
 
 

 

 

 

 

VIA OBERTA. PRESTACIONS SOCIALS PÚBLIQUES  

 

Carta de servei 

Data d’actualització 30/03/2020 

Nom i emissor del servei 

Prestacions socials públiques 

Institut Nacional de la Seguretat Social  (INSS) 

Descripció del servei 

El servei posa a disposició de les administracions públiques que ho 

requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits els serveis 

següents: 

 

- Consulta de prestacions del Registre de Prestacions Socials 

Públiques (RPSP) i incapacitat temporal, maternitat i paternitat. 

 

- Consulta d’històric de prestacions del Registre de Prestacions Socials 

Públiques (RPSP) i incapacitat temporal, maternitat i paternitat. 



 
 

 

 

 

 

Modalitats de consulta 

 

 

 

1 Consulta de prestacions 

 

1.1 Com fer les consultes 

Aquest servei proporciona informació en relació a les prestacions 

percebudes per un/a ciutadà/na a data actual a partir de les dades 

següents. Tots els camps són obligatoris: 

 

• Tipus de documentació: S’ha de triar entre: NIF, NIE, passaport 

• Documentació: 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 (important: lletra 

majúscula A-Z). Si es fa en un altre format els resultats solen ser 

incorrectes. 

- NIE: Lletra X, Y, Z + 7 dígits numèrics + dígit de control 

(important: lletra majúscula). En cas d’informar NIE, el servei 

únicament respon dels títols obtinguts a l’Estat Espanyol. 



 
 

 

 

 

 

- Passaport: 3 lletres + 5 dígits numèrics (en cas de passaport 

espanyol) 

 

• Consentiment: Sí o Llei 

• Finalitat: 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 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: 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: 

 

 

 

 

1.2 Quines dades s’obtenen 

 

1. Resultat de l’operació  



 
 

 

 

 

 

 

La informació que s’obtindrà és: 

 

 

Cal descarregar la versió imprimible per obtenir el detall de les 

prestacions. En els exemples següents, veureu una resposta que conté 

prestacions de viudetat i incapacitat temporal i una altra de jubilació. En el 

document hi ha les evidències de la consulta: nom i cognoms de la 

persona que fa la consulta, la data i la hora, per a quin organisme s'ha 

generat, quin usuari la demanat (el NIF), l'expedient, la finalitat i el codi 

segur de verificació. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

2. Us expliquem els camps de la resposta 

 

• Dades de la consulta:  

- Finalitat: procediment autoritzat  

- Consentiment: pot ser Sí (consentiment exprés) o Llei que habiliti la 

consulta 

- Documentació de la persona de la qual volem consultar les dades 

 

• Resposta de la consulta 

- Codi resultat: el llistat següent recull els codis d’estat que es 

retornen a les respostes del servei quan les peticions es tramiten. 

Tot seguit del codi, hi ha la descripció. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Taula 1 Codis d'estat de les respostes 

 

Codi Descripció 

0000 Prestacions trobades 

0001 Identificador a consultar incorrecte o format erroni 

0002 Hi ha múltiples persones per al mateix  identificador 

0003 
La persona sol·licitada no és titular de prestació o no té 

prestacions 

0004 
Hi ha més de 20 prestacions d'IT en alta o més de 35 

prestacions en total 

0005 
Sense prestacions d'incapacitat temporal per error de 

comunicacions 

0006 

Persona especialment protegida.  Es retornen dades de 

les prestacions, però aquestes dades han de tenir una 

protecció especial a l'hora de tractar-los ja que així ho ha 

sol·licitat el titular de la prestació a la Seguretat Social 

 

 

Si en la resposta s'obté el codi 0004 s'ha de tenir en compte que hi ha 

prestacions que no s'estan tornant i que el criteri que se segueix per a les 

prestacions que es tornen en la resposta és el següent: 

 

- De les prestacions de l'RPSP, es retornaran fins a 15 possibles 

prestacions segons aquest ordre: primer les prestacions 

contributives gestionades per INSS i ISM; segon, a la Protecció 

familiar gestionada per l'INSS i finalment totes les prestacions 

alienes segons l'ordre de lectura. 

 



 
 

 

 

 

 

- Se li afegeixen a més fins a 20 possibles prestacions INCA, amb el 

criteri següent: primer, els subsidis de maternitat i paternitat i 

després les IT. De manera que, si hi ha una maternitat a temps 

parcial i una IT, es retorna primer la maternitat i després la IT, per 

data de fet causant. 

