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1 Introducció
Aquest document detalla la missatgeria associada al servei de l’Hèstia del Consorci AOC (en
endavant CAOC)
Per poder realitzar la integració cal conèixer prèviament la següent documentació:


Document de Missatgeria Genèrica de la PCI del Consorci AOC.

Aquest document es pot descarregar de la següent URL
https://www.aoc.cat/knowledge-base/plataforma-de-col-laboracio-administrativa-2/

2 Transmissions de dades disponibles
Les operacions disponibles a través del servei són les que es presenten a continuació:
EMISSOR
CAOC (Consorci AOC)

PRODUCTE

MODALITAT

HESTIA

HESTIA_CONSULTA_CIUTADA

DESCRIPCIO
Consulta l’existència a l’Hèstia d’un ciutadà.

3 Missatgeria del servei
A continuació es detalla la missatgeria corresponent al bloc de dades específiques de les modalitats
de consum del producte CAOC.
La TGSS requereix que s’informin les dades del funcionari que realitza la consulta. Així, cal
informar l’element Funcionario del bloc de dades genèriques: /Peticion/Funcionario i
//SolicitudTransmision/DatosGenericos/Solicitante/Funcionario.
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3.1 Consulta d’un ciutadà (HESTIA_CONSULTA_CIUTADA)
Aquesta operació permet consultar si un ciutadà existeix a partir del Codi de l'Àrea Bàsica de Serveis
Socials i del seu identificador intern de l’Hèstia, NIF o CIP (targeta sanitària) i obtenir les seves dades.
Es deu indicar obligatòriament el Codi de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials i almenys uns dels 3
paràmetres d'identificació. En cas d’indicar més d’un paràmetre, el connector farà la següent
priorització:
Per poder consultar dades ha de coincidir l'IdCodine del ENS que fa la petició amb l'idcodine del qual
es demanen les dades.
1. Si s’indica l’identificador intern de l’Hèstia, el connector ignorarà la resta de paràmetres
indicats i comprovarà l’existència del ciutadà únicament a partir de l’identificador intern.
2. Si no s’indica l’identificador intern, i s’indica el NIF, el connector ignorarà el CIP indicat i
comprovarà l’existència del ciutadà a partir del NIF.
3. Si no s’indica l’identificador intern i tampoc el NIF, el connector comprovarà l’existència del
ciutadà a partir del seu CIP.
Si no s’indica cap dels paràmetres, el connector retornarà un codi d’error. Si el ciutadà existeix, es
retornen totes les seves dades i en cas contrari s’indicarà que no existeix.
S'ha de tenir en compte que per poder consultar dades ha de coincidir el codINE del ENS que fa la
petició amb el codINE del qual es demanen les dades.
A continuació es detalla la missatgeria corresponent al bloc de dades específiques.

3.1.1 Petició – dades específiques

Element
peticioConsultaCiutada/codiINE
peticioConsultaCiutada/idInternCiutada
peticioConsultaCiutada/NIF
peticioConsultaCiutada/CIP
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Descripció
Codi de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials.
Identificador únic del ciutadà dins l’Hèstia
NIF, NIE o Passaport del ciutadà.
Codi d’identificació personal assignat per CatSalut.
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3.1.2 Resposta – dades específiques

3.1.2.1

resultat

Element
respostaConsultaCiutada/resultat/
codiResultat

respostaConsultaCiutada/
resultat/descripcio
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Descripció
-1: La petició no és correcta o no compleix
l’esquema.
 -2: el ciutadà no s’ha trobat. No es retorna
l’apartat ciutada.
 -6: el servei Hèstia no està disponible en aquest
moment. La petició s’ha de tornar a enviar més
endavant.
 -9: Només es pot accedir a dades de la pròpia
ABSS.
 0: ciutadà localitzat. Les seves dades es retornen
a l’apartat ciutadà.
Missatge descriptiu del resultat de l’operació. En cas
d’error es detallen els motius.
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3.1.2.2

ciutada/informacioBasica
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Element
//informacioBasica/identificacioCiutada/
idInternCiutada
//informacioBasica/identificacioCiutada/
idTipusDocumentacio

