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1 Introducció 

Aquest document detalla la missatgeria associada al servei de consulta de estat de publicacions i 
enviament de remesa de publicacions del servei TTRA  de la Dirección General de Tráfico (en 
endavant DGT). 

Per poder realitzar la integració cal conèixer prèviament la següent documentació: 

 Document de Missatgeria Genèrica de la PCI del Consorci AOC. 

2 Transmissions de dades disponibles 

Les dades disponibles a través del servei són les que es presenten a continuació: 

 

EMISSOR 

DGT (Dirección General de Tráfico) 

PRODUCTE 
(CodigoProducto) 

MODALITAT 
(CodigoCertificado) 

DESCRIPCIO 

TESTRA TESTRA_PUBLICACIO_REMESA 
 

Enviament de una remesa 
de publicacions  als sistema 
pel seu procés. 
 

TESTRA TESTRA_PUBLICACIO_ESTAT_CONSULTA Consulta de dades de estat 
de publicacions  a partir de 
criteris de la publicació en 
una data concreta 
 

TESTRA TESTRA_PUBLICACIO_OBTENIR_DILIGENCIA Obté la diligència 
d'acreditació de la posada a 
disposició d'una 
publicació 
 

TESTRA TESTRA_PUBLICACIO_OBTENIR_ESBORRANY Obté un esborrany d'una 
publicació no posada a 
disposició. 
 

TESTRA TESTRA_PUBLICACIO_REBUTJAR Rebutja una publicació no 
posada a disposició. 
 

TESTRA TESTRA_OBTENIR_PUBLICACIO Obté la publicació. 
 

TESTRA TESTRA_ADMISSIO Obté la informació sobre els 
acusaments d’admissió de 
les publicacions emeses. 
 

TESTRA TESTRA_POSADA_DISPOSICIO Obté la informació sobre els 
acusaments de posada a 
disposició de les 
publicacions emeses. 
 

 (Correspondencia amb missatgeria PCI) 
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FINALITATS 

MODALITAT PREPRODUCCIÓ PRODUCCIÓ 

TESTRA_PUBLICACIO_REMESA PROVES PUBLICACIO 
TESTRA_PUBLICACIO_ESTAT_CONSULTA PROVES PUBLICACIO 
TESTRA_PUBLICACIO_OBTENIR_DILIGENCIA PROVES PUBLICACIO 
TESTRA_PUBLICACIO_OBTENIR_ESBORRANY PROVES PUBLICACIO 
TESTRA_PUBLICACIO_REBUTJAR PROVES PUBLICACIO 
TESTRA_OBTENIR_PUBLICACIO PROVES PUBLICACIO 
TESTRA_ADMISSIO PROVES PUBLICACIO 
TESTRA_POSADA_DISPOSICIO PROVES PUBLICACIO 

3 Missatgeria dels serveis 

A continuació es detalla la missatgeria corresponent al bloc de dades específiques de les modalitats 
de consum del producte DGT. 

 

3.1 Enviament de remesa de publicacions 
(TESTRA_PUBLICACIO_REMESA) 

Enviament de una remesa de publicacions de forma massiva, permetent el enviament en diferents 
idiomes.  

 

 Aquesta modalitat s'ha d'invocar a través del frontal asíncron de la PCI i segueixen el 
procediment genèric de les peticions asíncrones de la PCI. Encara que sigui asíncrona, no 
permet l'enviament de lots. 

3.1.1 Petició – dades genèriques 

A continuació, es descriuen els blocs de dades genèriques de la petició que són de obligatori 
compliment :  

 
Element Descripció 

Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/Da
tosGenericos/Titular 

Bloc de de dades descriptives de l’ens que realitza la 
petició. 
 

./TipoDocumentacion Tipus de documentació identificativa de l’ens. Els 
possibles valors són :  

o NIF 
o CIF 
o DNI 
o Pasaporte 
o NIE 

./Documentacion Número de document relacionat a TipoDocumentacion. 
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3.1.2 Petició – dades específiques 

 

 
Element Descripció 

peticioEnviamentRemesaPublicacio/ 
 

Bloc de remesa a processar. 
 

peticioEnviamentRemesaPublicacio/codiOr
igenRemesa 

Codi d’origen de la remesa a publicar. 
 

peticioEnviamentRemesaPublicacio/numPub
licacions 

Número de publicacions que conté la remesa. 

peticioEnviamentRemesaPublicacio/imgCap
calera 

Imatge de capçalera que pot aparéixer en les 
publicacions incloses en la remesa. L’objecte serà un jpg 
amb tamany màxim 350kb i vindrà codificat en Base64. 
 

peticioEnviamentRemesaPublicacio/remesa Bloc de publicacions a emetre. 
 

//remesa/altaPublicacio Bloc que conté dascuna de les publicacions que seran 
emeses. 
 

//altaPublicacio/codiOrigen Codi de origen de la publicació emesa, per a la 
identificació per part de l’emissor en les consultes de 
seguiment. Aquest codi és únic per a cada publicació. 
 

//altaPublicacio/diesVigencia Número de dies de vigència de la publicació des de la 
seva posada a disposició. 
 

//altaPublicacio/codiCategoria Codi de categoria de la publicació. 
 

//altaPublicacio/codiTipus Codi de tipus de la publicació. 
 

//altaPublicacio/codiAmbit Codi d’àmbit de la publicació. 
 

//altaPublicacio/codiCaracter Codi de caràcter de la publicació. 
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//altaPublicacio/dataPrefPublicacio Data en la que l’emissor té preferència per a la 

publicació en el tauler. Format : AAAA-MM-DD. 
 

//altaPublicacio/imatgeFirmaManuscrita Imatge de signatura manuscrita que es mostra en el peu 
de les publicacions. L’objecte estarà codificat en Base64. 
 

//altaPublicacio/codiSubEmissor Codi del subemissor de la publicació, representa un ens 
gestionat per un ens supraemissor. 
 

//altaPublicacio/detallsPublicacio Bloc que conté els detalls de les publicacions que seran 
emeses en els diferents idiomes disponibles. 
 

//altaPublicacio/detallsPublicacio/deta
llPublicacio 

Bloc que conté cadascún dels detalls de la publicació. 

//codiIdioma Idioma de emissió de la publicació. 
 

//assumpte Assumpte de la publicació, que serà visualitzat pel 
ciutadà en el tauler per identificar la publicació. Per 
incloure salts de línea, cal especificar char CR=13 al final 
de cada paràgraf. 
 

//cos Cos de la publicació. Per incloure salts de línea, cal 
especificar char CR=13 al final de cada paràgraf. 
 

//peu Peu de la publicació, conté les dades de la signatura que 
apareix en la publicació. Per incloure salts de línea, cal 
especificar char CR=13 al final de cada paràgraf. 
 

//altaPublicacio//taula Bloc que conté cadascún dels parells codi-valor 
corresponents a la taula que s’ha de mostrar en la 
publicació. Per a cada línea que es vulgui publicar en la 
taula, s’hauran d’informar totes les columnes 
corresponents al tipus o categoria de línea, encara que 
sigui amb valor 0. 
 

//taula/columna Bloc que conté un parell codi-valor corresponent a una 
columna de la taula que s’ha de mostrar a la publicació.  
 

//columna/codiColumna Codi identificador de la columna segons la categoria i el 
tipus de publicació. 
 

//columna/valor Valor corresponent amb el codi de la columna per a 
aquest parell. 
 