 

Si en la resposta s'obté el codi 0005 probablement si es torna a enviar la 

petició més tard es retornaran també les prestacions d'Incapacitat 

Temporal. 

 

Un exemples: 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

- Data del procés: data en la qual es fa la consulta. Es retornarà en 

tota els casos excepte si hi ha error i coincidirà amb la data de la 

resposta. 

 

- Nom i cognoms: nom i cognoms de la persona per a la qual es 

realitza la consulta. El nom i primer cognom es retornen sempre 

excepte si hi ha un error. Pel que fa al segon cognom, és possible 

que no n’hi hagi ja que en alguns països no n’hi ha. Si aquest és el 

cas, la majoria de les vegades trobareu en aquest camp tres guions 

baixos consecutius (_ _ _). 

 

• Prestació: hi haurà tants apartats com prestacions detectades. 

 

- Prestació - clau / Prestació:  

• Si la consulta es realitza amb el consentiment de la persona, els 

valors per a cada codi i la descripció de la prestació seran els de la 

Taula 2 de l’Annex 1 Codi i descripció de la prestació.  

• Si la consulta es fa per llei no es retornarà cap codi i com a literal hi 

haurà sempre el valor “Prestació”. 

 

- Tipus de prestació: si la prestació és contributiva o no. Els valors 

possibles són: 

 

SI = Contributiva; 

NO = No contributiva 

En blanc = Es desconeix si és o no contributiva 

 



 
 

 

 

 

 

Totes les prestacions del Sistema de Seguretat Social són contributives 

amb l’excepció de la protecció familiar (codi de prestació A1, A2, A3). La 

maternitat pot ser-ho o no.    

 

Les prestacions gestionades per les comunitats autònomes (codi d’entitat 

gestora “C”), les prestacions de l’”A50” (Junta de Andalusia) i les de 

l’”A52” (Pensions assistencials) són no contributives.  

 

La resta de prestacions en la seva majoria són contributives, malgrat que 

en alguns casos no està clarament identificada la característica; en aquest 

cas el valor anirà en blanc.  

  

- Clau de l’entitat gestora o de l’entitat que abona la prestació 

La clau serà sempre valor numèric en prestacions d’IT, maternitat i 

paternitat; per a la resta de prestacions és una clau alfanumèrica. 

S’envien ambdós valors perquè els noms de les entitats gestores del 

Registre de Prestacions Socials Públiques (RPSP) són susceptibles de 

canvis  periòdics. 

L’Annex 2 conté les taules 3 i 4: entitats gestores del RPSP i entitats 

gestores respectivament. 

 

- Import brut mensual (cèntims d'euro) 

Es correspon amb l’import de la prestació, inclosos els imports de 

possibles deduccions més l’import d’IRPF (si procedeix). Pot haver 

prestacions amb import brut igual a zero.  

L’import és en cèntims d’euro i format NNNNNNN. 

 

- Per a totes les prestacions del RPSP es retornarà l’import mensual 

de la prestació a data de consulta.   



 
 

 

 

 

 

- Per prestacions M6 o P6 de pagament directe, l’import brut serà 

l’import que s’abonarà per tot el subsidi malgrat que encara no 

s’hagi pagat.  

- Si és Incapacitat Temporal (Prestació I6 o I7 de Pagament directe –

hi ha una nota explicativa més avall), l’import brut serà l’import  

que s’ha abonat fins el moment de la consulta.   

- Si hi ha parts de confirmació capturats però no abonats, es calcularà 

el pagament i s’inclourà en l’import brut.  

 

Nota: Per a la gestió de la incapacitat temporal ha dos aplicacions, INCA 

Pagament Directe i INCA Pagament Delegat. En la primera es gestionen 

les sol·licituds d'aquestes prestacions i es realitza el pagament en règim 

de Pagament Directe. A la segona només es té el registre dels processos 

d'Incapacitat Temporal informats per diferents subsistemes (SPS, 

Empreses, Mútues). En aquesta última aplicació estan emmagatzemats 

tant els processos en Pagament Directe com els processos en Pagament 

Delegat. En aquesta base de dades no es disposa d'informació econòmica 

de la prestació excepte la base reguladora en alguns casos. Per tant, en el 

cas que el Procés d'incapacitat temporal estigui a INCA Pagament Delegat 

i no a INCA Pagament Directe no aniran informades les dades 

econòmiques: data d'efectes, import brut i data fi prevista. 

