOC lliura la resposta. 

 Bloc de dades del titular: 

1. Codi tipus de document: del tipus de documentació del titular: 

- D: persones amb nacionalitat espanyola, en possessió de DNI. 

- E: persones sense nacionalitat espanyola, en possessió de NIE 

(Número de Identificació para Estrangers del Ministeri del 

Interior). 

- U: Ciutadans pertanyents al EEE/UE/ confederació Suïssa sense 

nacionalitat espanyola, que no estan en possessió de NIE. 
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- W: Ciutadans no pertanyents al EEE/UE/ confederació Suïssa, 

amb familiars comunitaris o pertanyents a EEE/UE/ confederació 

Suïssa. 

2. Descripció del tipus de document: descripció del tipus de document 

d’identitat (DNI, Número d’Identificació d’Estranger NIE, Titular UE o 

Titular externs però amb familiars a la UE) 

3. Número del document i lletra del document 

4. Noms i cognoms del demandant de treball 

5. Nacionalitat: és un numèric de tres xifres seguint l’estàndard ISO-

3166-1. Per exemple, Espanya és el 724 i descripció de la nacionalitat 

(Espanya, p.e.) 

6. Codi del sexe del demandant: 1 per home i 2 per dona i descripció 

del sexe (HOME/DONA) 

7. Data naixement: format YYYY-MM-DD 

 

 Finalment, es mostren les dades sol·licitades: tipus de documentació 

(NIF, NIE, etc.) i documentació (DDDDDDDDA, XDDDDDDDA) 

 

A l’imprimible, a més, hi ha els camps següents: 

 Número d’expedient del vostre ens en base al qual es fa la consulta 

d’aquestes dades.  

 Codi SOC: Identificació del demandant mitjançant un codi intern de la 

plataforma del SOC. 

 

 

https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
https://www.iso.org/obp/ui/#search
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CERTIFICAT DE PERÍODES D'INSCRIPCIÓ A PARTIR DE DATA 

Informa sobre si una persona determinada estava inscrita o no al SOC a 

partir d’una data determinada, informant dels períodes en què ha estat 

demandant d’ocupació. 

 

Com fer les consultes 

 

S’han d’introduir les dades obligatòries següents: 

 

  Tipus de documentació: al desplegable cal seleccionar el tipus de 

documentació amb el que es fa la consulta. Cal triar entre:  

- NIF 

- NIE 

- Titular UE: ciutadans pertanyents a l’Espai Econòmic Europeu (EEE), 

Unió Europea (UE) o confederació Suïssa sense nacionalitat espanyola 

que no estan en possessió de NIE 

- Titular extern però amb familiars a la UE: ciutadans no pertanyents a 

l’Espai Econòmic Europeu (EEE), Unió Europea (UE) o confederació 

Suïssa, amb familiars comunitaris o pertanyents a l’Espai Econòmic 

Europeu (EEE), Unió Europea (UE) o confederació Suïssa 

 

  Documentació: document identificador del titular. Alfanumèric de la 

mida corresponent al tipus: 

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

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

XDDDDDDDA 

- Titulars UE o extern: 8 dígits numèrics + dígit de control (lletra). Format: 

DDDDDDDDA 

 

  Data a partir de la qual es demana l’inici del període d’inscripció 
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  Finalitat: al 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:  

És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens en base al qual 

es fa la consulta d’aquestes dades.  

 

 

 

Quines dades s’obtenen 

 

 Nombre de dies que consta que la persona està inscrita com a demandant 

d’ocupació des de la data d’inici de la sol·licitud.  

 Data del procés: data en el qual la plataforma del SOC lliura la resposta. 

Format: AAAA-MM-DD 

 Període: Data d’inici i data fi dels períodes en que el demandant va estar 

inscrit a partir de la data de referència. Format: AAAA-MM-DD 

 Bloc de dades del titular:  
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1. Codi tipus de document: del tipus de documentació del titular: 

- D: persones amb nacionalitat espanyola, en possessió de DNI. 

- E: persones sense nacionalitat espanyola, en possessió de NIE 

(Número de Identificació para Estrangers del Ministeri del 

Interior). 

- U: Ciutadans pertanyents al EEE/UE/ confederació Suïssa sense 

nacionalitat espanyola, que no estan en possessió de NIE. 

- W: Ciutadans no pertanyents al EEE/UE/ confederació Suïssa, 

amb familiars comunitaris o pertanyents a EEE/UE/ confederació 

Suïssa. 

2. Descripció del tipus de document: descripció del tipus de 

document d’identitat (DNI, Número d’Identificació d’Estranger NIE, 

Titular UE o Titular externs però amb familiars a la UE) 

3. Número del document i lletra del document 

4. Noms i cognoms del demandant de treball 

5. Nacionalitat: és un numèric de tres xifres seguint l’estàndard 

ISO-3166-1. Per exemple, Espanya és el 724 i descripció de la 

nacionalitat (Espanya, p.e.) 