//altaPublicacio/detallsPublicacio/deta
llPublicacio/llegendaDestinataris 

Text de la llegenda de la taula de destinataris. 

 
3.1.3 Resposta – dades específiques 

 

 
Element Descripció 

respostaEnviamentRemesaPublicacio/ 
 

Bloc de dades corresponent a la petició que origina la 
resposta. 
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Element Descripció 
 

//resultat/codiResultat Codi de resultat de la consulta. Per més detalls vegeu 
l’apartat 3.5 d’aquest document. 

 
//resultat/descripcio 
 

Descripció del resultat. 
 

3.1.4 Condicions del servei 

Per al correcte enviament d’edictes cap al servei TESTRA, DGT estableix els següents requeriments 
sobre el contingut de la publicació i el format de les peticions (aquest requeriments no estan 
documentats a la documentacio de DGT, i que sorgeixen com a conseqüència de les proves de test 
d'aquest servei. És possible, que sorgeixin nous requeriments com a conseqüència de noves proves): 

 El cos de de l’edicte no pot passar dels 4000 caràcters. Exactament, el cos de l’edicte no pot 
fer més d’una plana PDF en el document telemàtic resultant. Essent els caràcters una mesura 
voluble, el emissor del servei ha decidit utilitzar la mesura de plana de PDF com a mesura de 
la longitut del cos resultant. 

 El nombre màxim de línees de text que poden ocupar el camp Assumpte i el camp Cos és de 
42.  

 La imatge de capçalera ImgCapcalera i la imatge de signatura manuscrita d'una publicació 
ImatgeFirmaManuscrita tenen una grandària màxima de 350Kb cadascuna. 

 L’espai reservat a l’imatge en el model que genera TESTRA, és quadrat. Aquells logos que siguin 
rectangulars hauran de tenir en compte aquesta particularitat per evitar distorsions.  

 El màxim de publicacions que es pot passar en un enviament de remesa és de 3000. Això inclou totes 
les publicacions, és a dir, aquelles que es facin en català i castellà consten com a 2 publicacions. 

 La grandària màxima del missatge Soap a enviar és de 5.5 Mb. 

 El nombre màxim de detalls de publicació per publicació és de 5, que correspon amb el 
nombre d'idiomes en els quals es pot enviar la publicació. 

 El valor del conjunt de columnes corresponents a un destinatari té una grandaria màxima de 
350 caràcters, para quedi bé en un document A4. 

 El valor de columna corresponent a l'expedient té una grandaria màxima de 20 caràcters. 

 El valor de columna corresponent a l'identificador té una grandaria màxima de 30 caràcters. 

 El valor de columna corresponent a la data té una grandaria màxima de 10 caràcters i ha de 
complir amb el format dd/mm/aaaa. 

 El valor de columna corresponent a la matricula té una grandaria màxima de 20 caràcters. 

 El valor de columna corresponent a l’import té una grandaria màxima de 10 caràcters i ha de 
ser un nombre amb dos decimals amb el format 0,00. 

 El valor de columna corresponent al precepte té una grandaria màxima de 30 caràcters. 
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 El valor de columna corresponent a l'article té una grandaria màxima de 10 caràcters. 

 El valor de columna corresponent als punts té una grandaria màxima de 4 caràcters i ha de 
ser un nombre vàlid. 

 El valor de columna corresponent a les observacions té una grandaria màxima de 5 caràcters. 
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3.2 Consulta de dades de publicacions 
(TESTRA_PUBLICACIO_ESTAT_CONSULTA) 

Consulta de les dades de estat de publicacions a partir de codis de publicació, codi d’origen de una 
remesa de publicacions, o per tipus, àmbit i/o caràcter de una publicació, en una data concreta o en la 
data actual. 

3.2.1 Petició – dades genèriques 

A continuació, es descriuen els blocs de dades genèriques de la petició que són de obligatori 
compliment :  

 
Element Descripció 

Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/Da
tosGenericos/Titular 

Bloc de de dades descriptives de l’ens que realitza la 
petició. 
 

./TipoDocumentacion Tipus de documentació identificativa de l’ens. Els 
possibles valors són :  

o NIF 
o CIF 
o DNI 
o Pasaporte 
o NIE 

./Documentacion Número de document relacionat a TipoDocumentacion. 

 
3.2.2 Petició – dades específiques 

 

 
Element Descripció 

peticioConsultaEstatPublicacions/ 
Publicacions 

Bloc de publicacions a consultar. 
 

//publicacions/codiOrigen Codis d’origen de les publicacions a consultar. 
 

peticioConsultaEstatPublicacions/ 
codiOrigenRemesa 

Codi de origen de la remesa de publicacions a consultar. 

peticioConsultaEstatPublicacions/codis Bloc de criteris de publicacions per a consultar. 
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//codis/codiAmbit Codi d’àmbit de les publicacions a consultar. 
 

//codis/codiCategoria Codi de categoria de les publicacions a consultar. 
 

//codis/codiCaracter Codi de caràcter de les publicacions a consultar. 
 

//codis/codiTipus Codi de tipus de les publicacions a consultar. 
 

peticioConsultaEstatPublicacions/ 
dataConsulta 

Data de l’estat en que es trobaven les  publicacions 
sobre les que es vol fer la consulta. Si s’omet aquesta 
data, es consulta la data actual. Format : AAAA-MM-DD. 

 
3.2.3 Resposta – dades específiques 

 

 
Element Descripció 

respostaConsultaEstatPublicacions/ 
peticioConsultaEstatPublicacions 

Bloc de dades corresponent a la petició que origina la 
resposta. 
 

respostaConsultaEstatPublicacions/res
posta 

Bloc opcional de dades de la resposta a on conté l’estat de 
les publicacions dins el rang de criteris. 
 

//resposta/estatPublicacio 
 

Bloc de dades d’estat de una publicació. 

//estatPublicacio/codiOrigen 
 

Codi d’origen de la publicació. 

//estatPublicacio/codiEstat 
 

Estat en el que es troba la publicació. 

//estatPublicacio/dataEstat 
 

Data de la posada a disposició o del rebuig de la publicació, 
per part de l’administrador de TESTRA. 
Format de la data : AAAA-MM-DDThh:mm:ss 
 

//estatPublicacio/motiuRebuig 
 

Motiu de rebuig de la publicació. 

//estatPublicacio/dataVigencia 
 

Data límit de vigencia de la publicació, si la publicació ha 
estat posada a disposició i conté aquesta dada.  
Format de la data : AAAA-MM-DDThh:mm:ss. 
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Element Descripció 
//estatPublicacio/ 
codiErrorAcceptacio 

Descripció de l’error de l’acceptació. Vindrà informat si s’ha 
produït un error en la validació de la publicació.  
 

//estatPublicacio/ 
descripcioErrorAcceptacio 

Codi d’error de l’acceptació. Vindrà informat si s’ha produït 
un error en la validació de la publicació.  
 

respostaConsultaEstatPublicacions 
/resultat/codiResultat 

Codi de resultat de la consulta. Per més detalls vegeu 
l’apartat 3.5 d’aquest document. 

 
respostaConsultaEstatPublicacions 
/resultat/descripcio 

Descripció del resultat. 
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3.3 Obtenció de la diligència de publicació 
(TESTRA_PUBLICACIO_OBTENIR_DILIGENCIA) 

Obté la diligència d'acreditació de la posada a disposició d'una 
publicació donada a partir del seu codi d'origen. 