//informacioBasica
/identificacioCiutada/NIF
//informacioBasica/
/identificacioCiutada/ NSS
//informacioBasica
/identificacioCiutada/CIP
//informacioBasica/nom
//informacioBasica/cognom1
//informacioBasica/cognom2
//informacioBasica/estat/estat

//informacioBasica/estat/dataExitus
//informacioBasica/estat/idUsuariExitus
//informacioBasica/estat/nomUsuariExitus
//informacioBasica/dadesNaixement/
nasciturus
//informacioBasica/dadesNaixement/
dtNaixement
//informacioBasica/dadesNaixement/
idPais
//informacioBasica/dadesNaixement/
idProvincia

//informacioBasica/dadesNaixement/
/idMunicipi
//informacioBasica/dadesContacte/
telefon1
//informacioBasica/dadesContacte/
telefon2
//informacioBasica/dadesContacte/email
//informacioBasica/Sexe

1

Descripció
Identificador únic del ciutadà dins l’Hèstia.
Tipus de documentació
 0: NIF/NIE
 1: Passaport
 2: Altre
 3: Cap
 4: DNI (sense lletra)
Número de document del ciutadà.
Número de seguretat Social del ciutadà.
Codi d’identificació personal assignat per CatSalut.
Nom del ciutadà.
Primer cognom del ciutadà.
Segon cognom del ciutadà.
Estat de la fitxa del ciutadà:
 0: Activa
 1: Èxitus
Data èxitus.
Identificador del professional que ha executat
l’operació d’Èxitus del ciutadà.
Nom del professional que ha executat l’operació
d’Èxitus del ciutadà.
Nasciturus1:
 0: No
 1: Sí
Data de naixement del ciutadà
Identificador del país de naixement del ciutadà.
La relació dels països es troba a la taula mestra
NPaises.
Identificador de la província de naixement del
ciutadà.
La relació de províncies es troba a la taula mestra
NProvincias.
Identificador de la població de naixement del ciutadà.
La relació de poblacions es troba a la taula mestra
NMunicipios.
Primer telèfon del ciutadà.
Segon telèfon del ciutadà.
Correu-e del ciutadà.
Sexe:
 H: Home

D: Dona

Terme jurídic per designar al ser humà des de que és concebut fins al seu naixement. Es refereix per tant al ser humà
concebut i no nascut.
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Element
//informacioBasica/adrecaResidencia/
transeunt
//informacioBasica/adrecaResidencia/
idRegim
//informacioBasica/adrecaResidencia
/idProvincia
//informacioBasica/adrecaResidencia
/idMunicipi
//informacioBasica/adrecaResidencia
/localitatBarri
//informacioBasica/adrecaResidencia/CP
//informacioBasica/adrecaResidencia
/idTipusVia
//informacioBasica/adrecaResidencia
/nomVia
//informacioBasica/adrecaResidencia
/numero
//informacioBasica/adrecaResidencia/bloc
//informacioBasica/adrecaResidencia
/escala
//informacioBasica/adrecaResidencia
/pis
//informacioBasica/adrecaResidencia
/porta
//informacioBasica/adrecaResidencia
/idTipusConstruccio
//informacioBasica/nucliConvivencia
/idTipusFamilia
//informacioBasica/nucliConvivencia
/idNucliConvivencia
//informacioBasica/nucliConvivencia
/numMembres
//informacioBasica/nucliConvivencia
/numMenors
//informacioBasica/nucliConvivencia
/numFills
//informacioBasica/nucliConvivencia
/numACarrec
//informacioBasica/dependencia/dependent