6. Codi del sexe del demandant: 1 per home i 2 per dona i 

descripció del sexe (HOME/DONA) 

7. Data naixement: format YYYY-MM-DD 

 

Finalment, es mostren les dades sol·licitades:  

 tipus de documentació (NIF, NIE, etc.) i documentació 

(DDDDDDDDA, XDDDDDDDA) 

 Data d’inici del període: DDMMAAAA 

 

En el cas que la persona no hagi estat inscrita com demandant de 

treball, retorna aquesta circumstància. 

https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
https://www.iso.org/obp/ui/#search
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A l’imprimible, a més, hi ha els camps següents: 

 Número d’expedient del vostre ens en base al qual es fa la consulta 

d’aquestes dades.  

 Codi SOC: Identificació del demandant mitjançant un codi intern de la 

plataforma del SOC. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pàgina 19 

 

 



 

Pàgina 20 

 

 



 

Pàgina 21 

 

CERTIFICAT DE DEMANDANT D’OCUPACIÓ NO OCUPAT (DONO) 

Informa si la persona és demandant d’ocupació no ocupada a una data 

determinada, a efectes de la seva participació en polítiques actives. 

 

Com fer les consultes 

Cal informar les dades obligatòries següents:  

 

 Tipus de documentació: Al desplegable cal seleccionar el tipus de 

documentació amb el que es fa la consulta. Cal triar entre: 

- NIF 

- NIE 

- Titular UE: ciutadans pertanyents a l’Espai Econòmic Europeu (EEE), 

Unió Europea (UE) o confederació Suïssa sense nacionalitat espanyola 

que no estan en possessió de NIE 

- Titular extern però amb familiars a la UE: ciutadans no pertanyents a 

l’Espai Econòmic Europeu (EEE), Unió Europea (UE) o confederació 

Suïssa, amb familiars comunitaris o pertanyents a l’Espai Econòmic 

Europeu (EEE), Unió Europea (UE) o confederació Suïssa 

 

  Documentació: document identificador del titular. Alfanumèric de la 

mida corresponent al tipus: 

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

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

XDDDDDDDA 

- Titulars UE o extern: 8 dígits numèrics + dígit de control (lletra). Format: 

DDDDDDDDA 

 

  Finalitat: al 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 
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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: és l’identificador de l’expedient administratiu del 

vostre ens en base al qual es fa la consulta d’aquestes dades.  

 

 

 

Quines dades s’obtenen 

 

 Indicador de si la persona és demandant d’ocupació no ocupada (S) o 

no (N): Informa si la persona està inscrita al SOC com a demandant 

d’ocupació i es troba en situació d’atur en el moment de la consulta. 

Per tant, quan la resposta és SI, la persona inscrita al SOC com a 

demandant d’ocupació està a l’atur; si la resposta és NO, la persona 

inscrita al SOC com a demandant no està a l’atur (per exemple, està 

fent un curs al SOC). 

En el cas que la persona no hagi estat inscrita com a demandant 

d’ocupació, retorna aquesta circumstància 

 Data càlcul de la demanda: data en la que s’ha calculat si la demanda 

és DONO. Format: AAAA-MM-DD 
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 Data del procés: data en el qual la plataforma del SOC lliura la 

resposta. Format: AAAA-MM-DD 

 
 Bloc de les dades del titular 

1. Codi tipus de document: : codi del tipus de documentació del titular: 

- D: persones amb nacionalitat espanyola, en possessió de DNI. 

- E: persones sense nacionalitat espanyola, en possessió de NIE 

(Número de Identificació para Estrangers del Ministeri del 

Interior). 

- U: Ciutadans pertanyents al EEE/UE/ confederació Suïssa sense 

nacionalitat espanyola, que no estan en possessió de NIE. 

- W: Ciutadans no pertanyents al EEE/UE/ confederació Suïssa, 

amb familiars comunitaris o pertanyents a EEE/UE/ confederació 

Suïssa. 

2. Descripció del tipus de document: descripció del tipus de document 

d’identitat (DNI, Número d’Identificació d’Estranger NIE, Titular UE o 

Titular externs però amb familiars a la UE) 

3. Document: número del document identificador 

4. Lletra document: lletra que acompanya el número del document 

identificador 

5. Noms i cognoms del demandant 

6. Codi país de residència del demandant de treball: es mostrarà un codi 

de la nacionalitat del demandant. És un numèric de tres xifres seguint 

l’estàndard ISO-3166-1. Per exemple, Espanya és el 724. 