  

- Import líquid  

Es correspon amb l’import de la prestació una vegada aplicades les 

possibles  deduccions, més l’import de l’IRPF (si procedeix). Pot haver 

prestacions amb líquid igual a zero, bé perquè es parteix d’un brut 

d’import zero o bé perquè és zero després d’aplicar les deduccions 

corresponents.   

L’import és en cèntims d’euro i format NNNNNNN. 



 
 

 

 

 

 

 

En totes les prestacions alienes al Sistema de Seguridad Social, l’import 

líquid coincidirà amb l’import brut ja que manquen les dades dels 

possibles descomptes.   

 

- Número de pagues 

Es refereix al número de pagues que li corresponen a aquesta prestació en 

el període d’un any. Llevat d’error, es retornarà sempre en les prestacions 

del RPSP. 

  

- Data d’efectes  

Es correspon amb la data d’efectes econòmics de la prestació. Llevat 

error, es retornarà sempre excepte en les prestacions d’Incapacitat 

Temporal (I6 o I7) que només figuren a l’aplicació INCA Pago Delegado ja 

sigui la prestació en pagament directe o en pagament delegat.  

Format AAAAMMDD 

 

- Data de finalització prevista  

Es correspon amb la data d’acabament del dret. No es retornarà la dada 

per a les prestacions del RPSP.  

- Si és maternitat o paternitat, la data fi es correspondrà amb la data 

de venciment del subsidi.   

- Si és Incapacitat Temporal, la data fi és la data fins el darrer 

pagament realitzat o del darrer comunicat de confirmació anotat en  

Pagament directe INSS. En Incapacitat Temporal el pagament 

delegat no anirà complimentat.  

 

- Data del fet causant 

No es retornarà la dada per a les prestacions del RPSP.  



 
 

 

 

 

 

- En prestacions de Maternitat, la data del fet causant es correspondrà 

amb la data d’inici del descans.  

- En prestacions d’Incapacitat Temporal, la data del fet causant es  

correspondrà amb la data de la baixa mèdica.  

 

- Base reguladora diària 

Només es retornarà la data de la base reguladora diària per la prestació 

d’Incapacitat Temporal en pagament delegat en el cas que es conegui la 

dada.  

 

- Tipus de pagament  

No es retornarà la dada per les prestacions del RPSP.  

- En el cas de la prestació d’Incapacitat Temporal els valors possibles 

són: 1, Directe; 2, Delegat; i buit en el cas que no es conegui.  

- En el cas de les prestacions de maternitat i paternitat serà sempre 

l’1 Directe.  

- En prestacions de pagament delegat, no es calculen imports 

abonats; només s’informa de la data de baixa mèdica i de la base 

reguladora diària en cas que es conegui. 

 

2  Consulta d’històric de prestacions 

2.1 Com fer les consultes 

 

Aquest servei proporciona informació en relació a les prestacions 

percebudes per un/a ciutadà/na en un període de temps determinat. 

 

La consulta es fa indicant un document identificador mitjançant el qual 

s’accedeix al fitxer general de persones físiques sempre i quan s’estigui 



 
 

 

 

 

 

unívocament identificat i es sigui titular d’alguna prestació. Es retornen 

tants registres com número de prestacions en alta tingui el titular en el 

RPSP, sempre que la prestació hagi finalitzat en el mateix període. 

 

Per a les prestacions de Protecció Familiar que tenen com a entitat gestora 

l’INSS, en funció del DNI o NIE consultat, es pot retornar un dels tres 

possibles codis (A1, A2, A3) i el seu literal i es fa referència a la persona 

consultada i la seva relació amb la prestació. 

 

Per altra banda, es retornaran fins a 20 possibles prestacions d’incapacitat 

temporal i/o prestacions de maternitat i paternitat. La suma de totes elles 

no superarà mai les 35 prestacions. 

 

És obligatori informar la dada “Consentiment” ja que en funció d’aquesta 

la resposta pot variar en determinats camps. 

 

Les dades a informar són les següents i totes són obligatòries a excepció 

del nom i cognoms que s’hauran d’indicar només si el document 

identificador de la persona està duplicat: 

 

• Tipus de documentació: S’ha de triar entre: NIF, NIE, passaport 

• Documentació: 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 (important: lletra 

majúscula A-Z). Si es fa en un altre format els resultats solen ser 

incorrectes. 