//informacioBasica/dependencia/grauDepen
dencia
//informacioBasica/dependencia/expeDP
//informacioBasica/discapacitat
/discapacitat
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Descripció
Transeünt:
 0: No
 1: Sí
Règim de tinença.
La relació de règims es troba a la taula mestra
CRegimTin.
Identificador de la provincia on resideix el ciutadà.
La relació de provincies es troba a la taula mestra
NProvincias.
Identificador del municipi on resideix el ciutadà.
La relació de municipis es troba a la taula mestra
NMunicipios.
Localitat o barri on resideix el ciutadà.
Codi postal de l’adreça de residència del ciutadà.
Tipus de via on resideix el ciutadà.
La relació de tipus en troba a la taula mestra
NTipoVia.
Nom de la via on resideix el ciutadà.
Número de la via on resideix el ciutadà.
Bloc de residència.
Escala de residència.
Pis de residència.
Porta de residència.
Tipus de construcció de l’habitatge.
La relació de tipus es troba a la taula mestra
CTipConst.
Tipus de família.
La relació de tipus es troba a la taula mestra
NTipoFamilia.
Tipus de nucli de convivència.
La relació de tipus es troba a la taula mestra
NNucleoConvivencia.
Número de membres del nucli de convivència.
Número de menors del nucli de convivència.
Número de fills del ciutadà.
Número de persones dependents a càrrec del
ciutadà.
Dependent:
 0: No
 1: Sí
Grau i nivell de dependència.
La relació de graus i nivells es troba a la taula mestra
NDependencia.
Número d’expedient de dependència.
 0: Sense discapacitat
 1: Amb discapacitat
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Element
//informacioBasica/discapacitat
/grauDiscapacitat
//informacioBasica/idEstatCivil

//informacioBasica/consentiment

//informacioBasica/observacions
//informacioBasica/dadesRegistre
/dataAlta
//informacioBasica/dadesRegistre
/idUsuariAlta
//informacioBasica/dadesRegistre
/nomUsuariAlta
//informacioBasica/dadesRegistre
/dataModificacio
//informacioBasica/dadesRegistre
/idUsuariModificacio
//informacioBasica/dadesRegistre
/nomUsuariModificacio
//informacioBasica/dadesRegistre
/idUsuariResponsable
//informacioBasica/dadesRegistre
/nomUsuariResponsable
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Descripció
Grau de discapacitat (en percentatge)
Identificador de l’estat civil del ciutadà.
La relació dels estats civils es troba a la taula mestra
CEstatCivil.
 0: el ciutadà no ha signat el consentiment
d’utilització de dades personals.
 1: el ciutadà ha signat el consentiment
d’utilització de dades personals.
Observacions.
Data i hora d’alta del ciutadà a l’Hèstia.
Identificador del professional que va donar d’alta el
ciutadà a l’Hèstia.
Nom del professional que va donar d’alta el ciutadà a
l’Hèstia.
Data i hora de la darrera modificació de la fitxa del
ciutadà.
Identificador de l’últim professional que va modificar
la fitxa del ciutadà.
Nom de l’últim professional que va modificar la fitxa
del ciutadà.
Identificador del professional referent assignat al
ciutadà.
Nom del professional referent assignat al ciutadà.

pàg 9/19

3.1.2.3

ciutada/informacioAmpliada

DI - Hèstia - Ciutadans v1.1.doc

pàg 10/19

Element
//informacioAmpliada/activitatLaboral
/idActivitatLaboral
//informacioAmpliada/activitatLaboral
/permisTreball
//informacioAmpliada/activitatLaboral
/dataCaducitatPermis
//informacioAmpliada/activitatLaboral
/idMunicipi
//informacioAmpliada/activitatLaboral
/idSectorLaboral

