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VIA OBERTA. TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL 
 

Carta de servei 
18/05/2018 

NOM I EMISOR DEL SERVEI 

Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta. 

Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

El servei posa a disposició les dades de la TGSS sobre deutes i situació d’alta a la Seguretat 

Social.  

Sempre s’haurà d’especificar el número d’expedient del procediment del vostre ens que origina 

la consulta. 

 

MODALITATS DE CONSULTA 

Actualment hi ha 3 modalitats de consulta actives: 

1- Acreditació d'activitat agrària per compte propi: A través d’aquest servei es podrà 

obtenir en format PDF, imprimir i/o consultar en línia un informe per acreditar l’activitat 

agrària d’una persona física com a treballador per compte propi en una data determinada 

o un període concret. 

2- Situació de deute (Aquesta modalitat també es por consultar per lots): Permet obtenir 

informació de si un ciutadà té o no deutes amb la Seguretat Social. Únicament s’indicarà 

un SI o un NO juntament amb una descripció del resultat obtingut.  

3-  Alta laboral a data concreta (Aquesta modalitat també es por consultar per lots): 

Permet obtenir informació sobre l’estat d’alta laboral a una data concreta. Únicament 

s’indicarà si l’identificador consultat estava d’alta laboral en la data sol·licitada. 

 

1- ACREDITACIÓ D’ACTIVITAT AGRÀRIA PER COMPTE PROPI  

 
COM FER LES CONSULTES: 
Aquesta modalitat permet consultar les situacions de les acreditacions de jornades agràries 

a partir de les dades següents: 

 Tipus de documentació: Camp obligatori. S’ha de triar entre: DNI, NIF, NIE i 

Passaport. 

 Documentació: Camp obligatori. 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: 

 DNI: 8 dígits numèrics 

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

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

 Passaport: 3 lletres+5 dígits numèrics (en cas del passaport espanyol) 

 Període des de: Camp opcional que conté el mes i any d’inici per un període determinat 

en el format AAAAMM. 

 Fins a: Camp opcional que conté el mes i any de fi per un període determinat en el 

format AAAAMM.  

 

*En cas que s’informi el camp “des de” també s’haurà d’informar el camp “fins a” 

 

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

tipus de procediment autoritzat per la 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 la consulta d’aquestes dades a través del formulari corresponent. 

https://www.eacat.cat/group/9821920002/VOFormulari?codiModalitat=Q2827003ATGSS008
https://www.eacat.cat/group/9821920002/VOFormulari?codiModalitat=Q2827003ATGSS001B
https://www.eacat.cat/group/9821920002/VOFormulari?codiModalitat=Q2827003ATGSS006
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 Número d’expedient: Camp Obligatori. És l’identificador de l’expedient administratiu en 

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

 

Es podran fer les consultes següents: 

 Sol·licitar les dades en un període determinat i en aquest cas la data de fi sempre serà 

més gran que la d'inici. 

 Sol·licitar les dades en una data determinada i en aquest cas la data d'inici i la data de 

fi seran la mateixa. 

 Sol·licitar les dades en la data d'execució i en aquest cas la data d'inici i la de fi no 

tindran valor. 

 

El format en que s’hauran d’introduir les dades és el següent: 

 

 
 

 

QUINES DADES S’OBTENEN: 

 

 IPF (Identificació Persona Física): És el numero de Documentació introduït amb dos dígits 

més que el precedeixen. El format establert es una cadena d’onze posicions sent el primer 

dígit el tipus de documentació (1 per DNI/NIF, 6 per NIE i 7 per passaport) seguit de la 

documentació. 

 Codi resultat: Codi numèric de tres dígits amb el significat següent: 

 0000: Operació correcta.  

 0001: No hi ha dades enregistrades per al període sol·licitat.  

 0002: IPF erroni.  

 0003: IPF inexistent en la base de dades de Seguridad Social.  

 0004: IPF està duplicat en la base de dades de Seguridad Social.  

 0005: El format de la data de petició és incorrecte.  

 0006: Existeixen més dades en el rang de dates indicat. Redueixi el rang.  

 0502: Error realitzant la consulta. 

 Descripció: Descripció del codi resultat. 
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La pantalla de resposta que s’obté és la següent: 
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2- SITUACIÓ DEL DEUTE  

 

COM FER LES CONSULTES: 

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

 Tipus de documentació: Camp obligatori. S’ha de triar entre: DNI, NIF, NIE i 

Passaport. 

 Documentació: Camp obligatori. 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) 

 Passaport: 3 lletres+5 dígits numèrics (en cas del passaport espanyol) 

 CIF (Código de Identificación Fiscal): És l’identificador de les persones jurídiques 

composat per una lletra (indica la forma jurídica)+8 dígits numèrics. 

 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 

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

 

El format en que s’hauran d’introduir les dades és el següent: 

 

 
 

QUINES DADES S’OBTENEN: 

 

 Codi resultat: Codi numèric amb el significat següent: 

 0: Consulta realitzada correctament. 

 0251: Tipus de documentació incorrecta.  

 0252: Documentació incorrecta.  

 0253: La persona física o jurídica té més d’un identificador principal.  

 0254: La persona física o jurídica no figura inscrita com empresari en el sistema de 

la Seguridad Social i no té assignat CCC en cap Règim del sistema de la Seguridad 

Social. 