3.3.1 Petició – dades genèriques 

A continuació, es descriuen els blocs de dades genèriques de la petició que són de obligatori 
compliment :  

 
Element Descripció 

Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/Da
tosGenericos/Titular 

Bloc de de dades descriptives de l’ens que realitza la 
petició. 
 

./TipoDocumentacion Tipus de documentació identificativa de l’ens. Els 
possibles valors són :  

o NIF 
o CIF 
o DNI 
o Pasaporte 
o NIE 

./Documentacion Número de document relacionat a TipoDocumentacion 

 
3.3.2 Petició – dades específiques 

 

 
Element Descripció 

peticioObtenirDiligenciaPublicacio Bloc amb les dades de consulta. 
 

peticioObtenirDiligenciaPublicacio/Codi
Origen 

Codi d’origen de la publicacion a obtenir. 
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3.3.3 Resposta – dades específiques 

 

 
Element Descripció 

respostaObtenirDiligenciaPublicacio Bloc de dades corresponent a la resposta. 
 

respostaObtenirDiligenciaPublicacio/ 
peticioObtenirDiligenciaPublicacio 

Bloc de dades corresponent a la petició que origina la 
resposta. 
 

respostaObtenirDiligenciaPublicacio 
/resposta 

Bloc opcional de dades de la resposta. 
 

//resposta/documentOficial Document oficial de la publicació consultada. 
 

//resposta/MIME Format del document oficial. 
 

//resposta/CSV Codi CSV de la publicació. 
 

//resposta/llistaURL  Bloc amb les dades de les urls a la pàgina de la DGT que 
mostrarà, en els diferents idiomes, la publicació consultada. 
 

//resposta/llistaURL/dadesURL Bloc de dades per a la informació de la URL en cada 
idioma. 
 

//resposta/llistaURL/dadesURL/idioma Codi de idioma. 
 

//resposta/llistaURL/dadesURL/URL Url per a visualitzar en DGT la publicació en l'idioma 
corresponent tal com la veu el ciutadà. 
 

//resposta/dataPosadaDisp Data de posada a la disposició de la publicació consultada. 
Format de la data : DD/MM/AAAA. 
 

//resposta/dataFiExposicio Data fi d'exposició de la publicació consultada. 
Format de la data : DD/MM/AAAA. 
 

//resposta/llistaBloquejos Bloc amb les dades de les urls a la pàgina de la DGT que 
mostrarà, en els diferents idiomes, la publicació consultada. 
 

//resposta/llistaBloquejos/dadesBloqu Bloc amb les dades de bloqueig del ciutadà. 
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Element Descripció 
eig 
//resposta/llistaBloquejos/dadesBloqu
eig/idCiutada 

Identificador del ciutadà bloquejat (NIF/NIE/CIF). 

//resposta/llistaBloquejos/dadesBloqu
eig/acreditacioBloqueig 

Document acreditatiu del bloqueig del ciutadà en la 
publicació consultada. 
 

respostaObtenirDiligenciaPublicacio/r
esultat/codiResultat 

Codi de resultat de la consulta. Per més detalls vegeu 
l’apartat 3.5 d’aquest document. 
 

respostaObtenirDiligenciaPublicacio/r
esultat/descripció 

Descripció del resultat. 
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3.4 Obtenció l'esborrany d'una publicació 
(TESTRA_PUBLICACIO_OBTENIR _ESBORRANY) 

Es tracta d'una operació de consulta d'una publicació en el sistema Testra per part dels emissors 
perquè aquests puguin prendre decisions sobre ella abans de ser posada a disposició. Entre altres 
dades de la publicació s'obté un document en format esborrany tal com es visualitzarà la publicació 
en Testra, però sense afectació de la llista d'exclosos.  

3.4.1 Petició – dades genèriques 

A continuació, es descriuen els blocs de dades genèriques de la petició que són de obligatori 
compliment :  

Element Descripció 
Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/Da
tosGenericos/Titular 

Bloc de de dades descriptives de l’ens que realitza la 
petició. 
 

./TipoDocumentacion Tipus de documentació identificativa de l’ens. Els 
possibles valors són :  

o NIF 
o CIF 
o DNI 
o Pasaporte 
o NIE 

./Documentacion Número de document relacionat a TipoDocumentacion. 

 
3.4.2 Petició – dades específiques 

 

 
Element Descripció 

peticioObtenirEsborranyPublicacio Bloc amb les dades de consulta. 
 

peticioObtenirEsborranyPublicacio/codiOrige
n 

Codi d’origen de la publicacion a obtenir. 
 

peticioObtenirEsborranyPublicacio/idioma Idioma en el qual es vol consultar. 
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3.4.3 Resposta – dades específiques 

 

 
Element Descripció 

respostaObtenirEsborranyPublicacio Bloc de dades corresponent a la resposta. 
 

respostaObtenirEsborranyPublicacio/ 
peticioObtenirEsborranyPublicacio 

Bloc de dades corresponent a la petició que origina la 
resposta. 
 

respostaObtenirEsborranyPublicacio/re
sposta 

Bloc opcional de dades de la resposta. 

//resposta/documentEsborrany Document esborrany de la publicació consultada. 
 

//resposta/MIME Format del document esborrany. 
 

//resposta/dataPrevistaPublicacio Data prevista de posada a la disposició de la publicació. 
 

respostaObtenirEsborranyPublicacio/re
sultat/codiResultat 

Codi de resultat de la consulta. Per més detalls vegeu 
l’apartat 3.5 d’aquest document. 
 

respostaObtenirEsborranyPublicacio/re
sultat/descripció 

Descripció del resultat. 
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3.5 Rebuig d'una publicació (TESTRA_PUBLICACIO_REBUTJAR) 

A través d'aquesta operació els emissors podran rebutjar les publicacions abans de la seva posada a 
disposició en el tauló. Com a resultat de l'operació podem obtenir un conjunt de publicacions que no 
han estat rebutjades per trobar-se ja posades a disposició. Es podrà rebutjar un remesa o un conjunt 
de publicacions. 

3.5.1 Petició – dades genèriques 

A continuació, es descriuen els blocs de dades genèriques de la petició que són de obligatori 
compliment :  

 
Element Descripció 

Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/Da
tosGenericos/Titular 

Bloc de de dades descriptives de l’ens que realitza la 
petició. 
 

./TipoDocumentacion Tipus de documentació identificativa de l’ens. Els 
possibles valors són :  

o NIF 
o CIF 
o DNI 
o Pasaporte 
o NIE 

./Documentacion Número de document relacionat a TipoDocumentacion. 

3.5.2 Petició – dades específiques 

 

 

 
Element Descripció 

peticioRebutjarPublicacio Bloc amb les dades de rebuig. 
 

peticioRebutjarPublicacio/publicacions Bloc amb les publicacions a rebutjar. 
 

peticioRebutjarPublicacio/publicacio Bloc amb les dades de la publicació a rebutjar. 
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peticioRebutjarPublicacio/publicacio/codiOr
igen 

Codi d’origen de la publicacion a rebutjar. 
 

peticioRebutjarPublicacio/publicacio/motiuR
ebuig 

Motiu pel qual es rebutja la publicació. 
 

peticioRebutjarPublicacio/remesa Bloc amb les dades de la remesa a rebutjar. 
 

peticioRebutjarPublicacio/remesa/codiOrigen
Remesa 

Codi d’origen de la remesa a rebutjar. 
 

peticioRebutjarPublicacio/remesa/motiuRebui
g 

Motiu pel qual es rebutja la remesa. 
 

