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1 Introducció 

Aquest document detalla la missatgeria associada al servei de l’Agència Tributària de Catalunya (en 
endavant ATC). 

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

 Document del Servei Via Oberta. 

 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 

ATC (Agència Tributària de Catalunya) 

PRODUCTE MODALITAT DESCRIPCIO 

ATC ATC_INF_DEUTES_TMP Consulta de situació de deute d’un 
contribuent a Catalunya. 
 

3 Missatgeria del servei 

A continuació es detalla la missatgeria corresponent a les modalitats de consum del producte ATC. 

3.1 Situació de deute d’un contribuent (ATC_INF_DEUTES_TMP) 

A partir de les dades d’una persona física (NIF o NIE) o una persona jurídica (CIF) informa si té o no 
deutes. 

Les possibles respostes són: 

 Persona localitzada amb deute 

 Persona localitzada sense deute 

 Persona no localitzada 

 Localitzades diverses persones amb les dades proporcionades 

En cas de que el titular es localitzi, en la resposta s’inclou un document (PDF o WORD) amb el 
certificat de l’estat del deute. 
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3.1.1 Petició – dades genèriques 

Al bloc de dades genèriques de les peticions caldrà informar les dades del titular del qual es vol 
consultar la situació de deute. 

 

Element Descripció 

Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/ 

atosGenericos/Titular 
Bloc de dades on s’informa el titular del qual 
es vol consultar l’estat del deute. 
 

//Titular/TipoDocumentacion Obligatori. Tipus de documentació del titular: 
NIF, NIE o CIF. 
 

//Titular/Documentacion Obligatori. Documentació del titular. 
 

//Titular/Nombre Obligatori. Nom del titular si és persona física 
o raó social si és jurídica. 
 

//Titular/Apellido1 Obligatori. Primer cognom del titular si és 
persona física. 
 

//Titular/Apellido2 Obligatori. Segon cognom del titular si és 
persona física. 
 

//Titular/NombreCompleto Opcional. Si no s’informa es composa 
automàticament a partir dels valors dels 

elements Nombre, Apellido1 i Apellido2. 

 

 

Addicionalment, l’emisor final requereix que s’informin les dades del funcionari que realitza la 
consulta. 

 

Element Descripció 

Peticion/Atributos/Funcionario/NombreCompletoFuncionario Nom del funcionari. 
 

Peticion/Atributos/Funcionario/NifFuncionario NIF del funcionari. 
 

Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/DatosGenericos 

/Solicitante/Funcionario/NombreCompletoFuncionario 

 

Nom del funcionari. 
 

Peticion/Solicitudes/SolicitudTransmision/DatosGenericos 

/Solicitante/Funcionario/NifFuncionario 

 

NIF del funcionari. 
 

 

No es necessari informar el bloc de dades específiques. 
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3.1.2 Resposta – dades específiques 

A continuació es descriu el missatge corresponent al bloc de dades específiques generat per l’emisor 
final de les dades. 

 

Element Descripció 

InfDeutePICAResponse/Informacio Bloc de dades específiques corresponents a la 
resposta. 
 

//Informacio/Csv Codi Segur de Verificació. La validesa del 
certificat es pot comprovar a la web 
www.e-tributs.cat. 
 

//Informacio/DataCaducitat Data de validesa de la consulta. L’emisor final 
no informa aquest element ja que la resposta 
és vàlida únicament en l’instant en que es 
realitza la consulta. 
 

//Informacio/Document Certificat de situació de deute codificat en base 
64. 
 

//Informacio/FormatDocument Format del certificat de deute (PDF o WORD). 
 

//Informacio/ImportTotal Import del deute registrat. 
 

//Informacio/Resposta Codi de resultat de la resposta: 

1. Persona localitzada amb deute 

2. Persona localitzada sense deute 

3. Persona no localitzada 

4. Localitzades diverses persones amb les 
dades proporcionades 

 
InfDeutePICAResponse/InfDeutePICARequest Bloc de dades de la resposta. 

 
///InfDeutePICARequest/Idioma Català. 

 
///InfDeutePICARequest/Nom Nom del titular informat a la petició. 

 
///InfDeutePICARequest/NomComplet Nom complert del titular informat a la petició. 

 
///InfDeutePICARequest/Cognom1 Primer cognom del titular informat a la petició. 

 
///InfDeutePICARequest/Cognom2 Segon cognom del titular informat a la petició. 

 
///InfDeutePICARequest/NumeroDocument Documentació del titular informat a la petició. 

 
///InfDeutePICARequest/TipusDocumentacio Tipus de documentació del titular informat a la 

petició. 
 

