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VIA OBERTA. DADES D’IDENTITAT 
 

Carta de servei 
Darrera actualització: 05/11/2018 

 

NOM I EMISSOR DEL SERVEI 

Serveis de dades d’identitat 

Direcció General de Policia (DGP) 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

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

d’identitat dels ciutadans, per tal de substituir la fotocòpia dels documents identificadors 

(NIF o NIE) en tots els procediments i/o tràmits en els quals la identificació és un requisit. 

 

Aquest servei substitueix la necessitat de demanar fotocòpia del document d’identitat a les 

persones físiques en qualsevol tràmit administratiu ja que permet verificar o consultar 

aquestes dades obtenint, si es desitja, un document acreditatiu de la consulta que es pot 

incorporar a l’expedient administratiu. (Aquests serveis estan regulats pel Reial Decret 

522/2006, de 28 de abril, pel qual es suprimeix l’aportació de fotocòpies de documents 

d’identitat en els procediments administratius de l’Administració General de l’Estat i dels 

seus organismes públics vinculats o dependents) 

 

MODALITATS DE CONSULTA 

Aquest servei permet consultar o verificar les dades d’identitat d’un ciutadà contra la base 

de dades de la Direcció General de Policia (DGP), la qual posa a disposició dels organismes 

públics dues modalitats de consulta: 

 

1- Consulta d’identitat sense dades de residència 

Modalitat que permet obtenir les dades d’un determinat document identificador a partir 

del número d’identificació del mateix (NIF, NIE o Número de Suport-TIE si es consulta 

per NIE). 

2- Verificació d’identitat sense dades de residència 

Modalitat que permet confirmar o verificar que un determinat conjunt de dades, que 

informa l’administració consultant, corresponen al número d’identificació del ciutadà.  

 

1- CONSULTA D’IDENTITAT SENSE DADES DE RESIDÈNCIA 
 

COM FER LES CONSULTES 

 

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

següents: 

 

 Tipus de documentació: Camp Obligatori. Al desplegable cal seleccionar el tipus de 

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

 Documentació: Camp Obligatori si es tria NIF. Caldrà especificar el número 

d’identificació de la persona segons el tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta 

d’una sèrie de números i lletres segons els formats següents: 

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

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

 Altres dades: Camp Obligatori. Cal triar una de les opcions següents: 

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

 Any de naixement: en format AAAA (quatre números) 

El camp a emplenar amb una de les dues dades seleccionades apareix al final de la 

pantalla de consulta.  
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 Consentiment: Camp Obligatori. Cal seleccionar un dels dos camps següents: 

 Per Llei: Cal marcar aquesta opció si la consulta de les dades d’identitat del ciutadà 

està habilitada per una norma amb rang de llei. En aquest cas no caldrà 

consentiment del ciutadà si hi ha una llei que estableix que es poden consultar 

aquestes dades.  

 Exemple: En cas d’un procediment de gestió i recaptació d’ingressos públics en 

via executiva hi ha una habilitació legal: Article 94.5 de la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, General Tributària. 

 Si: Caldrà marcar aquesta opció quan el ciutadà us ha donat el consentiment per a la 

consulta de les seves dades d’identitat. 

 Exemple: En cas d’un procediment de selecció de personal. 

 Tipus de Procediment (Finalitat): Camp Obligatori. Al desplegable, cal triar el tipus de 

procediment autoritzat per al qual es vol consultar la dada. Si no apareix el tipus de 

procediment que necessiteu és perquè no s’ha autoritzat la consulta per aquesta 

finalitat/procediment. Haureu sol·licitar l’autorització a per la consulta d’aquestes dades 

a través del formulari corresponent. 

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

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

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

número de suport dependrà del tipus de ciutadà:  

 Ciutadà espanyol: correspon al camp IDESP del DNI espanyol: 3 caràcters 

alfanumèrics + 6 dígits (p.e:AAA123456)  

 Ciutadà estranger comunitari: C + 8 dígits (on els dígits es corresponen al número 

de certificat comunitari)  

 Ciutadà estranger: E + 8 dígits (on els dígits coincideixen amb el número de targeta 

d’identificació estrangera (TIE)). 