 

 

3.5.3 Resposta – dades específiques 

 

 
Element Descripció 

respostaRebutjarPublicacio Bloc de dades corresponent a la resposta. 
 

respostaRebutjarPublicacio/resposta Bloc opcional de resposta amb les publicacions que no han 
pogut ser rebutjades perquè ja estan posades a disposició. 
 

respostaRebutjarPublicacio/resposta/c
odiOrigen 

Codi d’origen de la publicacion no rebutjada. 
 

respostaRebutjarPublicacio/resultat/c
odiResultat 

Codi de resultat de la consulta. Per més detalls vegeu 
l’apartat 3.5 d’aquest document. 
 

respostaRebutjarPublicacio/resultat/d
escripció 

Descripció del resultat. 
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3.6 Obtenció d'una publicació (TESTRA_OBTENIR_PUBLICACIO) 

Es tracta d'una operació de consulta d'una publicació en el sistema Testra per part dels emissor a 
partir del codi segur de verificació (CSV) i el codi d’identificació del ciutadà (NIF, CIF, etc.). Com a 
resultat de l'operació podem obtenir un document amb la publicació.  

3.6.1 Petició – dades genèriques 

A continuació, es descriuen els blocs de dades genèriques de la petició que són de obligatori 
compliment :  

 
Element Descripció 

Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/Da
tosGenericos/Titular 

Bloc de de dades descriptives de l’ens que realitza la 
petició. 
 

./TipoDocumentacion Tipus de documentació identificativa de l’ens. Els 
possibles valors són :  

o NIF 
o CIF 
o DNI 
o Pasaporte 
o NIE 

./Documentacion Número de document relacionat a TipoDocumentacion. 

 
3.6.2 Petició – dades específiques 

 

 
Element Descripció 

peticioObtenirPublicacio Bloc amb les dades de consulta. 
 

peticioObtenirPublicacio/CSV Codi segur de verificació de la publicació que es vol 
obtenir. 
 

peticioObtenirPublicacio/idioma Idioma en el qual es vol consultar la publicació. 
 

peticioObtenirPublicacio/idCiutada Es correspon amb el NIF/CIF/NIE del sol·licitant. 



  

  DI - Via Oberta - DGT TESTRA_v2.doc  

Integració del servei Via Oberta - DGT pàg 18/38

 
3.6.3 Resposta – dades específiques 

 

 
Element Descripció 

respostaObtenirPublicacio Bloc de dades corresponent a la resposta. 
 

respostaObtenirPublicacio/ 
peticioObtenirPublicacio 

Bloc de dades corresponent a la petició que origina la 
resposta. 
 

respostaObtenirPublicacio/resposta Bloc opcional de dades de la resposta. 
 

//resposta/document Document de la publicació consultada. 
 

//resposta/MIME Format del document. 
 

respostaObtenirPublicacio/resultat/co
diResultat 

Codi de resultat de la consulta. Per més detalls vegeu 
l’apartat 3.5 d’aquest document. 
 

respostaObtenirPublicacio/resultat/de
scripció 

Descripció del resultat. 
 

 



  

  DI - Via Oberta - DGT TESTRA_v2.doc  

Integració del servei Via Oberta - DGT pàg 19/38

3.7 Sol·licitar acusaments d’Admissió (TESTRA_ADMISSIO) 

Es tracta d'una operació de consulta dels acusaments d’admissió de les publicacions emeses de 
forma massiva en el sistema Testra per part dels emissors, a partir d’una remesa completa de 
publicacions o sobre un conjunt de publicacions. 

L’admissió per part de Testra d’una remesa es fa completa, o sigui no es validen les publicacions sinó 
les dades a nivell de remesa en el servei d’entrada. Es considera una remesa com admesa quan 
aquesta s’ha incorporat al sistema; en el servei d’enviament una remesa s’incorpora al sistema quan 
s’ha validat que les dades de la capçalera de la remesa son correctes i que el missatge està ben 
format; si no es dona per admesa una remesa no es grava en el sistema. 

3.7.1 Petició – dades genèriques 

A continuació, es descriuen els blocs de dades genèriques de la petició que són de obligatori 
compliment :  

 
Element Descripció 

Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/Da
tosGenericos/Titular 

Bloc de de dades descriptives de l’ens que realitza la 
petició. 
 

./TipoDocumentacion Tipus de documentació identificativa de l’ens. Els 
possibles valors són :  

o NIF 
o CIF 
o DNI 
o Pasaporte 
o NIE 

./Documentacion Número de document relacionat a TipoDocumentacion. 

 
3.7.2 Petició – dades específiques 

 

 
Element Descripció 

peticioSolicitarAcusamentsAdmissio Bloc amb les dades de consulta. 
 

peticioSolicitarAcusamentsAdmissio/publicac
ions 

Bloc amb les publicacions de les quals es volen 
obtenir els acusaments. 
 

peticioSolicitarAcusamentsAdmissio/publicac
ions/codiOrigen 

Codi d’origen de les publicacions. 
 

peticioSolicitarAcusamentsAdmissio/codiOrig
enRemesa 

Codi d’origen de la remesa. 
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3.7.3 Resposta – dades específiques 

 

 

 
Element Descripció 

respostaSolicitarAcusamentsAdmissio Bloc de dades corresponent a la resposta. 
 

respostaSolicitarAcusamentsAdmissio/r
esposta 

Bloc opcional de dades de la resposta. 

//resposta/acusamentAdmissio/codiOrig
en 

Codi origen de la publicació consultada. 
 

//resposta/acusamentAdmissio/data Data en la que es va produir l’admissió de la publicació. 
 

respostaSolicitarAcusamentsAdmissio/r
esultat/codiResultat 

Codi de resultat de la consulta. Per més detalls vegeu 
l’apartat 3.5 d’aquest document. 
 

respostaSolicitarAcusamentsAdmissio/r
esultat/descripció 

Descripció del resultat. 
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3.8 Sol·licitar acusaments de posada a disposició de les 
publicacions (TESTRA_POSADA_DISPOSICIO) 

Es tracta d'una operació de consulta dels acusaments de posada a disposició de les publicacions 
emeses de forma massiva en el sistema Testra per part dels emissors, a partir d’una remesa 
completa de publicacions o sobre un conjunt de publicacions. 

3.8.1 Petició – dades genèriques 

A continuació, es descriuen els blocs de dades genèriques de la petició que són de obligatori 
compliment :  

 
Element Descripció 

Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/Da
tosGenericos/Titular 

Bloc de de dades descriptives de l’ens que realitza la 
petició. 
 

./TipoDocumentacion Tipus de documentació identificativa de l’ens. Els 
possibles valors són :  

o NIF 
o CIF 
o DNI 
o Pasaporte 
o NIE 

./Documentacion Número de document relacionat a TipoDocumentacion. 

 
3.8.2 Petició – dades específiques 

 

 
Element Descripció 

peticioSolicitarAcusamentsPosadaDisposicio Bloc amb les dades de consulta. 
 

peticioSolicitarAcusamentsPosadaDisposicio 
/publicacions 

Bloc amb les publicacions de les quals es volen 
obtenir els acusaments. 
 

peticioSolicitarAcusamentsPosadaDisposicio 
/publicacions/codiOrigen 

Codi d’origen de les publicacions. 
 

peticioSolicitarAcusamentsPosadaDisposicio 
/codiOrigenRemesa 

Codi d’origen de la remesa. 
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3.8.3 Resposta – dades específiques 

 

 
Element Descripció 

respostaSolicitarAcusamentsPosadaDisp
osicio 

Bloc de dades corresponent a la resposta. 
 

respostaSolicitarAcusamentsPosadaDisp
osicio/resposta 

Bloc opcional de dades de la resposta. 