InfDeutePICAResponse/PICAError Detalls de l’incidència en cas d’error processant la 
petició. Vegeu apartat 3.1.2.1. 
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3.1.2.1 Dades d’error 

Element Descripció 

//PICAError/CodiError Codi d’error informat per l’emissor. 
 

//PICAError/Error Literal o excepció associada a l'error. 
 

//PICAError/Descripcio Descripció de l'error. 
 

//PICAError/Causa Traça de detall de l'error. 
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4 Joc de proves 

 

Tipus doc. Documentació Nom Primer cognom Segon cognom Situació de deute 

NIF 35073919T CRISTINA SIALO SIAHE Sense deute 

CIF B63422257 XELTON TRADE S.L.     Sense deute 

NIF 37171951H ROSA M ROURA CARLES  Amb deute 

CIF A46201992 MUSICAL OESTE SA     Amb deute 

CIF B60304979 FERRAN DAVID SL     Amb deute 

CIF 37824983B JOSE LUIS MARCO ABAD Sense deute 

NIF 17141391C MARIA DEL C MARCO ABADIA Sense deute 

NIF 37227164P JOAQUINA MARCO ABELLA Sense deute 
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Annex – exemple de missatges 

 

 

Exemple petició 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Peticion xmlns="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <Atributos> 

  <IdPeticion>ATC_0001</IdPeticion> 

  <NumElementos>1</NumElementos> 

  <TimeStamp/> 

  <CodigoCertificado>ATC_INF_DEUTES_TMP</CodigoCertificado> 

  <CodigoProducto>ATC</CodigoProducto> 

  <DatosAutorizacion> 

   <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante> 

   <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante> 

   <Finalidad>PROVES</Finalidad> 

  </DatosAutorizacion> 

  <Emisor> 

   <NifEmisor>Q0801175A</NifEmisor> 

   <NombreEmisor>CAOC</NombreEmisor> 

  </Emisor> 

  <Funcionario> 

        <NombreCompletoFuncionario>FUNCIONARI</NombreCompletoFuncionario> 

   <NifFuncionario>NIF</NifFuncionario> 

   <EMailFuncionario/> 

  </Funcionario> 

 </Atributos> 

 <Solicitudes> 

  <SolicitudTransmision> 

   <DatosGenericos> 

    <Emisor> 

     <NifEmisor>Q0801175A</NifEmisor> 

     <NombreEmisor>CAOC</NombreEmisor> 

    </Emisor> 

    <Solicitante> 

     <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante> 

     <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante> 

     <Finalidad>PROVES</Finalidad> 

     <Consentimiento>Si</Consentimiento> 

     <Funcionario> 

                  <NombreCompletoFuncionario>FUNCIONARI</NombreCompletoFuncionario> 

             <NifFuncionario>NIF</NifFuncionario> 

      <EMailFuncionario/> 

     </Funcionario> 

    </Solicitante> 

    <Titular> 

     <TipoDocumentacion>NIF</TipoDocumentacion> 

     <Documentacion>35073919T</Documentacion> 

     <NombreCompleto>CRISTINA SIALO SEAHE</NombreCompleto> 

     <Nombre>CRISTINA</Nombre> 

     <Apellido1>SIALO</Apellido1> 

     <Apellido2>SEAHE</Apellido2> 

    </Titular> 

    <Transmision> 

     <CodigoCertificado>ATC_INF_DEUTES_TMP</CodigoCertificado> 

     <IdSolicitud>1</IdSolicitud> 

     <IdTransmision>EXPEDIENT</IdTransmision> 

     <FechaGeneracion/> 

    </Transmision> 

   </DatosGenericos> 

   <DatosEspecificos/> 

  </SolicitudTransmision> 

 </Solicitudes> 

</Peticion> 
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Exemple resposta 
 