 

 

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

documentació” es recomana especificar el número de TIE en aquest apartat. També 

es recomana el número de TIE si la resposta del sistema retorna més d’un registre 

associat al mateix NIE.  

 

 TIE: Tarjeta de Identidad de Extranjero. És la targeta física que se li assigna a un 

estranger quan sol·licita el permís de residència o de treball a Espanya i que 

identifica de forma inequívoca a un ciutadà estranger en l’estat espanyol. 

Normalment coincideix amb el número de NIE de la persona però pot no ser 

sempre així. 

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

l’estranger tingui dret a residir o treballar a Espanya. És simplement un número 

que se li assigna a la persona que no té la nacionalitat espanyola i està en 

territori espanyol de forma permanent. 
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El format en el qual s’hauran d’introduir les dades és el següent: 

 

 
QUINES DADES S’OBTENEN: 

 

 Consulta de les dades d’identitat:  

 Resultat operació:  

 0= Operació realitzada correctament. 

 Altres=Error realitzant la operació: Codis d’error: 

 0A: DNI del titular anul·lat.  

 0I: Nacionalitzat espanyol. En aquest cas, s’ha d’especificar el DNI.  

 16: Número de suport erroni. El número de suport no es correspon a la 

documentació especificada. (En cas de ciutadà estranger) 

 59: El document sol·licitat està en tràmit de renovació, retingut, retirat per 

autoritat judicial o anul·lat per duplicitat.  

 67: DNI no assignat.  

 68: Titular no identificat.  

 81: Número de suport inexistent. (En cas de ciutadà estranger) 

 86: NIE inexistent.  

 87:NIE erroni o duplicat. Hi ha més d’un registre per les dades proporcionades 

per l’usuari.  

 0502: Error realitzant l’operació. El detall de l’error apareix al bloc descripció.  

 Dades del titular:  

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

 Número de suport: Camp en blanc. Únicament apareix informat quan s’ha introduït el 

número de suport a la pantalla de consulta. 

 Nom: Nom del titular del número de documentació introduït. 

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

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

 Nacionalitat: Nacionalitat de la persona consultada. Apareix el nom complet del país 

de nacionalitat i l’abreviació separat per un guió. 

 Sexe:  

 F: Femení 

 M: Masculí 

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

 Municipi de naixement: Nom del municipi on ha nascut. 
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 Provincia de naixement: Nom de la provincia de naixement. En cas de tractar-se 

d’una persona estranjera en aquets camp apareixerà el país de naixement. 

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

blanc significa que la mare és desconeguda. 

 Nom del pare: Apareix únicament el nom, sense els cognoms. En cas d’estar en 

blanc significa que el pare és desconegut. 

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

 Dades d’identitat: És aquí on apareix el document PDF descarregable per poder guardar-

lo a l’expedient corresponent. 

 Dades sol·licitades: Son els camps que s’han emplenat amb les dades del ciutadà per 

poder realitzar la consulta. 

 

La pantalla de resposta que s’obté és la següent: 
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2- VERIFICACIÓ D’IDENTITAT SENSE DADES DE RESIDÈNCIA 
 

COM FER LES CONSULTES 

 

Aquesta modalitat permet verificar o comprovar les dades que ja tenim d’una persona física 

a partir de la introducció de les dades següents: 

 Tipus de documentació: Camp Obligatori. Al desplegable, cal seleccionar el tipus de 

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

 Documentació: Camp Obligatori si es tria NIF. S’haurà d’introduir el número 

d’identificació de la persona segons el tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta 

d’una sèrie de números i lletres segons els formats següents: 

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

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

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

 Home 

 Dona 

 Indefinit 

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

 Per Llei: Cal marcar aquesta opció si la consulta de les dades d’identitat del ciutadà 

està habilitada per una norma amb rang de llei. En aquest cas no caldrà 

consentiment del ciutadà si hi ha una llei que estableix que es poden consultar 

aquestes dades.  