//resposta/acusamentPosadaDisposicio/
codiOrigen 

Codi origen de la publicació consultada. 
 

//resposta/acusamentPosadaDisposicio 
/codiEstat 

Estat en el que es troba la publicació. 

//resposta/acusamentPosadaDisposicio 
/data 

Data en la que es va produir l’admissió de la publicació. 
 

//resposta/acusamentPosadaDisposicio 
/firma 

Firma de posada a disposició o rebuig emmagatzemat a 
Testra. 
 

//resposta/acusamentPosadaDisposicio 
/codiErrorAcceptacio 

Codi de l’error al validar la publicació. 

//resposta/acusamentPosadaDisposicio 
/descripcioErrorAcceptacio 

Descripció de l’error. 

//resposta/acusamentPosadaDisposicio 
/motiuRebuig 

Motiu del rebuig de la publicació. 

//resposta/acusamentPosadaDisposicio 
/vigencia 

Indica si la publicació està vigent en el moment de la 
consulta. 
 

//resposta/acusamentPosadaDisposicio 
/diesVigencia 

Dies que transcorren des de la posada a disposició fins que 
la publicació caduca. 
 

respostaSolicitarAcusamentsPosadaDisp
osicio/resultat/codiResultat 

Codi de resultat de la consulta. Per més detalls vegeu 
l’apartat 3.5 d’aquest document. 
 

respostaSolicitarAcusamentsPosadaDisp
osicio/resultat/descripció 

Descripció del resultat. 
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3.9 Codis de resultat 

 TTRA0001 : Format dels camps de la petició erroni. 

 TTRA0002 : Valor dels camps de la petició erroni. 

 TTRA0003 : Petició processada correctament. 

 TTRA0004 : Paràmetre incorrecte. 

 TTRA0005 : Error generant la resposta. Intenteu-ho més tard o poseu-vos en contacte amb el 
CAU. 

 TTRA0006 : Error en identificador de sol·licitud. Identificador ja existent. 

 TTRA0007 : El sol·licitant no té els permisos necessaris per a la operació requerida. 

 TTRA0008 : La aplicació no pertany al sol·licitant. 

 TTRA0009 : La aplicació no té els permisos necessaris per a la operació requerida. 

 TTRA0010 : La signatura digital del requeridor no ha estat validada. 

 TTRA0011 : Error intern. Intenteu-ho més tard o poseu-vos en contacte amb el CAU. 

 TTRA0012 : Error d’entrada. El codi d’origen de la remesa és obligatori. 

 TTRA0013 : Error d’entrada. El codi d’origen de la remesa ja existeix per a aquest requeridor. 

 TTRA0014 : Error d’entrada. El nombre de publicacions adjuntades no coincideix amb el nombre 
indicat 

 TTRA0016 : Error d’entrada. La imatge de la capçalera de la remesa té un tamany superior a 
l’autoritzat (350 KB). 

 TTRA0018 : Error d’entrada. El codi d’origen de la publicació ja existeix per a aquest requeridor. 

 TTRA0020 : Error d'entrada. No existeix el codi de la categoria informada. 

 TTRA0021 : Error d’entrada. La categoria no està permesa per a aquest requeridor. 

 TTRA0023 : Error d’entrada. No existeix el tipus de publicació informat. 

 TTRA0025 : Error d’entrada. No existeix l’àmbit informat. 

 TTRA0026 : Error d’entrada. L’àmbit no està permès per a aquest requeridor. 

 TTRA0028 : Error d’entrada. No existeix el caràcter de la publicació informat. 

 TTRA0033 : Error d'entrada. Codi de idioma obligatori. 

 TTRA0034 : Error d'entrada. Codi de idioma inexistent. 

 TTRA0036 : Error d'entrada. Codi de idioma repetit. 

 TTRA0037 : Error d'entrada. Idioma principal no informat. 

 TTRA0046 : Error d'entrada. Només es pot rebutjar una remesa de publicacions o una llista de 
publicacions. 

 TTRA0047 : Error d’entrada. No existeix l’origen de la publicació informat per a aquest requeridor. 

 TTRA0048 : Error d’entrada. No existeix l’origen de la remesa informat per a aquest requeridor. 

 TTRA0049 : Error d'entrada. Motiu de rebuig no informat. 

 TTRA0052 : Error d’entrada. No s’ha informat cap criteri de recerca. 

 TTRA0053 : Error d’entrada. La data de consulta ha de ser menor o igual a l'actual. 



  

  DI - Via Oberta - DGT TESTRA_v2.doc  

Integració del servei Via Oberta - DGT pàg 24/38

 TTRA0058 : Error d’entrada. Codi de modalitat errònia. 

 TTRA0059 : Error d’entrada. Número màxim de resultats superats (100). 

 TTRA0060 : Error d’entrada. La publicació sol·licitada no es troba posada a disposició. 

 TTRA0062 : Error dades d'entrada. Publicació inexistent. 

 TTRA0063 : Nombre total de destinataris superior al màxim permès (5000). 

 TTRA0064 : Error d'entrada. Número de columnes erroni. 

 TTRA0070 : Error d'entrada. La publicació sol·licitada es troba posada a disposició. 

 TTRA0072 : Error d’entrada. L’organisme sol·licitat no existeix o està donat de baixa. 

 TTRA0073 : Error d’entrada. La entitat referenciada no existeix o està donada de baixa. 

 TTRA9001 : Error d’entrada. El bloc de titular és obligatori 

 TTRA9002 : Error d’entrada. La grandària màxima del missatge és de 6MB. 

 TTRA9003 : Error d’entrada. El missatge no és vàlid. 

 TTRA9004 : Error d’entrada. Error en el format de codis. 

 TTRA9005 : Error d’entrada. El sol·licitant no està configurat al sistema. 

 TTRA9006 : Error en la resposta. S'ha exhaurit el temps màxim establert per a obtenir resposta. 

 TTRA9020 : Error d'entrada. El nombre de publicacions no coincideix amb el nombre de 
publicacions del document. 

 TTRA9021 : Error d'entrada. La imatge de capçalera supera la grandària màxima permesa.  

 TTRA9022 : Error d'entrada. Els dies de vigència de la publicació no és un nombre vàlid.  

 TTRA9023 : Error d'entrada. La data preferent de publicació no té un format vàlid (Format: aaaa-
mm-dd).  

 TTRA9024 : Error d'entrada. S'ha excedit en nombre de detalls de publicació permès.  

 TTRA9025 : Error d''entrada. S''ha excedit la longitud màxima de 350 caràcters del conjunt de 
columnes del destinatari.  

 TTRA9026 : Error d'entrada. Codi de columna no vàlid.  

 TTRA9027 : Error d'entrada. La columna corresponent a data no té un format correcte (Format: 
dd/mm/aaaa).  

 TTRA9028 : Error d'entrada. La columna corresponent a import no té el format correcte o supera 
la longitud màxima permesa (Format: 0,00).  