- NIE: Lletra X, Y, Z + 7 dígits numèrics + dígit de control 

(important: lletra majúscula). En cas d’informar NIE, el servei  

únicament respon dels títols obtinguts a l’Estat Espanyol. 



 
 

 

 

 

 

- Passaport: 3 lletres + 5 dígits numèrics (en cas de passaport 

espanyol) 

• Nom i cognoms: només són obligatoris si l’Identificador de Persona 

Física (NIF, NIE, passaport) està duplicat 

• Data d’inici: Data d’inici del període a consultar (format AAAA-MM-

DD). La consulta no es podrà realitzar per una data anterior a l’1 de 

gener de l’any anterior a la data de la petició. 

• Data fi: Data final del període a consultar (format AAAA-MM-DD). La 

consulta no es podrà realitzar amb data posterior a la data de la 

petició. 

• Finalitat: 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 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: És l’identificador de l’expedient administratiu 

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

• Consentiment: Sí o Llei 

 

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

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

2.2 Quines dades s’obtenen 

Resultat de l’operació  

La informació que s’obtindrà és: 

 



 
 

 

 

 

 

Cal descarregar la versió imprimible per obtenir el detall de les 

prestacions. En l’exemple següent, veureu una resposta que conté fins a 

35 prestacions (el límit màxim que hem comentat abans) de maternitat, 

paternitat i incapacitat temporal. Només hem mostrat algunes d’elles ja 

que presenten el mateix format.  

 

En el document hi ha les evidències de la consulta: nom i cognoms de la 

persona que fa la consulta, la data i la hora, per a quin organisme s'ha 

generat, quin usuari la demanat (el NIF), l'expedient, la finalitat i el codi 

segur de verificació. 

 

 

 

Nom Cognom1 Cognom2 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) 

 



 
 

 

 

 

 

Hi ha fins a un màxim de 35 prestacions. A la darrera pàgina trobem: 

 

Respecte a la primera modalitat de consulta, la consulta d’Històric de 

prestacions té algunes peculiaritats:  

 

Consideracions generals: 

 

• Només es retornaran les prestacions finalitzades amb almenys un 

dia inclòs en el període de la petició.  

• Els imports es retornen sempre com un pagament únic i per el total 

de la prestació independentment del fet que part del període de la 

prestació no estigui comprés en el període sol·licitat.  

• El servei proporcionarà les dades comunes de resposta de la 

persona i, com hem dit, fins a un màxim de 35 prestacions.  

• Només es retornaran dades en el cas que el codi de resposta sigui 

0000.  

 



 
 

 

 

 

 

Dades de la consulta: hi ha la data d’inici de la consulta i la data fi. Es 

retornarà en tots els casos, a excepció d’error i coincidirà amb la data de 

la resposta 

 

Resposta de la consulta 

Codi resultat: el llistat següent recull els codis d’estat que es retornen a 

les respostes del servei quan les peticions es tramiten. Tot seguit del codi 

hi ha la descripció.  

 

 Codi Descripció 

0000 
El servei s’ha executat correctament. Titular amb 

prestacions localitzat. 

0001 
El titular no té prestacions o no té prestacions donades 

d’alta 

1105 
Titular amb  IPF duplicat. Cal indicar el nom i cognoms a la 

petició 

1200 Data inicial menor de la permesa 

1203 

S’han trobat prestacions d’IT, maternitat i/o paternitat 

però no es mostren totes perquè s’ha sobrepassat el llindar 

màxim establert per l’emissor (més de 35 prestacions). 

0502 Error realitzant la consulta. 

 

Si a la resposta s’obté el codi 1203 (hi ha més de  35 prestacions en total) 

s’ha de tenir en compte que hi ha prestacions que no s’estan retornant.  

 

A més, s’indica:  

1. si el número de document identificador és unívoc: S, és unívoc; N, 

el document està duplicat i requereix informar nom i cognoms a la 

petició. 



 
 

 

 

 

 

2. El número de prestacions trobades. Com hem dit, si és superior a 

35, només retorna les 35 primeres. 

 

Prestació 

 

• Codi: El codi i el seu literal variaran segons el tipus de 

consentiment. 

 

Si s’ha triat “Sí”, es retorna el codi i el literal corresponent a la prestació.  

Si s’ha triat “Llei”, no se retornarà res al codi i com a literal es retornarà 

sempre “Prestació”.  