 Exemple: En cas d’un procediment de gestió i recaptació d’ingressos públics en 

via executiva hi ha una habilitació legal: Article 94.5 de la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, General Tributària. 

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

la consulta de les seves dades d’identitat. 

 Exemple: En cas d’un procediment de selecció de personal. 

 Tipus de Procediment (Finalitat): Camp Obligatori. S’haurà de triar en el desplegable el 

tipus de procediment autoritzat per al que es vol consultar la dada. En cas que no 

aparegui el tipus de procediment que necessiteu és perquè no s’ha autoritzat la consulta 

per aquesta finalitat/procediment. Haureu sol·licitar l’autorització per la consulta 

d’aquestes dades a través del formulari corresponent. 

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

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

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

número de suport, dependrà del tipus de ciutadà:  

 Ciutadà espanyol: correspon al camp IDESP del DNI espanyol: 3 caràcters 

alfanumèrics + 6 dígits (p.e:AAA123456)  

 Ciutadà estranger comunitari: C + 8 dígits (on els dígits es corresponen al número 

de certificat comunitari)  

 Ciutadà estranger: E + 8 dígits (on els dígits coincideixen amb el número de targeta 

d’identificació estrangera). 

 

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

documentació” es recomana especificar el número de TIE en aquest apartat. També 

es recomana el número de TIE si la resposta del sistema retorna més d’un registre 

associat al mateix NIE.  

 

 TIE: Tarjeta de Identidad de Extranjero. És la targeta física que se li assigna a un 

estranger quan sol·licita el permís de residència o de treball a Espanya i que 

identifica de forma inequívoca a un ciutadà estranger en l’estat espanyol. 

Normalment coincideix amb el número de NIE de la persona però pot no ser 

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

l’estranger tingui dret a residir o treballar a Espanya. És simplement un número 

que se li assigna a la persona que no té la nacionalitat espanyola i està en 

territori espanyol de forma permanent. 

 Nom: Camp Opcional. Si s’introdueix es valida. Si no s’introdueix a la pantalla de 

resposta aquest camp apareixerà en blanc. 

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

pantalla de resposta aquest camp apareixerà en blanc. 

 Segon Cognom: Camp Opcional. Si s’introdueix es valida. Si no s’introdueix a la 

pantalla de resposta aquest camp apareixerà en blanc. 

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

format AAAAMMDD.  

En el cas d’una cerca per un estranger, només serà obligatori especificar l’any, i s’haurà 

d’especificar 99 pel dia i mes en cas de ser desconeguts. Per exemple:19749999. 

 País de naixement: Camp Opcional. S’haurà de triar al desplegable el país de 

naixement de la persona sobre la que consultem les dades. 

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

Espanya, en el desplegable es podrà seleccionar la província de naixement per tal de 

verificar-ho. 

 

En definitiva, només es verificaran els camps opcionals que s’hagin introduït. Si no 

s’introdueix cap dels camps opcionals descrits anteriorment apareixeran en blanc a la 

pantalla de resposta. 

 

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

 

 Verificació de les dades d’identitat:  

 Resultat operació:  

 00= Operació realitzada correctament/ Validació correcta. 

 Altres=Error realitzant la operació: Codis d’error: 

 0A: DNI del titular anul·lat.  

 0I: Nacionalitzat espanyol. En aquest cas, s’ha d’especificar el DNI.  

 16: Número de suport erroni. El número de suport no es correspon a la 

documentació especificada. (En cas de ciutadà estranger) 

 59: El document sol·licitat està en tràmit de renovació, retingut, retirat per 

autoritat judicial o anul·lat per duplicitat.  

 67: DNI no assignat.  

 68: Titular no identificat.  

 69: El nom del titular no coincideix amb la dada verificada. 

