VIA OBERTA. TESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
Carta de servei
Data d’actualització: 23/01/2020
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Nom i emissor del servei

Deutes amb la Seguretat Social, situació d’alta i Vida Laboral
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
2

Descripció del servei

El servei posa a disposició les dades de la TGSS sobre deutes, situació d’alta i vida
laboral del treballador a la Seguretat Social.
Sempre s’haurà d’especificar el número d’expedient del procediment del vostre ens
que origina la consulta.
2.1 Cost del servei
No n’hi ha.
3

Modalitats de consulta

Actualment hi ha quatre modalitats de consulta actives:
3.1 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.
3.2 Situació de deute
Permet obtenir informació de si l’identificador consultat (NIF, CIF) té o no deutes amb
la Seguretat Social. Únicament s’indicarà un SI o un NO juntament amb una
descripció del resultat obtingut. Aquesta modalitat també es por consultar per lots.

3.3 Alta laboral a data concreta
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 (SI o
NO). Aquesta modalitat també es por consultar per lots.
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3.4 Vida laboral darrers 12 mesos
Aquest servei facilita un informe amb les dades laborals del treballador referit als 12
mesos anteriors a la consulta.
3.5 Casos d’ús del servei per lots
En aquest servei de Via Oberta es poden fer consultes per lots de les dues modalitats
següents:



Situació del deute
Alta laboral a data concreta
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3.1 ACREDITACIÓ D’ACTIVITAT AGRÀRIA PER COMPTE PROPI
3.1.1 COM FER LES CONSULTES:
Aquesta modalitat permet consultar les situacions de les acreditacions de jornades
agràries a partir de les dades següents:

Camp
Tipus de
documentació

Descripció
Camp obligatori
S’ha de triar entre: DNI, NIF, NIE o passaport.

Documentació Camp obligatori.
S’ha 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 de
passaport espanyol)

“Període des
de”

Camp opcional
S’ha d’informar el mes i any d’inici per un període determinat en
el format AAAAMM.

“Fins a”

Camp opcional
Conté el mes i any de fi per un període determinat en el format
AAAAMM.
El servei permet no informar el rang de dates (“Període des de” i
“Fins a”) però en cas que s’informi el camp “des de” serà
obligatori informar també el camp “fins a”.

Tipus de
Procediment/

Camp Obligatori.
En el desplegable, cal triar el tipus de procediment autoritzat per
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Finalitat

al 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 a 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.

Es podran fer les consultes següents:
 Sol·licitar les dades en un període determinat i, en aquest cas, la data de fi
sempre serà superior a la data 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 què s’hauran d’introduir les dades és el següent:
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3.1.2 QUINES DADES S’OBTENEN
El servei retorna 100 situacions com a màxim per a un determinat rang de dates.
Així, en cas que en el període sol·licitat hi hagi més de 100 situacions caldrà reduir
el rang de sol·licitud. Per poder acotar el període, cal que recordeu que podeu
informar el rang de dades “Període des de” i “Fins a”.

Element

Codi del
Resultat

Descripció
BLOC RESPOSTA DE LA CONSULTA
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 la Seguretat
Social.
 0004: IPF està duplicat en la base de dades de la
Seguretat 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 anterior

IPF
Identificació
persona
física

És la identificació de la persona física; es correspon amb el
numero de documentació introduït amb dos dígits més que el
precedeixen.
El format establert és 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.

BLOC DADES DE SITUACIÓ
Normalització Indica si està normalitzat el camp nom i cognoms
1: no normalitzat
2: normalitzat
Nom

Nom de la persona consultada
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NAF

Numero d’afiliació sobre la persona de la que s’informa la
situació.

Règim

Literal del Règim de la Seguretat Social.

CNAE

Activitat econòmica.

Data real
d’alta
Data efectiva
d’alta
Data real
baixa

Data d’inici de l’activitat laboral (AAAAMMDD).

Data efectiva
baixa

Data en què es produeixen els efectes de la baixa
(AAAAMMDD).
Si es retorna 0 és que la situació encara no ha produït baixa.

Data en què es produeixen els efectes de l’alta (AAAAMMDD).
Data de finalització de l’activitat laboral (AAAAMMDD).
Si es retorna 0 és que la situació encara no ha produït baixa.

Un exemple de pantalla de resposta és el següent:
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3.2 SITUACIÓ DEL DEUTE
3.2.1 COM FER LES CONSULTES:
Aquesta modalitat permet consultar les dades d’una persona física a partir de:

Camp
Tipus de
documentació

Descripció
Camp obligatori
S’ha de triar entre: DNI, NIF, NIE, CIF o passaport.