 

Codi i descripció de la prestació obtinguda (s’ha triat consentiment “Sí”): 

- I0: Incapacitat temporal. 

- I6: Incapacitat temporal per contingències comuns. 

- I7: Incapacitat temporal per contingències professionals. 

- M6: Maternitat. 

- M7: Maternitat no contributiva. 

-     P6: Paternitat. 

 

• Tipus de prestació: es pot indicar “Si”, “No” o “En blanc” si és 

desconeguda. 

Nota: Totes les prestacions del Sistema de la Seguretat Social són 

contributives amb l'excepció de la Protecció Familiar (clau de prestació A1, 

A2 i A3). La maternitat pot ser o no ser-ho. 

 

• Entitat de gestió: codi i descripció 

Codi i nom de l’entitat gestora o que abona la prestació (podeu consultar  

la taula 4 de l’Annex 2). 



 
 

 

 

 

 

• Import brut en cèntims d’euro. 

Es correspon amb l'import de la prestació en cèntims d'euro, inclosos els 

imports de possibles deduccions, més l'import d'IRPF (si s'escau). Hi pot 

haver prestacions amb import brut igual a zero. 

 

Aquesta dada només s'ofereix per a les prestacions abonades en 

pagament directe per l'INSS (totes les maternitats i paternitats i algunes 

incapacitats temporals) i contindrà l'import brut de la prestació. 

 

• Import líquid en cèntims d’euro. 

Informada únicament en cas que el codi de resposta sigui 0000 i hi hagi 

alguna prestació.  

Aquesta dada només s'ofereix per a les prestacions abonades en 

pagament directe per l'INSS (totes les maternitats i paternitats i algunes 

incapacitats temporals). 

 

Es correspon amb l'import de la prestació en cèntims d'euro una vegada 

aplicades les possibles deduccions, més l'import d'IRPF (si s'escau). 

 

Hi pot haver prestacions amb líquid igual a zero, bé perquè es parteix d'un 

brut d'import zero, o perquè és zero després d'aplicar les deduccions 

corresponents. 

 

• Data dels efectes econòmics 

Data d’efectes de la prestació (format AAAA-MM-DD). Es correspon amb la 

data d'efectes econòmics de la prestació. 

 



 
 

 

 

 

 

Es tornarà en tots els casos, excepte en les prestacions d'incapacitat 

temporal (I6 o I7) que només figurin en l'aplicació INCA PAGO DELEGADO 

ja sigui la prestació en Pagament directe o en Pagament Delegat. 

 

• Data fi: data de finalització del dret de la prestació econòmica 

(AAAA-MM-DD). Dos opcions: 

- Data del darrer pagament directe INSS per incapacitat temporal. 

- Per maternitats i paternitats es correspon amb la data de venciment 

del subsidi. 

 

• Data de fet causant (AAAA-MM-DD): 

- Data de baixa mèdica en cas d’incapacitat temporal. 

- Data d’inici de descans en cas de maternitat i paternitat 

 

• Base reguladora: es retornarà la dada de la base reguladora diària 

en el cas de pagament delegat de la incapacitat temporal en el cas 

que es conegui la dada. 

 

• Tipus de pagament de la prestació: En el cas de la prestació 

d’Incapacitat Temporal, els valors possibles són: 1: directe; 2: 

delegat, 3: mútua, en blanc: desconegut. En el cas de les 

prestacions de maternitat i paternitat, serà sempre 1, directe. 

 

• Pagament: llistat per mesos en funció de la data d’emissió del 

pagament. Hi ha una línia per mes de pagament fins a 24 mesos 

(sempre que els imports siguin superiors a 0). S’indica l’import brut 

i líquid en cèntims d’euro: 

“Pagament 2019-01-13 18858 (import brut) / 18858 (import líquid)” 

 



 
 

 

 

 

 

Annex 1. Codi i descripció prestació  

 

Taula 2 Codi i descripció prestació 

 

Codi Literal Descripció 

A1 Protecció familiar de beneficiari   

A2 Protecció. fam. de causant 

perceptor 

  

A3 Protecció familiar de causant   

J0 Jub. derivada incapacitat permanent Jubilació derivada d’una 

Incapacitat permanent. 