//informacioAmpliada/activitatLaboral
/ocupacioComptePropi
//informacioAmpliada/activitatLaboral
/ocupacioCompteAltre
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Descripció
Identificador de l’activitat laboral del ciutadà.
La relació d’activitats laborals es troba a la taula
mestra NActividadLaboral.
 0: el ciutadà no disposa de permís de treball.
 1: el ciutadà disposa de permís de treball.
Data de caducitat del permís de treball.
Identificador del municipi on resideix el ciutadà.
La relació de municipis es troba a la taula mestra
NMunicipios.
Identificador del sector laboral del ciutadà:
 0: No consta
 1: Sector primari
 2: Sector secundari
 3: Sector Terciari
Ocupació per compte propi:
 0: No
 1: Sí
Ocupació per compte d’altre:
 0: No
 1: Sí
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Element
//informacioAmpliada/activitatLaboral
/ingressos
//informacioAmpliada/dadesImmigrants
/idSituacioLegal
//informacioAmpliada/dadesImmigrants
/dataArribadaEspanya
//informacioAmpliada/dadesImmigrants
dataArribadaMunicipi
//informacioAmpliada/dadesImmigrants
/dataCaducitatNIE
//informacioAmpliada/dadesImmigrants
/pendentReagrupament/pares
//informacioAmpliada/dadesImmigrants
/pendentReagrupament/fills
//informacioAmpliada/dadesImmigrants
/pendentReagrupament/conjuge
//informacioAmpliada/estudisIdiomes
/idHabilitatComunicativa
//informacioAmpliada/estudisIdiomes
/idLlenguaMaterna
//informacioAmpliada/estudisIdiomes
/idLlenguaMaterna
//informacioAmpliada/estudisIdiomes
/idiomes/idioma/idioma
//informacioAmpliada/estudisIdiomes
/idiomes/idioma/enten
//informacioAmpliada/estudisIdiomes
/idiomes/idioma/parla
//informacioAmpliada/estudisIdiomes
/idiomes/idioma/llegeix
//informacioAmpliada/estudisIdiomes
/idiomes/idioma/escriu
//informacioAmpliada/estudisIdiomes
/idNivellFormacio
//informacioAmpliada/estudisIdiomes
/estudisHomologats
//informacioAmpliada/estudisIdiomes
/associacions/pertanyAssociacio
//informacioAmpliada/estudisIdiomes
/associacions/tipus

//informacioAmpliada/estudisIdiomes
/associacions/nom
//informacioAmpliada/estudisIdiomes
/suport/ONG

DI - Hèstia - Ciutadans v1.1.doc

Descripció
Import de la font d’ingressos del ciutadà.
Identificador de la situació legal del ciutadà. La
relació de situacions es troba a la taula mestra
NSituacionLegal.
Data d’arribada a Espanya del ciutadà.
Data d’arribada al municipi del ciutadà.
Data de caducitat del NIE del ciutadà.
El ciutadà està pendent de reagrupar els pares:
 0: No
 1: Sí
El ciutadà està pendent de reagrupar els fills:
 0: No
 1: Sí
El ciutadà està pendent de reagrupar el cònjuge:
 0: No
 1: Sí
Identificador de l’habilitat comunicativa del ciutadà.
La relació d’habilitats es troba a la taula mestra
NHabilidadComunicativa.
Identificador de la llengua materna del ciutadà.
La relació de llengües es troba a la taula mestra
NLenguaMaterna.
Identificador de la llengua materna del ciutadà.
La relació de llengües es troba a la taula mestra
NLenguaMaterna.
Nom de l’idioma.
El ciutadà entén l’idioma.
El ciutadà parla l’idioma.
El ciutadà llegeix l’idioma.
El ciutadà escriu l’idioma.
Identificador del nivell de formació del ciutadà.
La relació de nivells es troba a la taula mestra
NNivelFormacion.
El ciutadà té homologats els seus estudis:
 0: No
 1: Sí
El ciutadà pertany a associacions:
 0: No
 1: Sí
Identificador del tipus d’associació a la que pertany el
ciutadà.
La relació de tipus es troba a la taula mestra
NAsociacion.
Nom de l’associació a la que pertany el ciutadà.
El ciutadà rep el suport d’alguna ONG:
 0: No
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Element
//informacioAmpliada/estudisIdiomes
/suport/administracioPublica