Documentació Camp obligatori.
S’ha 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)
CIF (Empresa): Lletra + 7 dígits + dígit de control (lletra)
Passaport: 3 lletres + 5 dígits numèrics (en cas de
passaport espanyol)

Tipus de
Procediment/
Finalitat

Camp Obligatori.
En el desplegable, cal triar el tipus de procediment autoritzat per
al 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 a 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.
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El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent:

3.2.2 QUINES DADES S’OBTENEN
Element
Codi del
Resultat

Descripció
Codi numèric de tres dígits amb el significat següent:
-

-

Descripció

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 Seguretat Social i no té
assignat CCC en cap Règim del sistema de la Seguretat
Social.
0502: Error realizant la consulta.
0401: Format de petició incorrecte (no compleix
l’schema).

Descripció on s’informa de si la persona consultada està al corrent
o no de les obligacions amb la Seguretat Social

La pantalla de resposta que s’obté és la següent:
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3.3 ALTA LABORAL A DATA CONCRETA
3.3.1 COM FER LES CONSULTES:
Aquesta modalitat permet consultar les dades d’una persona física a partir de NIF,
NIE, passaport i data en què es vol consultar si la persona estava d’alta o no.

Camp
Tipus de
documentació

Descripció
Camp obligatori
S’ha de triar entre: DNI, NIF, NIE o passaport.

Documentació Camp obligatori.
S’ha 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 de
passaport espanyol)

Data de
situació

Camp Obligatori.
Data en la que es vol comprovar si el ciutadà estava donat d’alta o
no a la TGSS.
El format per introduir aquesta data és el següent: DDMMAAAA

Tipus de
Procediment/
Finalitat

Camp Obligatori.
En el desplegable, cal triar el tipus de procediment autoritzat per
al 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 a la consulta d’aquestes dades a través del formulari
corresponent.
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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.

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

3.3.2 QUINES DADES S’OBTENEN:

Element

Descripció

IPF
Identificació
persona
física

És el numero de documentació introduït amb dos dígits més que el
precedeixen.
El format establert és 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 del
Resultat

Codi numèric de tres dígits 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 la Seguretat
Social.
0005: IPF està duplicat en la base de dades de la
Seguretat Social.
0006: El format de la data de petició és incorrecte.
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-

Descripció

0502: Error realizant la consulta.
0401: Format de petició incorrecte
l’schema).

(no

compleix

Descripció on s’informa la situació d’alta de la persona consultada
en data concreta.

La pantalla de resposta que s’obté és la següent:
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3.4 VIDA LABORAL
3.4.1 COM FER LES CONSULTES:
Aquesta modalitat permet consultar la vida laboral d’una persona física del darrer
any des de la data en què s’efectua la consulta.
Camp
Tipus de
documentació

Descripció
Camp obligatori
S’ha de triar entre: DNI, NIF, NIE o passaport.
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Documentació Camp obligatori.
S’ha 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 de
passaport espanyol)
Data de
situació

Camp Obligatori.
Data en la que es vol comprovar si el ciutadà estava donat d’alta o
no a la TGSS.
El format per introduir aquesta data és el següent: DDMMAAAA

Tipus de
Procediment/
Finalitat

Camp Obligatori.
En el desplegable, cal triar el tipus de procediment autoritzat per
al 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 a 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 què s’hauran d’introduir les dades és el següent:
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3.4.2 COM FER LES CONSULTES:

Element
Dades de la
consulta

Descripció



Consulta: Modalitat de consulta



Codi Finalitat: S’informa del tipus de procediment
seleccionat i pel qual s’ha realitzat la consulta.



Tipus de documentació: S’informa del tipus de documentació sobre
el que s’ha realitzat la consulta.



Documentació: Número de documentació consultat

Resposta de
la consulta

Dates de la
consulta

que



Codi: Codi numèric de tres dígits amb el significat següent:
- 0000: titular localitzat.
- 0001: titular no localitzat a la BBDD de la Seguretat Social.
- 0002: titular duplicat a la BBDD de la Seguretat Social.
- 0005: vida laboral amb masses situacions.
- 0502: error realitzant la consulta.



Descripció: Descripció del codi de la consulta o de l’error

s’ha



Data inici: Informa de la data d’inici de la consulta que coincideix
amb un any anterior a la data de consulta.