J1 Jubilació incapacitat absoluta   

J2 Jubilació incapacitat total   

J3 Jubilació incapacitat parcial   

J4 Jubilació gran invalidesa   

I0 Incapacitat temporal   

I6 Incapacitat temporal contingències 

Comunes 

Incapacitat Temporal per 

contingències comunes 

I7 
Incapacitat temporal contingències 

Professionals 

Incapacitat Temporal por 

contingències Professionals 

M6 Maternitat Maternitat 

M7 Maternitat no contributiva   

P6 Paternitat Paternitat 

10 Incapacitat permanent Incapacitat Permanent 

11 Incapacitat absoluta   

12 Incapacitat total   

13 Incapacitat parcial   

14 Gran invalidesa   

19 Incapacitat   

20 Jubilació Jubilació 

28 Jub. Derivada incapacitat Jubilació derivada d’una 



 
 

 

 

 

 

Incapacitat 

30 Viudetat Viudetat 

40 Orfandat Orfandat 

50 

Favor familiars Prestació del sistema de 

Seguretat Social establert amb 

motiu de la mort d’un treballador 

o pensionista en favor de 

determinats familiars. 

60 

Millora estatutària Prestacions d’antics sectors 

laborals o mutualitats previstes 

en els seus estatuts o convenis 

d’empresa. 

69 

PF, P. Complementària Assignació econòmica per fill o 

menor acollit a càrrec, o major 

afectat per una discapacitat en 

un grau igual o superior al 65%. 

71 

Ajuda extraordinària LISMI Ajudes complementàries als 

subsidis de la Llei 13/1982, de 7 

d’abril, d’Integració Social de 

Minusvàlids, que reconeix la 

Conselleria per a la Igualtat i el 

Benestar Social de la Junta 

d’Andalusia. 

72 

Subs. Gar. Ing. Mínim Subsidi de garantia d’ingressos 

mínims establert a la Llei 

13/1982, de 7 d’abril, 

d’Integració Social de 

Minusvàlids. 

73 

Subs. Ajuda T. Persona Subsidi per ajuda de tercera 

persona establert a la Llei 

13/1982, de 7 d’abril, 

d’Integració Social de 

Minusvàlids. 



 
 

 

 

 

 

74 

Subs. Mob. Comp despeses  

transport 

Subsidi de mobilitat i 

compensació per a despeses de 

transport establert a la Llei 

13/1982, de 7 d’abril, 

d’Integració Social de 

Minusvàlids. 

79 

Subs. Atur > 52/REAS Subsidi per atur per a 

treballadors majors de 52 anys 

que se percep fins que el  

treballador arribi a l’edat  

ordinària que s’exigeix en cada 

cas per causar dret a la pensió 

de Jubilació. 

7A Ajuda emergència social   

7R Renda inserció    

89 

Menors guerra Prestacions públiques diferents  

de les anteriors que abonen 

entitats alienes al sistema que la 

entitat inclou amb aquesta  

identificació genèrica per no 

ajustar-se a les claus 

específiques (no n’hi hauria 

d’haver). 

99 Altres col·lectius   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Annex 2. Entitats gestores del RPSP i entitats gestores 

 

Taula 3 Entitats gestores RPSP 

 

Codi Literal 

A00 INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

A01 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (GESTION) 

A02 INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 

A03 INSTITUTO NAL SEGUR. E HIGIENE TRABAJO 

A04 CLASES PASIVAS 

A05 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

A07 SINDROME TOXICO 

A08 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (PERSONAL) 

A09 IMSERSO (PERSONAL) 

A11 MINISTERIO DE CULTURA 

A12 GENERALITAT DE CATALUNYA 

A13 CONSEJERÍA PRESIDENCIA PRINC. ASTURIAS 

A14 MINISTERIO DEFENSA MINISTERIO DE DEFENSA 

A15 GOBIERNO VASCO 

A31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

A32 INSTITUTO CATALÀ DE SALUT 

A33 SERVIZO GALEGO DE SAÚDE 

A34 AGENCIA VALENCIANA DE SALUT 

A35 SERVICIO VASCO DE SALUD - OSAKIDETZA 

A36 SERVICIO NAVARRO DE SALUD - OSASUNBIDEA 

A37 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 

A38 SERVICIO PÚBLICO EMPLEO ESTATAL 

A39 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD 

A40 SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 

A41 GERENCIA REGIONAL SALUD CASTILLA Y LEON 

A42 SERVICIO MURCIANO DE SALUD 

A43 SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 



 
 

 

 

 

 