 TTRA9029 : Error d'entrada. La columna corresponent a punts no és un nombre correcte o supera 
la longitud màxima permesa.  

 TTRA9030 : Error d'entrada. La columna es requerida o ha superat la longitud màxima. 

 TTRA9031 : Error d'entrada. El nombre de columnes de la taula de destinataris ha de ser un 
múltiple de 11. 
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3.10 Taules de dades 

3.10.1 Estats de les publicacions 

Codi Valor Descripció 
0 Error Publicació amb error d’acceptació 
1 Admesa Publicació admesa per TESTRA, es troba disponible per al procés 

de validació per part del sistema 
2 Acceptada Publicació acceptada pel sistema i llesta per a verificar pels 

administradors 
3 Rebutjada Publicació rebutjada per l’administrador o per l’emissor 
4 Verificada Publicació verificada per l’emissor 
5 Posada a disposició Publicació posada a disposició en el tauler per a que pugui ser 

consultada pels ciutadans. 

3.10.2 Errors d’acceptació 

Codi Descripció 
0018 Error de dades d’entrada. Codi origen de la publicació ja existent per l’organisme 

sol·licitant 
0020 Error de dades d’entrada. Codi de categoria inexistent 
0023 Error de dades d’entrada. Codi de tipus de publicació inexistent 
0025 Error de dades d’entrada. Codi d’àmbit inexistent 
0028 Error de dades d’entrada. Codi de caràcter de publicació inexistent 
0029 Error de dades d’entrada. Data preferent de publicació obligatòria 
0030 Error de dades d’entrada. Data preferent de publicació errònia 
0032 Error de dades d’entrada.La imatge de la signatura manuscrita té un tamany superior al 

permès. 
0035 Error de dades d’entrada. Asumpte de detall de publicació oblgatori 
0039 Error de dades d’entrada. Cos del detall de publicació obligatori 
0040 Error de dades d’entrada. Peu de detall de publicació obligatori 
0042 Error de dades d’entrada. Codi de columna oblogatori 
0043 Error de dades d’entrada. Valor obligatori 
0056 Error de dades d’entrada. Columna errònia 
0064 Error de dades d’entrada. Número de columnes erroni 
0065 Error de dades d’entrada. Codi de columna erroni 
0066 Error d’aplicació. Traducció de columna inexistent 
0067 Error d’aplicació. Plantilla vigent inexistent 
0068 Error d’aplicació. Codi d’error inexistent 
0069 Error de dades d’entrada. La publicació sol·licitada es troba posada a disposició. 

3.10.3 Categoria 

Codi Descripció 
0001 Sancions 

3.10.4 Tipus 

Codi Descripció 
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0001 Notificacions de denúncia 
0002 Resolucions de sancions 
0003 Resolucions de recursos 
0004 Informatius 

3.10.5 Caràcter 

Codi Descripció 
0001 Complementari 
0002 Exclusiu 

3.10.6 Àmbit 

Codi Descripció 
C009 Catalunya 
C016 País Basc 
P001 Álava 
P002 Albacete 
P003 Alicante 
P004 Almería 
P005 Ávila 
P006 Badajoz 
P007 Illes Balears 
P008 Barcelona 
P009 Burgos 
P010 Cáceres 
P011 Cádiz 
P012 Castellón 
P013 Ciudad Real 
P014 Cordoba 
P015 Coruña 
P016 Cuenca 
P017 Girona 
P018 Granada 
P019 Guadalajara 
P020 Guipúzcoa 
P021 Huelva 
P022 Huesca 
P023 Jaén 
P024 León 
P025 Lleida 
P026 La Rioja 
P027 Lugo 
P028 Madrid 
P029 Málaga 
P030 Murcia 
P031 Navarra 
P032 Ourense 
P033 Asturias 
P034 Palencia 
P035 Las Palmas 
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P036 Pontevedra 
P037 Salamanca 
P038 Santa Cruz de Tenerife 
P039 Cantabria 
P040 Segovia 
P041 Sevilla 
P042 Soria 
P043 Tarragona 
P044 Teruel 
P045 Toledo 
P046 Valencia 
P047 Valladolid 
P048 Vizcaya 
P049 Zamora 
P050 Zaragoza 
P051 Ceuta 
P052 Melilla 

3.10.7 Taula 

En aquest punt es defineixen les dades que s’han de mostrar en les taules existents en les 
publicacions segons la categoria i el tipus al que pertany. S’incorporaran noves dades a mesura que 
es donin d’alta noves Categoria i Tipus. 

3.10.7.1 Sancions 

Per a la categoria Sancions es defineixen els valors segons els tipus Notificacions de denúncia, 
Resolucions de sancions, Resolucions de recursos, Informatius. 

3.10.7.1.1 Notificacions de denúncia 
Codi Opcional Descripció Observacions 

SANINI0001   EXPEDIENTE  
SANINI0002   DENUNCIADO/A  
SANINI0003   IDENTIF.  Identificador del denunciat (NIF/NIE/CIF) 
SANINI0004   LOCALIDAD  
SANINI0005   FECHA dd/mm/aaaa 
SANINI0006  X  MATRÍCULA  
SANINI0007  X  CUANTÍA EUROS 0,00 
SANINI0008   PRECEPTO  
SANINI0009  X  ARTº  Article 
SANINI0010  X  PTOS.  Punts 
SANINI0011  X  REQ.  Requeriments. Aquesta columna es pot utilitzar 

en combinació amb la llegenda de destinataris. 

3.10.7.1.2 Resolucions de sancions 
Codi Opcional Descripció Observacions 

SANRES0001   EXPEDIENTE  
SANRES0002   SANCIONADO/A  
SANRES0003   IDENTIF.  Identificador del denunciat (NIF/NIE/CIF) 
SANRES0004   LOCALIDAD  
SANRES0005   FECHA dd/mm/aaaa 
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SANRES0006  X  MATRÍCULA  
SANRES0007  X  CUANTÍA EUROS 0,00 
SANRES0008   PRECEPTO  
SANRES0009  X  ARTº  Article 
SANRES0010  X  PTOS.  Punts 
SANRES0011  X  OBS. Observacions. Aquesta columna es pot utilitzar 

en combinació amb la llegenda de destinataris. 

3.10.7.1.3 Resolucions de recursos 
Codi Opcional Descripció Observacions 

SANREC0001   EXPEDIENTE  
SANREC0002   SANCIONADO/A  
SANREC0003   IDENTIF.  Identificador del denunciat (NIF/NIE/CIF) 
SANREC0004   LOCALIDAD  
SANREC0005   FECHA dd/mm/aaaa 
SANREC0006  X  MATRÍCULA  
SANREC0007  X  CUANTÍA EUROS 0,00 
SANREC0008   PRECEPTO  
SANREC0009  X  ARTº  Article 
SANREC0010  X  PTOS.  Punts 
SANREC0011  X  OBS. Observacions. Aquesta columna es pot utilitzar 

en combinació amb la llegenda de destinataris. 

 

3.10.7.1.4 Informatius 

Sense dades. 