7. Descripció del país de residència 

 

Finalment, es mostren les dades sol·licitades:  

 tipus de documentació (NIF, NIE, etc.) i documentació 

(DDDDDDDDA, XDDDDDDDA) 

 

https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
https://www.iso.org/obp/ui/#search
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A l’imprimible, a més, hi ha els camps següents: 

 Número d’expedient del vostre ens en base al qual es fa la consulta 

d’aquestes dades.  

 Codi SOC: Identificació del demandant mitjançant un codi intern de la 

plataforma del SOC. 
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Tipus i codis de resposta específics 

 

Codi Descripció 

1 

Usuari invàlid. (Aquest error es podrà enviar 

en el cas que es decideixi que el propi WS 

validi a l’usuari que fa la petició) 

2 

El document de la petició no és vàlid, no 

s’ajusta al seu schema 

3 

El servidor d’aplicacions no accepta 

temporalment més peticions 

4 
El servidor de base de dades no accepta 
temporalment més peticions 

100 
El demandant no existeix. Cal que s’inscrigui 
o es verifiqui el seu identificador. 

101 

El demandant no existeix com a demandant 

d’ocupació. Cal que s’inscrigui o es verifiqui 
el seu identificador. 

102 

El demandant no està en gestió en la 
comunitat. Cal que s’inscrigui o es verifiqui 

el seu identificador. 

103 

El demandant està en situació administrativa 
de baixa. Cal que s’inscrigui o es verifiqui el 

seu identificador. 

105 

El demandant no estava inscrit en la data 

introduïda o estava de baixa 

Taula 1 Tipus i codis de resposta específics 
 

Aclariment sobre el significat de les respostes d’errors funcionals:  

 

 103: el demandant està en situació administrativa de baixa.  

No és DONO en la data de la consulta ja que estava en situació de  

 102: el demandant no està en gestió en la comunitat.  

El demandant podria estar inscrit en alguna altra comunitat però el SOC no 

pot dir si compleix els criteris de DONO doncs no disposa de la informació 

necessària. El demandant s'hauria d'inscriure en el SOC si resideix a 

Catalunya per comprovar si compleix els criteris de DONO.  
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 105: el demandant no estava inscrit en la data introduïda o estava de 

baixa.   

No és DONO en la data de la consulta ja que no estava inscrit en aquella 

data o estava de baixa. 

 

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 demandants d’ocupació 

 

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

modalitat “Certificat de demandant d’ocupació no ocupat (DONO)”.  

 

A. Preparem la consulta  

Cal que accediu a EACAT > Via Oberta i desplegar el menú següent: 
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Un cop a la pantalla heu de clicar sobre la pestanya “Lots” i accedireu a la 

pantalla següent: 

 

 

 

  

Què trobeu a la pantalla: 

 

1. Esculli el producte: quin producte voleu consultar: en aquest cas 

“Demandants d’ocupació (SOC)” 
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2. Escolli la modalitat: en el desplegable cal seleccionar la modalitat del 

producte escollit. En aquest cas tenim el “Certificat de demandant d’ocupació 

no ocupat (DONO)”. 

 

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 cal desar-lo format CSV i el podeu pujar des del lloc del PC o la 

xarxa on l’hagueu guardat.  

 

 

 

 

Com preparar el fitxer CSV (la petició) 

 

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

modalitat són les següents: 

 Codi SOC: Identificació del demandant mitjançant el codi intern de la 

plataforma del SOC. 
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 Codi Tipus Documentació, això és, el tipus de documentació del titular 

de la consulta. Els codis són:  

- 3: NIF;  

- 5: NIE;  

- 6: Ciutadans pertanyents al E.E.E/UE/ confederació Suïssa sense 

nacionalitat espanyola, que no estan en possessió de NIE;  

- 7: Ciutadans no pertanyents al E.E.E/UE/ confederació Suïssa, 

amb familiars comunitaris o pertanyents a E.E.E/UE/ 

confederació Suïssa 

 Documentació: número de la documentació del titular de la consulta. 

 Número d’expedient: Número d’expedient de la consulta. 

 

Les dades s’han de disposar sempre en el mateix ordre, però es pot 

consultar informant el primer camp o els dos següents. A continuació posem 

un exemple de consulta que heu de preparar en format Excel i guardar en 

format .csv: 
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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 

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. 

 

Finalment, feu clic a "Enviar" i haureu finalitzat l'enviament per lots. 

 
 

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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B. Hem enviat la consulta 

 
Un cop enviat el fitxer, us apareixerà el missatge següent si la conculta s’ha 

informat correctament:  

 

 

 

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

de les peticions pendents. Recordeu que hi ha una obtenció asíncrona o 

diferida del fitxer de resposta. 

 

Les consultes pendents les podeu trobar a: 
 

 
1. Pàgina d’inici de Via Oberta: 
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2. Al menú “Consultes pendents/Lots/Historial”: 

 

 

 

 
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: 
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C. Obtenim la resposta de la consulta 

 
 

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

una icona verda amb una marca de verificació. Cal clicar sobre el títol del 

producte o la modalitat.  