//informacioAmpliada/estudisIdiomes
/suport/associacionsImmigrants

//informacioAmpliada/estudisIdiomes
/suport/personesAltres
//informacioAmpliada/dadesRegistre
/dataAlta
//informacioAmpliada/dadesRegistre
/idUsuariAlta
//informacioAmpliada/dadesRegistre
/nomUsuariAlta
//informacioAmpliada/dadesRegistre
/dataModificacio
//informacioAmpliada/dadesRegistre
/idUsuariModificacio
//informacioAmpliada/dadesRegistre
/nomUsuariModificacio
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Descripció
 1: Sí
El ciutadà rep el suport d’alguna Administració
Pública:
 0: No
 1: Sí
El ciutadà rep el suport d’alguna associació
d’immigrants:
 0: No
 1: Sí
El ciutadà rep el suport de persones o d’altres:
 0: No
 1: Sí
Data i hora d’alta de la fitxa ampliada del ciutadà a
l’Hèstia.
Identificador del professional que va donar d’alta la
fitxa ampliada del ciutadà a l’Hèstia.
Nom del professional que va donar d’alta la fitxa
ampliada del ciutadà a l’Hèstia.
Data i hora de la darrera modificació de la fitxa
ampliada del ciutadà.
Identificador de l’últim professional que va modificar
la fitxa ampliada del ciutadà.
Nom de l’últim professional que va modificar la fitxa
ampliada del ciutadà.
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4 Joc de proves
El joc de proves del servei proporcionat per l’emissor final, vàlid per a l’entorn de pre-producció, és el
que es detalla a continuació.

codiINE
999999999
2512070005

idInternCiutada

2512070005
2512070005
2512070005
2512070005

370000011

NIF

CIP

88888888R
TASA9999999999
10000412

2512070005

99999999R

2512070005

TASA1030101002

2512070005

10000412

2512070005

10000412

2512070005

88888888R
TASA9999999999
99999999R

TASA9999999999

Resultat
(-2) L'entitat no s'ha localitzat.
(-1) Identificador no vàlid. Ha d'indicar un
idInternCiutada, un NIF o un CIP.
(-2) El ciutadà no s’ha trobat.
(-2) El ciutadà no s’ha trobat.
(-2) El ciutadà no s’ha trobat.
(0) El ciutada s'ha localitzat
correctament
(0) El ciutada s'ha localitzat
correctament
(0) El ciutada s'ha localitzat
correctament
(0) El ciutada s'ha localitzat
correctament
(0) El ciutada s'ha localitzat
correctament
(0) El ciutada s'ha localitzat
correctament

Annex – exemple de missatges
Consulta d’un ciutadà (HESTIA_CONSULTA_CIUTADA)
Exemple petició
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:hes="http://www.aoc.cat/hestia/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<hes:PCIConsultaCiutada>
<hes:codiINE>10</hes:codiINE>
<!--Optional:-->
<hes:idInternCiutada>10000412</hes:idInternCiutada>
<!--Optional: -->
<hes:NIF>?</hes:NIF>
<!--Optional:-->
<hes:CIP>?</hes:CIP>
</hes:PCIConsultaCiutada>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