3.10.8 Idioma 

Codi Descripció 
es Espanyol 
ca Català 
eu Euskera 
gl Galleg 
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ANNEX – Exemples de missatgeria 

 
Exemple de petició de enviament de remesa 

<dat1:peticioEnviamentRemesaPublicacio xmlns:dat1="http://www.aocat.net/dgt/testra2" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <dat1:codiOrigenRemesa>123456789123456789</dat1:codiOrigenRemesa> 
 <dat1:numPublicacions>1</dat1:numPublicacions> 
 <dat1:imgCapcalera/> 
 <dat1:remesa> 
  <dat1:altaPublicacio> 
   <dat1:codiOrigen>123456789123456789</dat1:codiOrigen> 
   <dat1:diesVigencia>20</dat1:diesVigencia> 
   <dat1:codiCategoria>0001</dat1:codiCategoria> 
   <dat1:codiTipus>0001</dat1:codiTipus> 
   <dat1:codiAmbit>P008</dat1:codiAmbit> 
   <dat1:codiCaracter>0001</dat1:codiCaracter> 
   <dat1:dataPrefPublicacio>2012-04-27</dat1:dataPrefPublicacio> 
   <dat1:imatgeFirmaManuscrita/> 
   <dat1:codiSubEmissor/> 
   <dat1:detallsPublicacio> 
   <dat1:detallPublicacio> 
   <dat1:codiIdioma>es</dat1:codiIdioma> 
   <dat1:assumpte>Anuncio de la Servicio de Tráfico de XXX por el que se 
notifican las resoluciones del Servei Català de Trànsit de los recursos de alzada de 
expedientes sancionadores. 
                       </dat1:assumpte> 
   <dat1:cos>De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(«BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se 
indican, instruidos por la Jefatura Provincial de 
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de 
Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición 
de las pruebas que consideren oportunas, 
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente en el «Boletín Oficial» de la 
provincia. 
Si en la columna «Requerimiento» aparece el número (1), se requiere del denunciado que se 
cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, 
para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si 
incumple la obligación legal de identificación del 
conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 («BOE» 63, de 14 de 
marzo), según redacción dada por la Ley 
17/2005, de 19 de julio («BOE» 172, de 20 de julio). 
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o 
aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones. 
                      </dat1:cos> 
   <dat1:peu>Barcelona a 15 de mayo de 2009.- El Concejal de Circulación, 
José Luis Santalucía Martínez. 
                      </dat1:peu> 
      
   <dat1:llegendaDestinataris>Esta es la leyenda de prueba de destinatario 
                      </dat1:llegendaDestinataris> 
   </dat1:detallPublicacio> 
   </dat1:detallsPublicacio> 
   <dat1:taula> 
    <dat1:columna> 
     <dat1:codiColumna>SANINI0001</dat1:codiColumna> 
     <dat1:valor>EXP0987122</dat1:valor> 
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    </dat1:columna> 
    <dat1:columna> 
     <dat1:codiColumna>SANINI0002</dat1:codiColumna> 
     <dat1:valor>PEDRO GARCÍA CANTALAPIEDRA</dat1:valor> 
    </dat1:columna> 
    <dat1:columna> 
     <dat1:codiColumna>SANINI0003</dat1:codiColumna> 
     <dat1:valor>12345678A</dat1:valor> 
    </dat1:columna> 
    <dat1:columna> 
     <dat1:codiColumna>SANINI0004</dat1:codiColumna> 
     <dat1:valor>ALCORCON</dat1:valor> 
    </dat1:columna> 
    <dat1:columna> 
     <dat1:codiColumna>SANINI0005</dat1:codiColumna> 
     <dat1:valor>12/04/2010</dat1:valor> 
    </dat1:columna> 
    <dat1:columna> 
     <dat1:codiColumna>SANINI0006</dat1:codiColumna> 
     <dat1:valor>2222HJK</dat1:valor> 
    </dat1:columna> 
    <dat1:columna> 
     <dat1:codiColumna>SANINI0007</dat1:codiColumna> 
     <dat1:valor>75,00</dat1:valor> 
    </dat1:columna> 
    <dat1:columna> 
     <dat1:codiColumna>SANINI0008</dat1:codiColumna> 
     <dat1:valor>RDL 339/90</dat1:valor> 
    </dat1:columna> 
    <dat1:columna> 
    <dat1:codiColumna>SANINI0009</dat1:codiColumna> 
     <dat1:valor>072.3</dat1:valor> 
    </dat1:columna> 
    <dat1:columna> 
     <dat1:codiColumna>SANINI0010</dat1:codiColumna> 
     <dat1:valor>3</dat1:valor> 
    </dat1:columna> 
    <dat1:columna> 
     <dat1:codiColumna>SANINI0011</dat1:codiColumna> 
     <dat1:valor>()</dat1:valor> 
    </dat1:columna> 
   </dat1:taula> 
  </dat1:altaPublicacio> 
 </dat1:remesa> 
</dat1:peticioEnviamentRemesaPublicacio> 
 

 
Exemple de resposta de enviament de remesa 

<tes:respostaEnviamentRemesaPublicacio xmlns:tes="http://www.aocat.net/dgt/testra2"> 
 <tes:resultat> 
  <tes:codiResultat>TTRA0003</tes:codiResultat> 
  <tes:descripcio>Petició processada correctament.</tes:descripcio> 
 </tes:resultat> 
</tes:respostaEnviamentRemesaPublicacio> 

 
Exemple de petició de consulta de remesa 

<peticioConsultaEstatPublicacions xsi:schemaLocation="http://www.aocat.net/dgt/testra2 
consultaEstadoPublicacionesDadesEspecifiques.xsd" xmlns="http://www.aocat.net/dgt/testra2" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <codis> 
  <codiAmbit>P008</codiAmbit> 
 </codis> 
</peticioConsultaEstatPublicacions> 