 0502: Error realizant la consulta.  

 0401: Format de petició incorrecte (no compleix l’schema). 

 Resultat: Codi informatiu del resultat si la consulta s’ha realitzat correctament: 

 S: està al corrent de pagament. 

 N: amb deute. 

 Descripció: Descripció del resultat 
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La pantalla de resposta que s’obté és la següent: 
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3- ALTA LABORAL A DATA CONCRETA 
 

COM FER LES CONSULTES: 

Aquesta modalitat permet consultar les dades d’una persona física a partir de NIF, NIE, 

Passaport i data en que es vol consultar si la persona estava d’alta o no. 

 Tipus de documentació: Camp obligatori. S’ha de triar entre: NIF, NIE i Passaport. 

 Documentació: Camp obligatori. 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) 

 Passaport: 3 lletres+5 dígits numèrics (en cas del passaport espanyol) 

 Data situació: Camp Obligatori. Data en la que es vol comprovar si el ciutadà estava 

donat d’alta o no a la TGSS. 

 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 

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

 

El format en que s’hauran d’introduir les dades és el següent: 

  

 
 

QUINES DADES S’OBTENEN: 

 

 IPF (Identificació Persona Física): És el numero de Documentació introduït amb dos 

dígits més que el precedeixen. El format establert es una cadena d’onze posicions sent 

el primer dígit el tipus de documentació (1 per DNI/NIF, 6 per NIE i 7 per passaport) 

seguit de la documentació. 

 Codi resultat: Codi numèric amb el significat següent: 

 0001: En situació d’Alta laboral a la data.  

 0002: No figura d’Alta laboral a la data. 

 0003: IPF erroni.  

 0004: IPF inexistent en la base de dades de Seguridad Social.  

 0005: IPF està duplicat en la base de dades de Seguridad Social.  

 0006: El format de la data de petició és incorrecte.  

 0502: Error realizant la consulta.  

 0401: Format de petició incorrecte (no compleix l’schema). 

 Descripció: Descripció del resultat 
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La pantalla de resposta que s’obté és la següent: 
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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 

“Pendents/Lots/Historial”. Un cop a la pantalla heu de clicar sobre la pestanya “Lots” i 

anireu a la pantalla següent: 

 

 

 
 

 

El fitxer Excel s’ha de guardar en format CSV: 

 

 

 
 

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

Finalment feu “Envia”. 

 

 

 

 

Un cop enviat el fitxer apareixerà aquesta pantalla: 

 



 

Pàgina 9 

 

 
 

 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 les dues modalitats següents: 

2- Situació del Deute 

3- Alta Laboral a Data Concreta 

 

2- Situació de Deute  
Petició: 

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

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

Obligatori. 

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

 Nom: Nom del titular de la consulta. Camp Opcional. 

 Cognom1: Primer Cognom del titular de la consulta. Camp Opcional. 

 Cognom2: Segon Cognom del titular de la consulta. Camp Opcional. 

 Tipus de procediment (finalitat): Tipus de procediment en virtut del qual es fa la 

consulta. Camp Obligatori. 

 

Les dades s’han de posar en el mateix ordre i els camps obligatoris son el Tipus Documentació, 

documentació i tipus de procediment, les altres dades son opcionals.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 
 

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. 

 

 
 

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: 
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Clicant sobre el títol del producte apareix la següent Pantalla:  

 
El fitxer es pot descarregar seleccionant la icona “Descarrega” de la fila “Resposta CSV”. 

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

 Les dades introduïdes del titular sobre el que volem fer la consulta, enviades en la 

petició. 

 El codi de resultat (explicats en l’apartat corresponent a la consulta individual per la 

modalitat corresponent) 

 Resultat: Codi informatiu del resultat. (S: està al corrent de pagament, N: no està al 

corrent de pagament, E = Error ). 

 Descripció: Descripció del resultat. 

 

A continuació posarem un exemple de resposta de la consulta: 
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3- Alta laboral a data concreta 
Petició: 

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

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

Obligatori. 

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

 Nom: Nom del titular de la consulta. Camp Opcional. 

 Cognom1: Primer Cognom del titular de la consulta. Camp Opcional. 

 Cognom2: Segon Cognom del titular de la consulta. Camp Opcional. 

 Data: Data en la que es vol comprovar si el ciutadà estava donat d’alta o no a la TGSS 

(DDMMAAAA). Camp Obligatori.  

 Tipus de procediment (finalitat): Tipus de procediment en virtut del qual es fa la 

consulta. Camp Obligatori. 

 

Les dades s’han de posar en el mateix ordre i els camps obligatoris son el Tipus Documentació, 

Documentació, data i tipus de procediment, les altres dades son opcionals. 

 

A continuació posem un exemple de consulta:  

 

 

Per carregar el fitxer CSV cal anar 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. 
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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”: 

 

 
 

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: 

 

Quan la resposta ja està disponible, si es clica sobre el títol del producte apareix la següent 

Pantalla: 

 

 

 

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

 Les dades introduïdes del titular sobre el que volem fer la consulta, enviades en la 

petició. 

 Resultat: Codi informatiu del resultat. (0001; 0002; etc). 

 Descripció: Descripció del resultat. 
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A continuació posarem un exemple de resposta de la consulta: 

 

 
 

 

 

Cost del servei 

No hi ha. 