 70: El primer cognom del titular no coincideix amb la dada verificada. 

 71: El segon cognom del titular no coincideix amb la dada verificada. 

 72: La dada de naixement del titular no coincideix amb la dada verificada. 

 73: El sexe del titular no coincideix amb la dada verificada. 

 75: La provincia de naixement del titular no coincideix amb la dada verificada. 

 76: El país de naixement del titular no coincideix amb la dada verificada. 

 81: Número de suport inexistent. (En cas de ciutadà estranger) 

 86: NIE inexistent.  

 87:NIE erroni o duplicat. Hi ha més d’un registre per les dades proporcionades 

per l’usuari.  

 0502: Error realitzant l’operació. El detall de l’error apareix al bloc descripció.   

 Dades solicitades:  

Son els camps que s’han emplenat amb les dades del ciutadà per poder realitzar la 

verificació. Només apareixeran emplenats els camps que s’han informat a la pantalla de 

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

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

consulta. 

 Documentació: Correspon al numero de document d’identitat introduït. 

 Sexe: Home/ Dona /Indefinit. 

 Numero de suport: Únicament apareix informat quan s’ha introduït el número de 

suport a la pantalla de consulta. 

 Nom: Nom del titular introduït. 

 Primer cognom: Primer cognom del titular introduït. 

 Segon cognom: Segon cognom del titular introduït. 

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

 País de naixement: Nom del país on ha nascut. 

 Provincia de naixement: Nom de la provincia de naixement. 

 

 

La pantalla de resposta que s’obté és la següent: 
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Versió imprimible 
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Casos d’ús del servei per LOTS 
 

La consulta manual per lots consisteix en la càrrega d’un fitxer elaborat per l’usuari que 

conté N peticions i l’obtenció de les respostes de forma asíncrona o diferida. A continuació 

explicarem quines dades ha de contenir cada fitxer de peticions, el format del qual varia en 

funció del tipus de dades a consultar. 

 

Per fer la consulta per LOTS heu d’accedir a EACAT/VIA OBERTA i seleccionar la opció 

“Consultes pendents/Lots/Historial”. Un cop a la pantalla heu de clicar sobre la 

pestanya “Lots” i accedireu a la pantalla següent: 

 

 
 

 

El fitxer Excel cal desar-lo en format CSV: 

 

 
 

Per carregar el fitxer CSV, pugeu el fitxer des del lloc del PC o la xarxa on l’hagueu guardat. 

Finalment, cal clicar “Envia”. 

 

Un cop enviat el fitxer apareixerà aquesta pantalla: 
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 Recordeu que si esteu donats d’alta al repositori d'expedients/documents en tràmit 

DESA’L, podeu marcar l’opció “Versió imprimible a DESA’L” i 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. 

 

Únicament es poden fer consultes per LOTS de la modalitat següent: 

 

CONSULTA D’IDENTITAT SENSE DADES DE RESIDÈNCIA 
 
Petició: 

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

següents: 

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

Obligatori. 

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

 Cognom1: Primer Cognom del titular de la consulta. Camp Opcional: si no 

s'especifica l’any de naixement cal informar aquesta dada. 

 Any de naixement: Any de naixement del titular de la consulta. Camp Opcional: si 

no s'especifica el Cognom1 cal informar aquesta dada. 

 Numero de suport: TIE del titular de la consulta només en el cas d’estrangers si no 

s’ha informat el NIE. Camp Opcional 

 Numero d’expedient: Identificador de l’expedient administratiu de l’ens en base al 

que es fa la consulta d’aquestes dades. 

 

 Es recomana informar el primer cognom i deixar en blanc la data de naixement ja 

que, encara que s’indica que són camps alternatius, quan s’informa data de 

naixement i no el primer cognom la resposta sol donar “error”. 

 

Les dades s’han de posar en el mateix ordre i els camps obligatoris són: Tipus 

Documentació, Documentació i Número d’expedient; les altres dades són opcionals.  