<res:Respuesta xmlns:res="http://gencat.net/scsp/esquemes/respuesta"> 

 <res:Atributos> 

  <res:CodigoCertificado>ATC_INF_DEUTES_TMP</res:CodigoCertificado> 

  <res:CodigoProducto>ATC</res:CodigoProducto> 

  <res:IdPeticion>ATC_0001</res:IdPeticion> 

  <res:IdSolicitanteOriginal/> 

  <res:NomSolicitanteOriginal/> 

  <res:NumElementos>1</res:NumElementos> 

  <res:TimeStamp>2009-08-19T15:52:26.44+02:00</res:TimeStamp> 

  <res:Emisor> 

   <res:NifEmisor>Q0801175A</res:NifEmisor> 

   <res:NombreEmisor>CAOC</res:NombreEmisor> 

  </res:Emisor> 

  <res:Estado> 

   <res:CodigoEstado>0003</res:CodigoEstado> 

   <res:CodigoEstadoSecundario/> 

   <res:LiteralError>OK</res:LiteralError> 

   <res:TiempoEstimadoRespuesta>0</res:TiempoEstimadoRespuesta> 

  </res:Estado> 

  <res:Funcionario> 

   <res:NombreCompletoFuncionario>FUNCIONARI</res:NombreCompletoFuncionario> 

   <res:NifFuncionario>NIF</res:NifFuncionario> 

   <res:EMailFuncionario/> 

   <res:CertificadoDigital/> 

  </res:Funcionario> 

 </res:Atributos> 

 <res:Transmisiones> 

  <res:TransmisionDatos> 

   <res:DatosGenericos> 

    <res:Emisor> 

     <res:NombreEmisor>CAOC</res:NombreEmisor> 

     <res:NifEmisor>Q0801175A</res:NifEmisor> 

    </res:Emisor> 

    <res:Solicitante> 

     <res:IdentificadorSolicitante>9821920002</res:IdentificadorSolicitante> 

     <res:NombreSolicitante>CAOC</res:NombreSolicitante> 

     <res:Finalidad>PROVES</res:Finalidad> 

     <res:Consentimiento>Si</res:Consentimiento> 

     <res:Funcionario> 

      <res:NombreCompletoFuncionario>FUNCIONARI</res:NombreCompletoFuncionario> 

      <res:NifFuncionario>NIF</res:NifFuncionario> 

      <res:EMailFuncionario/> 

      <res:CertificadoDigital/> 

     </res:Funcionario> 

    </res:Solicitante> 

    <res:Titular> 

     <res:TipoDocumentacion>NIF</res:TipoDocumentacion> 

     <res:Documentacion>35073919T</res:Documentacion> 

     <res:NombreCompleto>CRISTINA SIALO SEAHE</res:NombreCompleto> 

     <res:Nombre>CRISTINA</res:Nombre> 

     <res:Apellido1>SIALO</res:Apellido1> 

     <res:Apellido2>SEAHE</res:Apellido2> 

    </res:Titular> 

    <res:Transmision> 

     <res:CodigoCertificado>ATC_INF_DEUTES_TMP</res:CodigoCertificado> 

     <res:FechaGeneracion/> 

     <res:IdSolicitud>1</res:IdSolicitud> 

     <res:IdTransmision>EXPEDIENT</res:IdTransmision> 

    </res:Transmision> 

   </res:DatosGenericos> 

   <res:DatosEspecificos> 

    <inf:InfDeutePICAResponse  

                  xmlns:inf="http://pica.gencat.net/atc/schemes/InfDeutePICAResponse"> 

     <inf:Informacio> 

      <inf:Csv>G0090000000662GELYS3</inf:Csv> 

      <inf:DataCaducitat xsi:nil="true"/> 

      <inf:Document>JVBERi0xLjQKJeLjz9MKNCAwIG9iaiA8PC9GaWx0ZXIvRmxhdG 

VEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDMwMD4+c3RyZWFtCniclZJPS8NAEMXv+RRz1IOTmf2/x0261khtahJEoTehB6FIv 

//FSROhBQl2A7t7mLe/ MzI4ODkgMDAwMDAgbiAKdHJhaWxlcgo8PC9JRCBbPGNiYTQ1NzNmZmVmOTY2YmE3 

(. . .) 

YWJiNjRmY2Zk NmUyZDk1PjwyZjFhZTg0YjFkNzNlMmY4MjdiZjU5N2FmOGQxYWRkZj5dL1Jvb3QgMjMgMCBS 

L1Np emUgMjUvSW5mbyAyNCAwIFI+PgpzdGFydHhyZWYKMzMwMjEKJSVFT0YK</inf:Document> 

      <inf:FormatDocument>PDF</inf:FormatDocument> 

      <inf:ImportTotal>0</inf:ImportTotal> 
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Exemple resposta 
      <inf:Resposta>2</inf:Resposta> 

     </inf:Informacio> 

     <inf0:InfDeutePICARequest  

                      xmlns:inf0="http://pica.gencat.net/atc/schemes/InfDeutePICARequest"> 

      <inf0:Idioma>Català</inf0:Idioma> 

      <inf0:Nom>CRISTINA</inf0:Nom> 

      <inf0:NomComplet>CRISTINA SIALO SEAHE</inf0:NomComplet> 

      <inf0:Cognom1>SIALO</inf0:Cognom1> 

      <inf0:Cognom2>SEAHE</inf0:Cognom2> 

      <inf0:NumeroDocument>35073919T</inf0:NumeroDocument> 

      <inf0:TipusDocumentacio>NIF</inf0:TipusDocumentacio> 

     </inf0:InfDeutePICARequest> 

    </inf:InfDeutePICAResponse> 

   </res:DatosEspecificos> 

  </res:TransmisionDatos> 

 </res:Transmisiones> 

</res:Respuesta>  

 

 