Data fi: Informa de la data de fi de la consulta que coincideix amb la
data de la consulta.



Número situacions:
consultat



Número afiliació: Informa del número d’afiliació del titular consultat
(fins a 10 dígits)



Data naixement: Informa de la data de naixement del titular

Vida Laboral
Número de situacions retornades pel període
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consultat amb el format següent: AAAA-MM-DD.


Transferències drets CEE: S/N: Indicador de transferència de drets
a països de la Unió Europea (S/N).
 (S) En cas afirmatiu s’indica: “Els dies en situació d’alta que
consten en el present informe únicament són computables per
l’accés a la prestació econòmica d’incapacitat permanent derivada
de contingències comunes, per haver-se transferit al sistema de
previsió del personal de les Comunitats Europees les fraccions de
quota destinades a sufragar les prestacions de jubilació i mort i
supervivència, derivades de contingències comunes”.

Resum dies

alta (incl.
Pluriocupació
o

pluriactivitat)

Total dies alta: Total del dies d’alta en el període consultat incloent
dies de pluriocupació i pluriactivitat.
Dies pluriocupació: Dies d’alta en els que la situació és de
pluriocupació.

A continuació s’informa dels dies, mesos o anys d’alta els quals sumaran
el “Total de dies alta”. Si no s’han treballat els 365 dies de l’any, aquest
camp seran l’acumulat, és a dir, el sumatori dels mesos i dels dies serà
igual al “Total de dies d’alta”.


Anys alta: Anys d’alta en el període consultat incloent els anys de
pluriocupació o pluriactivitat.



Mesos alta: mesos d’alta en el període consultat incloent els mesos de
pluriocupació o pluriactivitat.



Dies alta: Dies d’alta en el període consultat incloent els dies de
pluriocupació o pluriactivitat

Resum dies

alta (sense
pluriocupació
o
pluriactivitat)

Total dies alta: Total dels dies d’alta en el període consultat SENSE
dies de pluriocupació i pluriactivitat. El resultat és la suma dels “Mesos
alta” i els “Dies alta”. Per exemple, si el “Total dies alta” és 106, serien
3 “Mesos alta” (90 dies) més 15 “Dies alta”. Es compta un dia més
perquè el càlcul es fa de data a data.

A continuació s’informa dels dies, mesos o anys d’alta els quals sumaran
el “Total de dies alta”. Si no s’han treballat els 365 dies de l’any, aquest
camp serà l’acumulat, és a dir, el sumatori dels mesos i dels dies serà
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igual al “Total de dies d’alta”.

Situacions



Anys alta: Anys d’alta en el període consultat SENSE comptar els anys
de pluriocupació o pluriactivitat.



Mesos alta: mesos d’alta en el període consultat SENSE comptar els
mesos de pluriocupació o pluriactivitat.



Dies alta: Dies d’alta en el període consultat SENSE comptar els dies
de pluriocupació o pluriactivitat



Número afiliació: Número d’afiliació de la Seguretat Social de la
Situació retornada



Règim: règim de la Seguretat Social per la situació retornada
o GENERAL
o REP. COMER: Situacions laborals en règim 0112; també són del
règim general o regularitzacions
o ARTISTAS
o TAURINOS (Regularitzacions)
o AUTONOMOS
o AGRARIO
o MAR
o CARBON
o HOGAR
o PROF. TAUR: Profesionales Taurinos – Situaciones Asimiladas
al alta (I.T)



Empresa: Raó social / nom de l’empresa de la situació retornada



Codi compte cotització: Codi del compte de cotització de l’empresa



Província: Província corresponent a l’empresa i el codi compte de
cotització. Només es retorna si el codi de compte de cotització és:
o C. AJENA
o C.PROPIA
o Si no s’especifica



Data alta: Data d’inici de l’activitat laboral. Format: AAAA-MM-DD



Data efectes: Data a partir de la qual té efectes l’alta per tal de
causar drets a les prestacions del sistema de Seguretat Social, a
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excepció de les prestacions derivades d’accidents de treball i malalties
professionals, desocupació i assistència sanitària derivada de malaltia
comú, maternitat i accident no laboral, en les quals la data d’efecte de
l’alta coincideix, en qualsevol cas, amb la data de l’alta. Format: AAAAMM-DD


Data Baixa: Data de finalització de l’activitat laboral. Format: AAAAMM-DD



Contracte de Treball: Identificador del contracte de treball (veure
apartat 3.4.3)