A44 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 

A45 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 

A46 SERVICIO DE SALUD CASTILLA-LA MANCHA 

A47 SERVICIO RIOJANO DE SALUD 

A48 SERVICIO DE SALUD PRINCIPADO ASTURIAS 

A49 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS PÚBLICAS CÓRDOBA 

A50 JUNTA DE ANDALUCÍA 

A51 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

A52 DIRECCIÓN GRAL CIUDADANÍA ESPAÑOLA EXTER 

A53 M. MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 

A95 MONT PREVIS SOC EMPL Y OBREROS PUERTOS 

A98 AGENCIA ESTATAL ADM. TRIBUTARIA 

C01 DIRECCIÓN GRAL DE ORDENACIÓN DE LA S.SOC 

C02 IMSERSO (PRESTACIONES) 

C03 CONSEJ.IGUALDAD Y BIENESTAR SOC ANDALUCÍA 

C04 INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES 

C05 CONS. BIENESTAR SOC. Y VIVIENDA ASTURIAS 

C06 CONS. D´AFERS SOCIALS PROM I IM I.BALEARS 

C07 CONS. BIENESTAR SOC, JUV Y VIV CANARIAS 

C08 CONS. SANIDAD Y SERVICIOS SOC CANTABRIA 

C09 GERENCIA DE SERVICIOS SOC CASTILLA Y LEON 

C10 CONS. BIENESTAR SOCIAL CASTILLA-LA MANCHA 

C11 INST. CATALÀ D'ASSISTÉNCIA/SERVEIS SOC 

C12 CONS. BENESTAR SOCIAL G. VALENCIANA 

C13 CONS. IGUALDAD Y EMPLEO EXTREMADURA 

C14 STARÍA GRAL FAMILIA Y BIENESTAR GALICIA 

C15 DIR.GRAL DE SERVICIOS SOC MADRID 

C16 INSTITUTO MURCIANO ACCIÓN SOCIAL 

C17 A. SOCIALES, FAM, JUV Y DEP NAVARRA 

C18 DIR. GRAL. DEPEND Y PRESTAC LA RIOJA 

C19 DIR. TRABAJO Y S. SOCIAL PAÍS VASCO 

C20 INSTITUTO FORAL BIENESTAR SOCIAL ÁLAVA 

C21 DIPUTACION FORAL GUIPÚZCOA (PRESTAC.) 



 
 

 

 

 

 

C22 DIPUTACION FORAL VIZCAYA (PRESTACIONES) 

C23 CEUTA 

C24 MELILLA 

C25 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO 

C26 CONSEJ. ASUNTOS SOCIALES CIUD.AUT.CEUTA 

C27 CONSEJ. BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD MELI. 

E03 ALSTOM TRANSPORTE 

E05 ASTILLEROS ESPAÑOLES SA 

E06 ASTILLEROS DE SANTANDER SA 

E07 ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE SA 

E24 EMPRESA NACIONAL HULLERAS DEL NORTE SA 

E28 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA 

E33 FORJAS Y ACEROS DE REINOSA SA 

E34 HIJOS DE J. BARRERAS SA 

E42 JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA SA 

E46 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

E53 FERROCARRILS GENERALITAT DE CATALUNYA 

E56 EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES VALENCIA 

L01 INSTITUT MALLORQUI D´AFERS SOCIALS 

L02 DEPART BENESTAR SOC I JOVENTUT- MENORCA 

L03 DEPART SANITAT I BENESTAR SOC - EIVISSA 

L04 CONSELLERIA DE BENESTAR SOC - FORMENTERA 

M01 MUFACE 

M06 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 

M07 CAJA JUBILACIONES Y PENS PROV NAVARRA 

M08 AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

M09 AYUNTAMIENTO DE TAFALLA 

M10 AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

M12 MONTEPÍO FUNCIONARIOS MUNIC GOB NAVARRA 

M15 MUTUAL MIDAT CYCLOPS 

M16 MUTUA MONTAÑESA 

M19 MAZ 

M20 UMIVALE 



 
 

 

 

 

 

M21 EGARSAT 

M23 MUTUALIA 

M24 MUTUA NAVARRA 

M25 ACTIVA MUTUA 2008 

M28 MUTUA INTERCOMARCAL 

M30 FREMAP 

M31 SOLIMAT 

M33 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA 

M37 ASEPEYO 

M40 FRATERNIDAD-MUFRESPA 

M41 MUTUA BALEAR 

M44 UNION DE MUTUAS 

M50 IBERMUTUAMUR 

M51 SUMINISTRADORA ELÉCTRICA DE CÁDIZ SA 

M52 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CÁDIZ SA 

M59 MUTUALIDAD AUXILIO/PREVISIÓN (M. EDUC.) 