 

 

 

Un cop s’accedeixi a la resposta des de l’apartat pendents la informació de la 

consulta  passarà a la pestanya “Historial” on podrà ser consultable en més 

ocasions clicant sobre el títol del producte. 

 

 

 

Si veieu una icona grisa amb una creu significa que les consultes ja s'han 

realitzat i que no es poden tornar a consultar. 

 

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

“resposta.csv”. 

 

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

 

 En cas que hi hagi hagut un error en la consulta, ens mostrarà el 

número de documentació o codi SOC, l’expedient i la paraula ERROR 

amb el literal de l’error donat per l’organisme emissor del certificat. 

Podeu veure els literals d’error a la taula 1. 

 

 Si la consulta ha anat correctament ens informarà de les dades 

següents: 

 

- Les dades introduïdes del titular del que s’ha realitzat la consulta, 

enviades en la petició (Codi SOC o la documentació). 

- Identificador de l’expedient administratiu del vostre ens en base al 

qual es fa la consulta d’aquestes dades 
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- Data procés: data de processament de la petició per part de la 

plataforma del SOC (format DD/M/AAAA) 

- Indicador DONO: Indicador de si el demandant és DONO (S, N). 

- Data DONO: Data en la que s’ha calculat si la demanda és DONO 

(format DD/M/AAAA) 

- Tipus document: codi del tipus de documentació del titular: 

- D: persones amb nacionalitat espanyola, en possessió de DNI. 

- E: persones sense nacionalitat espanyola, en possessió de NIE 

(Número de Identificació para Estrangers del Ministeri del 

Interior). 

- U: Ciutadans pertanyents al EEE/UE/ confederació Suïssa sense 

nacionalitat espanyola, que no estan en possessió de NIE. 

- W: Ciutadans no pertanyents al EEE/UE/ confederació Suïssa, 

amb familiars comunitaris o pertanyents a EEE/UE/ confederació 

Suïssa. 

- Descripció tipus document: descripció del tipus de document d’identitat 

(DNI, Número d’Identificació d’Estranger NIE, Titular UE o Titular 

externs però amb familiars a la UE) 

- Document: número de la documentació (p.e. 35011089 o Y0021937) 

- Lletra document: Lletra del document NIF, NIE, etc. 

- Codi SOC: Codi intern de la plataforma del SOC que identifica el 

demandant (p.e. 4786899) 

- Nom: Nom del demandant. 

- Cognom1: Primer cognom del demandant. 

- Cognom2: Segon cognom del demandant 

- País residència: Codi de país de residència (p.e. 724 per Espanya) 

- Descripció país residència: Descripció del país de residència (p.e. 

Espanya). 
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A continuació us mostrem un exemple de resposta de la consulta: 

 

 

 

Casos d’ús del servei 

 

A tall d’exemple, s’han identificat dos àmbits en els quals l’Administració 

local té atribuïdes competències per requerir les dades d’ocupació i atur 

d’una persona en la tramitació i resolució de llurs procediments i actuacions. 

 

Processos d’accés a ensenyaments 

 
 Finalitat per a la qual es requereixen les dades: Preinscripció i 

matrícula a centres d’ensenyament públics o concertats. 

Exemple: Obtenir puntuació, a efectes de barem, per optar a plaça en 

una escola bressol municipal quan el pare, mare o tutor/a es troba en 

situació d’atur. 

 Norma que atribueix la competència per a requerir-les: Bases 

Reguladores del procés de preinscripció o matrícula a l’ensenyament. 
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Gestió tributària 

 
 Finalitat per a la qual es requereixen les dades: deduccions, 

bonificacions o exempcions en tributs (impostos, taxes, contribucions 

especials, etc.) 

Exemple: Concedir bonificació en la taxa per tramitació de documents, 

autoritzacions administratives o llicències municipals, quan 

l’interessat/da es troba en situació d’atur. 

 Norma que atribueix la competència per a requerir-les: Ordenança 

fiscal reguladora del tribut. 

 

En general, aquestes consultes poden ser molt útils per exemple en el cas de 

beques menjador escolars i de transport, en la reducció o anulació de 

pagament de taxes, o fins i tot per a les bonificacions dels preus en les 

targes de transport urbà (p.e. T-Mes bonificada per a persones que estan a 

l'atur) o en la possible reducció del preu en la compra d’un medicament per 

a certs col·lectius.  

 

 

 

 

https://www.atm.cat/web/ca/tarifacio-social.php
https://www.atm.cat/web/ca/tarifacio-social.php
http://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/guia-recursos/exempcio-i-reduccions-al-copagament-farmaceutic
http://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/guia-recursos/exempcio-i-reduccions-al-copagament-farmaceutic