Contracte Temps parcial: Identificador del % de jornada per a
contractes a temps parcial. Identifica el percentatge que, sobre la
jornada a temps complert establerta en el conveni col·lectiu d’aplicació
o, en el seu defecte, sobre la jornada ordinària màxima legal, realitza
o ha realitzat el treballador. Format nn,n



Grup de cotització:
Grup
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Descripció
INGENIEROS Y LICENCIADOS. PERSONAL DE ALTA
DIRECCIÓN NO INCLUIDO EN EL ARTÍCULO 1.3. c) DEL
INGENIEROS
PERITOS Y AYUDANTES
ESTATUTO DETÉCNICOS,
LOS TRABAJADORES
TITULADOS
JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE TALLER

04

AYUDANTES NO TITULADOS

05

OFICIALES ADMINISTRATIVOS

06

SUBALTERNOS

07

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

08

OFICIALES DE PRIMERA Y SEGUNDA

01
02



Dies d’alta: Dies d’alta per la situació retornada.
Aclariment dels dies d’alta d’una situació. El dies d’alta d’una situació
tindran les excepcions i aclariments següents.
Número de dies compresos entre la data d’efecte de l’alta i la data de
baixa
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 En situacions d’alta el número de dies es computa entre la data
d’efecte de l’alta i la data d’emissió de l’informe.
Peculiaritats dels contractes a temps parcial
Al numero resultant de la diferència entre la data d’efecte de l’alta i la
data de baixa s’ha aplicat el percentatge sobre la jornada habitual de
l’empresa.
 En el supòsit que en un període el treballador hagi tingut diferents
jornades de treball pel que fa a la seva durada, s’han tingut en
compte totes elles per al càlcul dels dies.
 El càlcul del número de dies en situació d’alta en períodes amb
contracte a temps parcial és provisional.
 El càlcul definitiu es realitzarà en el moment en què s’efectuï una
sol·licitud per a l’accés a una prestació del sistema de la Seguretat
Social.
Peculiaritats del conveni especial de funcionaris de la Unió Europea
dels contractes a temps parcial
 Els dies en situació d’alta en aquest conveni especial únicament són
computables per a l’accés a la prestació econòmica d’incapacitat
permanent derivada de contingències comunes.
Peculiaritats del sistema especial de fruites, hortalisses i conserves
vegetals
 Si en l’informe consten les dades de COEFICIENT DE
PERMANÈNCIES, DIES DE TREBALL i/o DIES ALS QUE NO ÉS
D’APLICACIÓ EL COEFICIENT DE PERMANÈNCIES, el número de
dies en situació d’alta es calcula multiplicant els DIES DE TREBALL
pel COEFICIENT DE PERMANÈNCIES, sumant-se al resultat obtingut
els DIES ALS QUE NO ÉS D’APLICACIÓ EL COEFICIENT DE
PERMANÈNCIES.
 La situació d’alta de forma simultània en dos o més Règims del citat
sistema –pluriactivitat- sent una de les empreses del Sistema
Especial de Fruites, Hortalisses i Conserves Vegetals, impedeix
determinar si al número de dies calculats segons s’ha indicat en el
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paràgraf anterior se li han de restar dies per existir una
superposició de períodes cotitzats. El càlcul definitiu es realitzarà en
el moment en què s’efectuï una sol·licitud per a l’accés a una
prestació econòmica del sistema de la Seguretat Social.

3.4.3 RELACIÓ CONTRACTE DE TREBALL
Clau
100
109
130
139
150
189
200
209
230
239
250
289
300
309
330
339
350
389
401
402

INDEFINIT TEMPS
INDEFINIT COMPLERT
TEMPS
INDEFINIT COMPLERT
TEMPS
INDEFINIT COMPLERT
TEMPS
INDEFINIT COMPLERT
TEMPS
COMPLERT
INDEFINIT TEMPS
INDEFINIT COMPLERT
TEMPS
INDEFINIT PARCIAL
TEMPS
INDEFINIT PARCIAL
TEMPS
INDEFINIT PARCIAL
TEMPS
INDEFINIT PARCIAL
TEMPS
INDEFINIT PARCIAL
TEMPS