 

A continuació posem un exemple de document Excel per enviar la consulta:  

 

http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/DESA-L
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/DESA-L


 

Pàgina 12 

 

 
 

Per carregar el fitxer CSV cal accedir a Via Oberta > Consultes 

pendents/Lots/Historial, i situar-se a la pestanya Lots. Seleccioneu el tipus de consulta 

que voleu fer i pugeu el fitxer des del lloc del PC o la xarxa on l’hagueu guardat. Finalment 

feu “Envia” tal com s’ha explicat en el cas anterior. 

 

Un cop enviat el fitxer apareixerà aquesta pantalla: 

 

 
 

 

Les consultes que teniu pendents apareixeran a la dreta de la pantalla d’EACAT un cop 

seleccionada la pestanya “VIA OBERTA”: 
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Si es clica sobre el requadre verd “2 consultes/Lots processant-se”, apareix la pantalla de 

“pendents/Lots/Historial”: 
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Resposta: 

Per obtenir la resposta s’ha d’accedir a l’apartat Via Oberta > Consultes 

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

modalitat. 

 

 
 

Un cop s’accedeixi a la resposta de les dades des d’aquest apartat (Pendents) la informació 

de la consulta desapareixerà de “Pendents” i s’inclourà a la pestanya “Historial” on podrà 

ser consultable en més ocasions clicant sobre el títol del producte: 

 

 
 

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

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

 

 Les dades introduïdes al document de consulta: 

o Tipus documentació: tipus de documentació del titular de la consulta (NIF / NIE). 

o Documentació: documentació del titular de la consulta. 

o Cognom1: primer cognom del titular de la consulta 

o Numero d’expedient: Identificador de l’expedient administratiu de l’ens en base 

al que es fa la consulta d’aquestes dades. 

 Dades de resposta: 

 Codi resultat: codi de resultat de la consulta: 

o 00= Operació realitzada correctament/ Validació correcta. 

o Altres= Error realitzant la operació: Codis d’error: 

 0A: DNI del titular anul·lat.  

 0I: Nacionalitzat espanyol. En aquest cas, s’ha d’especificar el DNI.  

 16: Número de suport erroni. El número de suport no es correspon a la 

documentació especificada. (En cas de ciutadà estranger) 

 59: El document sol·licitat està en tràmit de renovació, retingut, retirat per 

autoritat judicial o anul·lat per duplicitat.  

 67: DNI no assignat.  

 68: Titular no identificat.  

 69: El nom del titular no coincideix amb la dada verificada. 

 70: El primer cognom del titular no coincideix amb la dada verificada. 

 71: El segon cognom del titular no coincideix amb la dada verificada. 

 72: La dada de naixement del titular no coincideix amb la dada verificada. 

 73: El sexe del titular no coincideix amb la dada verificada. 

 75: La provincia de naixemen del titular no coincideix amb la dada verificada. 

 76: El país de naixement del titular no coincideix amb la dada verificada. 

 81: Número de suport inexistent. (En cas de ciutadà estranger) 

 86: NIE inexistent.  

 87: NIE erroni o duplicat. Hi ha més d’un registre per les dades 

proporcionades per l’usuari.  

 0502: Error realitzant l’operació. El detall de l’error apareix al bloc descripció. 

 Descripció: descripció del resultat. Descripció dels codis anteriors segons el que 

retorni la resposta. 

 Nacionalitat: nacionalitat del titular. 

 Sexe: sexe del titular. 

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

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

AAAAMMDD. 

 Localitat de naixement: municipi de naixement del titular. 

 Província de naixement: província de naixement del titular. 

 Nom del pare: nom del pare del titular. 

 Nom del mare: nom de la mare del titular. 

 Data de caducitat: data de caducitat del document del titular. En format AAAAMMDD. 
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La imatge següent és un exemple del document Excel de resposta a la consulta: 

 

 
 

 

 

 

Cost del servei 

No n’hi ha. 

 

 