DI - Hèstia - Ciutadans v1.1.doc

pàg 14/19

Exemple resposta
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<PCIConsultaCiutadaResponse xmlns="http://www.aoc.cat/hestia/">
<PCIConsultaCiutadaResult>
<resultat>
<codiResultat>0</codiResultat>
<descripcio>El ciutada s'ha localitzat correctament</descripcio>
</resultat>
<ciutada>
<informacioBasica>
<identificacioCiutada>
<idInternCiutada>10000412</idInternCiutada>
<idTipusDocumentacio>2</idTipusDocumentacio>
<NIF>99999999R</NIF>
<CIP>TASA1030101002</CIP>
</identificacioCiutada>
<nom>MONTSERRAT</nom>
<cognom1>MASSANA</cognom1>
<cognom2>PUIGVERD</cognom2>
<estat>
<estat>0</estat>
<dataExitus>1900-01-01T00:00:00</dataExitus>
</estat>
<dadesNaixement>
<nasciturus>0</nasciturus>
<dataNaixement>1971-08-12T00:00:00</dataNaixement>
<idPais>5</idPais>
<idProvincia>0</idProvincia>
<idMunicipi>0</idMunicipi>
</dadesNaixement>
<dadesContacte>
<telefon1>973000000</telefon1>
<telefon2>630000000</telefon2>
<email/>
</dadesContacte>
<sexe>D</sexe>
<adrecaResidencia>
<transeunt>0</transeunt>
<idRegim>1</idRegim>
<idProvincia>27</idProvincia>
<idMunicipi>251207</idMunicipi>
<localitatBarri/>
<CP>25007</CP>
<idTipusVia>10</idTipusVia>
<nomVia>PINTOR XAVIER GOSE</nomVia>
<numero>23</numero>
<bloc/>
<escala/>
<pis>4-2</pis>
<porta/>
</adrecaResidencia>
<nucliConvivencia>
<idTipusFamilia>4</idTipusFamilia>
<idNucliConvivencia>3</idNucliConvivencia>
<numMembres>4</numMembres>
<numMenors>2</numMenors>
<numFills>2</numFills>
<numACarrec>2</numACarrec>
</nucliConvivencia>
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Exemple resposta
<dependencia>
<dependent>0</dependent>
<grauDependencia>0</grauDependencia>
<expeDP/>
</dependencia>
<discapacitat>
<discapacitat>0</discapacitat>
<grauDiscapacitat>0</grauDiscapacitat>
</discapacitat>
<dadesRegistre>
<dataAlta>2013-03-05T11:30:09.38</dataAlta>
<IdUsuariAlta>10000039</IdUsuariAlta>
<nomUsuariAlta>LOURDES ZANUY</nomUsuariAlta>
<dataModificacio>2014-12-10T13:42:58.13</dataModificacio>
<idUsuariModificacio>10000057</idUsuariModificacio>
<nomUsuariModificacio>INFORMADOR
LLEIDA</nomUsuariModificacio>
<idUsuariResponsable>10000041</idUsuariResponsable>
<nomUsuariResponsable>TREBALLADOR SOCIAL
LLEIDA</nomUsuariResponsable>
</dadesRegistre>
</informacioBasica>
<informacioAmpliada>
<activitatLaboral>
<idActivitatLaboral>13</idActivitatLaboral>
<permisTreball>0</permisTreball>
<dataCaducitatPermis>1900-0101T00:00:00</dataCaducitatPermis>
<idMunicipi>251207</idMunicipi>
<idSectorLaboral>3</idSectorLaboral>
<ocupacioComptePropi>0</ocupacioComptePropi>
<ocupacioCompteAltre>1</ocupacioCompteAltre>
<ingressos>1000</ingressos>
</activitatLaboral>
<dadesImmigrants>
<idSituacioLegal>0</idSituacioLegal>
<dataArribadaEspanya>1900-0101T00:00:00</dataArribadaEspanya>
<dataArribadaMunicipi>1900-0101T00:00:00</dataArribadaMunicipi>
<dataCaducitatNIE>1900-01-01T00:00:00</dataCaducitatNIE>
<pendentReagrupament>
<pares>0</pares>
<fills>0</fills>
<conjuge>0</conjuge>
</pendentReagrupament>
</dadesImmigrants>
<estudisIdiomes>
<idHabilitatComunicativa>1</idHabilitatComunicativa>
<idLlenguaMaterna>19</idLlenguaMaterna>
<idNivellFormacio>7</idNivellFormacio>
<estudisHomologats>0</estudisHomologats>
</estudisIdiomes>
<associacions>
<pertanyAssociacio>1</pertanyAssociacio>
<tipus>7</tipus>
<nom/>
</associacions>
<suport>
<ONG>0</ONG>
<administracioPublica>1</administracioPublica>
<associacionsImmigrants>0</associacionsImmigrants>
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Exemple resposta
<personesAltres>1</personesAltres>
</suport>
<dadesRegistre>
<dataAlta>2013-03-05T11:30:09.39</dataAlta>
<IdUsuariAlta>10000039</IdUsuariAlta>
<nomUsuariAlta>LOURDES ZANUY</nomUsuariAlta>
<dataModificacio>2013-06-04T10:38:59.883</dataModificacio>
<idUsuariModificacio>10000041</idUsuariModificacio>
<nomUsuariModificacio>TREBALLADOR SOCIAL
LLEIDA</nomUsuariModificacio>
<idUsuariResponsable>10000041</idUsuariResponsable>
<nomUsuariResponsable>TREBALLADOR SOCIAL
LLEIDA</nomUsuariResponsable>
</dadesRegistre>
</informacioAmpliada>
</ciutada>
</PCIConsultaCiutadaResult>
</PCIConsultaCiutadaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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