Característiques del
contracte
ORDINARI
FOMENT
CONTRACTACIÓ
PERSONES
INDEFINIDA
AMB
PERSONES
DISCAPACI
AMB
FOMENT
TAT
DISCAPACI
CONTRACTACIÓ
TAT
INDEFINIDA
ORDINARI
FOMENT
CONTRACTACIÓ
PERSONES
INDEFINIDA
AMB
PERSONES
DISCAPACI
AMB
FOMENT
TAT
DISCAPACI
CONTRACTACIÓ
TAT
INDEFINIDA

INDEFINIT PARCIAL
FIX
INDEFINIT DISCONTINU
FIX
INDEFINIT DISCONTINU
FIX
INDEFINIT DISCONTINU
TEMPS
INDEFINIT PARCIAL
FIX
INDEFINIT DISCONTINU
FIX
DURACIÓ
DETERMIN
DURACIÓ
ADA
DETERMIN
ADA

DISCONTINU
TEMPS
COMPLERT
TEMPS
COMPLERT

FOMENT
CONTRACTACIÓ
PERSONES
INDEFINIDA
AMB
PERSONES
DISCAPACI
AMB
FOMENT
TAT
DISCAPACI
CONTRACTACIÓ
TAT
INDEFINIDA
OBRA O
SERVICIO
EVENTUAL
DETERMINA
CIRCUMSTÀNCIES
DO
DE LA PRODUCCIÓ

TRANSFORMACI
Ó CONTRACTE
TEMPORAL
TRANSFORMACI
Ó CONTRACTE
INICIAL
TEMPORAL
TRANSFORMACI
Ó CONTRACTE
TEMPORAL
TRANSFORMACI
Ó CONTRACTE
TEMPORAL
TRANSFORMACI
Ó CONTRACTE
INICIAL
TEMPORAL
TRANSFORMACI
Ó CONTRACTE
TEMPORAL
TRANSFORMACI
Ó CONTRACTE
TEMPORAL
TRANSFORMACI
Ó CONTRACTE
INICIAL
TEMPORAL
TRANSFORMACI
Ó CONTRACTE
TEMPORAL

La pantalla de resposta que s’obté és la següent:
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4. Casos d’ús del servei per lots
1. Què són les consultes per lots
Alguns dels serveis de Via Oberta tenen certes modalitats de consulta que es poden
dur a terme per lots. La consulta manual per lots consisteix en la càrrega d’un fitxer
elaborat per l’usuari i l’obtenció asíncrona o diferida d’un altre fitxer de resposta. És a
dir, les respostes s’hauran d’anar a buscar a l’EACAT passades unes hores des que
s’ha realitzat la petició.
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.
2. Consultes per lots al servei TGSS
En aquest servei de Via Oberta es poden fer consultes per lots de les dues modalitats
següents:



Situació del deute
Alta laboral a data concreta

2.1 Situació del deute

A. Preparem la consulta: Cal que accediu a EACAT > Via Oberta i desplegar el
menú següent:
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Un cop a la pantalla heu de clicar sobre l’opció “Lots” i anireu a la pantalla següent:

Què trobeu a la pantalla:

28

1. Esculli el producte: quin producte voleu consultar: Demandants d'ocupació
(SOC), Discapacitats (ICASS), Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta,
Padró municipal d'habitants, etc.
2. Escolli la modalitat: en el desplegable cal seleccionar la modalitat del producte
escollit. Per exemple, per a “Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta” hi
ha les modalitats “Situació del deute” i “Alta laboral a data concreta”.
3. Esculli la finalitat: Ajuts, subvencions i beques, Autoritzacions i llicències,
Prestacions socials, etc. Si no apareix en el desplegable vol dir que no teniu
autoritzada la consulta per aquesta finalitat. Haureu de sol·licitar l'autorització
mitjançant el formulari corresponent.
4. Fitxer per pujar: Cal seleccionar el fitxer (que heu preparat prèviament segons
les indicacions que veurem més avall) amb les dades a consultar. El fitxer Excel
s’ha de guardar en format CSV:

Per carregar el fitxer CSV, pugeu el fitxer des del lloc del PC o de la xarxa on l’hagueu
guardat.
Com preparar el fitxer CSV (la petició):
Les dades que hem d’introduir per fer una consulta d’aquesta modalitat són les
següents:
Camps obligatoris:
 Tipus Documentació: tipus de documentació del titular de la consulta.
 Documentació: documentació del titular de la consulta.
 Tipus de procediment (finalitat): tipus de procediment en virtut del qual es fa la
consulta.
Camps opcionals:
 Nom: Nom del titular de la consulta.
 Cognom1: Primer Cognom del titular de la consulta.
 Cognom2: Segon Cognom del titular de la consulta.
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 són opcionals.
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A continuació us mostrem un exemple de document Excel que s’enviarà per fer la
consulta:

5. Versió imprimible a DESA’l
La informació que s’obté després de la consulta per lots s’emmagatzema al servei
DESA’l. Ara bé, malgrat aquesta opció es mostra per defecte quan fem la
sol·licitud de consulta per lots (“Versió imprimible a DESA’l) cal que prèviament
l’ens sol·liciti el servei mitjançant el formulari corresponent.