 
Exemple de resposta de consulta de remesa 

<respostaConsultaEstatPublicacions xmlns="http://www.aocat.net/dgt/testra2"> 
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 <peticioConsultaEstatPublicacions xsi:schemaLocation="http://www.aocat.net/dgt/testra2 
consultaEstadoPublicacionesDadesEspecifiques.xsd"> 
  <codis> 
   <codiAmbit>P008</codiAmbit> 
  </codis> 
 </peticioConsultaEstatPublicacions> 
 <resposta> 
  <estatPublicacio> 
   <codiOrigen>08019IBER0000001</codiOrigen> 
   <codiEstat>5</codiEstat> 
   <dataEstat>2011-12-08T13:03:04</dataEstat> 
   <motiuRebuig/> 
   <dataVigencia>2012-02-21T13:03:04</dataVigencia> 
   <codiErrorAcceptacio/> 
   <descripcioErrorAcceptacio/> 
  </estatPublicacio> 
  <estatPublicacio> 
   <codiOrigen>08019PROVA00001</codiOrigen> 
   <codiEstat>5</codiEstat> 
   <dataEstat>2011-12-08T13:02:11</dataEstat> 
   <motiuRebuig/> 
   <dataVigencia>2012-02-21T13:02:11</dataVigencia> 
   <codiErrorAcceptacio/> 
   <descripcioErrorAcceptacio/> 
  </estatPublicacio> 
  <estatPublicacio> 
   <codiOrigen>08019PROVA00002</codiOrigen> 
   <codiEstat>5</codiEstat> 
   <dataEstat>2011-12-08T13:10:03</dataEstat> 
   <motiuRebuig/> 
   <dataVigencia>2012-02-21T13:10:03</dataVigencia> 
   <codiErrorAcceptacio/> 
   <descripcioErrorAcceptacio/> 
  </estatPublicacio> 
  <estatPublicacio> 
   <codiOrigen>080193PROVA00002</codiOrigen> 
   <codiEstat>5</codiEstat> 
   <dataEstat>2011-12-08T13:03:17</dataEstat> 
   <motiuRebuig/> 
   <dataVigencia>2012-02-21T13:03:17</dataVigencia> 
   <codiErrorAcceptacio/> 
   <descripcioErrorAcceptacio/> 
  </estatPublicacio> 
  <estatPublicacio> 
   <codiOrigen>08019PROVA00010</codiOrigen> 
   <codiEstat>5</codiEstat> 
   <dataEstat>2011-12-08T13:03:26</dataEstat> 
   <motiuRebuig/> 
   <dataVigencia>2012-02-21T13:03:26</dataVigencia> 
   <codiErrorAcceptacio/> 
   <descripcioErrorAcceptacio/> 
  </estatPublicacio> 
  <estatPublicacio> 
   <codiOrigen>0801920110819001</codiOrigen> 
   <codiEstat>5</codiEstat> 
   <dataEstat>2011-12-08T13:03:45</dataEstat> 
   <motiuRebuig/> 
   <dataVigencia>2012-02-21T13:03:45</dataVigencia> 
   <codiErrorAcceptacio/> 
   <descripcioErrorAcceptacio/> 
  </estatPublicacio> 
  <estatPublicacio> 
   <codiOrigen>08019100</codiOrigen> 
   <codiEstat>5</codiEstat> 
   <dataEstat>2011-12-08T13:03:57</dataEstat> 
   <motiuRebuig/> 
   <dataVigencia>2012-02-21T13:03:57</dataVigencia> 
   <codiErrorAcceptacio/> 
   <descripcioErrorAcceptacio/> 
  </estatPublicacio> 
  <estatPublicacio> 
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   <codiOrigen>08019101</codiOrigen> 
   <codiEstat>5</codiEstat> 
   <dataEstat>2011-12-08T13:04:10</dataEstat> 
   <motiuRebuig/> 
   <dataVigencia>2012-02-21T13:04:10</dataVigencia> 
   <codiErrorAcceptacio/> 
   <descripcioErrorAcceptacio/> 
  </estatPublicacio> 
  <estatPublicacio> 
   <codiOrigen>0801914009463516</codiOrigen> 
   <codiEstat>5</codiEstat> 
   <dataEstat>2011-12-08T13:02:51</dataEstat> 
   <motiuRebuig/> 
   <dataVigencia>2012-02-21T13:02:51</dataVigencia> 
   <codiErrorAcceptacio/> 
   <descripcioErrorAcceptacio/> 
  </estatPublicacio> 
  <estatPublicacio> 
   <codiOrigen>080193PROVA00004</codiOrigen> 
   <codiEstat>3</codiEstat> 
   <dataEstat>2011-09-22T15:16:59</dataEstat> 
   <motiuRebuig>Rechazo por lotes</motiuRebuig> 
   <dataVigencia>2013-02-25T00:00:00</dataVigencia> 
   <codiErrorAcceptacio/> 
   <descripcioErrorAcceptacio/> 
  </estatPublicacio> 
  <estatPublicacio> 
   <codiOrigen>080193PROVA00005</codiOrigen> 
   <codiEstat>5</codiEstat> 
   <dataEstat>2011-12-08T13:04:22</dataEstat> 
   <motiuRebuig/> 
   <dataVigencia>2012-02-21T13:04:22</dataVigencia> 
   <codiErrorAcceptacio/> 
   <descripcioErrorAcceptacio/> 
  </estatPublicacio> 
  <estatPublicacio> 
   <codiOrigen>080193PROVA00006</codiOrigen> 
   <codiEstat>5</codiEstat> 
   <dataEstat>2011-12-08T13:04:31</dataEstat> 
   <motiuRebuig/> 
   <dataVigencia>2012-02-21T13:04:31</dataVigencia> 
   <codiErrorAcceptacio/> 
   <descripcioErrorAcceptacio/> 
  </estatPublicacio> 
  <estatPublicacio> 
   <codiOrigen>080193PROVA00007</codiOrigen> 
   <codiEstat>5</codiEstat> 
   <dataEstat>2011-12-08T13:04:39</dataEstat> 
   <motiuRebuig/> 
   <dataVigencia>2012-02-21T13:04:39</dataVigencia> 
   <codiErrorAcceptacio/> 
   <descripcioErrorAcceptacio/> 
  </estatPublicacio> 
  <estatPublicacio> 
   <codiOrigen>0801920911151848</codiOrigen> 
   <codiEstat>5</codiEstat> 
   <dataEstat>2011-11-17T13:02:13</dataEstat> 
   <motiuRebuig/> 
   <dataVigencia>2011-12-07T13:02:13</dataVigencia> 
   <codiErrorAcceptacio/> 
   <descripcioErrorAcceptacio/> 
  </estatPublicacio> 
  <estatPublicacio> 
   <codiOrigen>0801923422212364</codiOrigen> 
   <codiEstat>1</codiEstat> 
   <dataEstat>2011-12-09T10:16:58</dataEstat> 
   <motiuRebuig/> 
   <dataVigencia/> 
   <codiErrorAcceptacio/> 
   <descripcioErrorAcceptacio/> 
  </estatPublicacio> 
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 </resposta> 
 <resultat> 
  <codiResultat>TTRA0003</codiResultat> 
  <descripcio>Petició processada correctament.</descripcio> 
 </resultat> 
</respostaConsultaEstatPublicacions> 

 
Exemple de petició de obtenció de diligencia de publicació 

<tes:PeticioObtenirDiligenciaPublicacio xmlns:tes="http://www.aocat.net/dgt/testra2"> 
 <tes:codiOrigen>080193PROVA00001</tes:codiOrigen> 
</tes:PeticioObtenirDiligenciaPublicacio> 
 

 
Exemple de resposta de obtenció de diligencia de publicació 

<tes:respostaObtenirDiligenciaPublicacio xmlns:tes="http://www.aocat.net/dgt/testra2">   
<tes:resposta>           
<tes:documentOficial>JVBERi0xLjQKJcfsj6IKNSAwIGggNiAwIFIvRmlsdCiUlRU9GCg...</tes:documentOficial> 
 <tes:MIME>application/pdf</tes:MIME> 
 <tes:CSV>TTRAPU-40H68F-QT7N13-0DF146</tes:CSV> 
 <tes:llistaURL> 
  <tes:dadesURL> 
   <tes:idioma>es</tes:idioma> 
   <tes:URL>http://localhost:9081/WEB_TTRA_CONSULTA/ServletVisualizacion?idioma=es&amp; 
   idPublicacion=153&amp;formato=HTML</tes:URL>              
  </tes:dadesURL> 
  <tes:dadesURL> 
   <tes:idioma>ca</tes:idioma> 
   <tes:URL>http://localhost:9081/WEB_TTRA_CONSULTA/ServletVisualizacion?idioma=ca&amp; 
   idPublicacion=153&amp;formato=HTML</tes:URL> 
  </tes:dadesURL> 
 </tes:llistaURL> 
 <tes:dataPosadaDisp>16/06/2010</tes:dataPosadaDisp> 
 <tes:dataFiExposicio>09/06/2010</tes:dataFiExposicio> 
</tes:resposta> 
<tes:resultat> 
  <tes:codiResultat>TTRA0003</tes:codiResultat> 
  <tes:descripcio>Petició processada correctament.</tes:descripcio> 
</tes:resultat>             
</tes:respostaObtenirDiligenciaPublicacio> 

 