Si l’ens no ho sol·licita expressament, malgrat tinguin activat el DESA’l per a altres
serveis i marquin aquesta opció, quan vagi a buscar la resposta de la consulta al
DESA’L no la trobaran. Si esteu donats d’alta 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.
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Des d’aquest enllaç, podeu sol·licitar el servei DESA’l perquè s’activi aquesta opció per
a les consultes per lots.

6. Finalment, feu clic a "Enviar" i haureu finalitzat l'enviament per lots.

B. Hem enviat la consulta: un cop enviat el fitxer, us apareixerà aquesta
pantalla:

En aquesta pantalla l”aquí” us indica on podeu anar a buscar les respostes de les
peticions pendents. Recordeu que hi ha una obtenció asíncrona o diferida del fitxer de
resposta.
Les consultes pendents les podeu trobar a:
1. Pàgina d’inici de Via Oberta:
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2. Al menú “Consultes pendents/Lots/Historial”:

Si la consulta està pendent, veureu que hi ha la icona d’un rellotge taronja a la
columna “Estat”.
Si feu clic sobre el nom del producte a consultar o la modalitat veureu la pantalla
següent en la que us informa que la sol·licitud està pendent i un temps aproximat per
a la seva resolució:
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C. Obtenim la resposta de la consulta
Un cop ja s’ha dut a terme la consulta a la columna d’estat ens apareixerà un “check
box” verd. Cal clicar sobre el títol del producte o la modalitat.

Un cop s’accedeixi a la resposta des d’aquest apartat (Pendents) la informació de la
consulta passarà a la pestanya “Historial” on podrà ser consultable en més ocasions
clicant sobre el títol del producte.

33

La icona que conté una creu amb el fons gris
realitzat i que no es poden tornar a consultar.

significa que les consultes ja s'han

Clicant sobre el títol del producte apareix la pantalla següent:
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El fitxer es pot descarregar fent clic sobre “Descarrega” de la fila “resposta CSV”.
El fitxer de resposta de la consulta ens mostrarà les dades següents:





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: 3.2.2 QUINES DADES S’OBTENEN)
Resultat: Codi informatiu del resultat. (S: està al corrent de pagament, N: no
està al corrent de pagament, E = Error ).
Descripció: Descripció del resultat.

Com és la resposta que obtindrem a la modalitat “Situació del deute”:
Quan la consulta hagi finalitzat podreu descarregar la resposta. A continuació posarem
un exemple de resposta de la consulta:

2.2 Alta laboral a data concreta
Com ja s’ha explicat abans, per carregar el fitxer CSV cal anar a Via Oberta >
Consultes pendents/Lots/Historial, i situar-se a la pestanya Lots. Seleccioneu la
modalitat que us interessa (“Alta laboral a data concreta” en aquest cas) 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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Com preparar el fitxer CSV (la petició):
Les dades que hem d’introduir per fer una consulta d’aquesta modalitat són les
següents:
Camps obligatoris:





Tipus Documentació: Tipus de documentació del titular de la consulta.
Documentació: Número de Documentació del titular de la consulta.
Data: Data en la que es vol comprovar si el ciutadà estava donat d’alta o no a
la TGSS (DDMMAAAA).
Tipus de procediment (finalitat): Tipus de procediment en virtut del qual es fa
la consulta.
Camps opcionals:





Nom: Nom del titular de la consulta.
Cognom1: Primer Cognom del titular de la consulta.
Cognom2: Segon Cognom del titular de la consulta.

Les dades s’han de situar en el mateix ordre i els camps obligatoris són el “Tipus
Documentació”, “Documentació”, “data” i “tipus de procediment”; les altres dades són
opcionals.
A continuació us mostrem un exemple de la consulta:
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Com és la resposta que obtindrem a la modalitat “Alta laboral a data
concreta”:
El fitxer de resposta de la consulta ens mostrarà les dades següents:




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.

A continuació posarem un exemple de resposta de la consulta:
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