M60 DIPUTACIÓN DE BARCELONA 

M61 AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

M64 AYUNTAMIENTO DE VIGO 

 

Taula 4 Entitats gestores 

 

 

Codi Literal 

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS  

002 MUTUALIA  

003 ACTIVA MUTUA 2008 

007 MUTUA MONTAÑESA  

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  

011 MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZALIMAT 

015 UMIVALE  

021 MUTUA NAVARRA  

039 MUTUA INTERCOMARCAL  



 
 

 

 

 

 

061 FREMAP  

072 SOLIMAT  

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA 

151 ASEPEYO  

183 MUTUA BALEAR  

201 MUTUA GALLEGA DE AT  

267 UNION MUTUAS UNIMAT 

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS  

274 IBERMUTUAMUR 

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA  

276 EGARSAT 

777 INSS 

888 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

 

Annex 3 Errors retornats per la Plataforma d’Intermediació  

Les peticions que la Plataforma d'Intermediació de Dades (PID) detecti 

que són incorrectes o invàlides obtindran els missatges d’error següents. 

Aquestes peticions no arribaran mai a l'INSS.  

 

Missatge d'error 
Codi d'error 

SCSP 
Descripció de l'error 

S'ha arribat al nombre màxim 

de respostes servides per a la 

petició 

0225 Si s'ha establert un nombre màxim de 

vegades que es tornarà  la resposta 

d'una petició asíncrona, aquest error es 

donarà quan es realitzi una sol·licitud de 

resposta per a una petició asíncrona i, la 

resposta ja s'hagi tornat el nombre 

màxim de vegades establert. 

Error a l'hora de recórrer tots 

els registres d’una base de 

dades XML 

0226 S'ha detectat algun error o incongruència 

en algun dels paràmetres rebuts a la 

petició 

La petició ja ha estat 0229 S'ha rebut una petició amb un 



 
 

 

 

 

 

tramitada identificador de Petició repetit 

El timestamp de la petició ha 

de ser vàlid i d'avui o d'ahir 

0230 Es rep una petició amb un timestamp 

amb format incorrecte o que no és ni 

d'ahir ni d'avui. 

Document incorrecte 0231 S'ha rebut una petició en la qual la 

validació del NIFTitular és incorrecta.  

Tag NumElementos invàlid 0237 Es rep una sol·licitud de resposta en la 

qual <NumElementos> no és el mateix 

que el que es va enviar a la petició 

asíncrona. 

Certificat o resposta caducada 0241 Es rep una sol·licitud de resposta a una 

petició després d'un període de temps 

transcorregut el qual es considera que la 

resposta ha perdut la seva validesa. 

Error de BackOffice 0242 Mitjançant SoupFault, el servei retorna 

aquest error en els casos següents:  

.El servei extern proveïdor de dades 

retorna un missatge SOAPFault 

· El servei extern proveïdor de dades 

retorna un missatge de resposta i aquest 

missatge no supera les polítiques de 

validació configurades a la Plataforma 

d'Intermediació 

Això no hauria de passar a producció. 

No totes les sol·licituds 

sol·liciten un codi de certificat 

igual a l'indicat en la petició 

0243 Es rep una petició síncrona en què el 

valor de DatosGenericos /Ttransmisión / 

Código Certificado no és igual que el 

valor d'Atributos / CodigoCertificado 

Es rep una petició asíncrona en la que el 

valor de 

DatosGenericos/Transmision/Codigo 

Certificado d'alguna de les sol·licituds no 

coincideix amb el valor 

d'Atributos/CodigoCertificado. 

La petició no existeix en el 

sistema 

0244 Es rep una sol·licitud de resposta per a 

una petició que no existeix en el sistema. 



 
 

 

 

 

 

La petició es va tramitar en 

modus Síncron 

0245 Es rep una sol·licitud de resposta per a 

una petició síncrona. 

Valor incorrecte per al camp 

$NOMBRE_CAMPO 

0252 Per al servei síncron s'ha rebut una 

petició en la qual el valor indicat per a 

algun dels camps és incorrecte 

  Per al servei asíncron s'ha rebut una 

petició en la qual hi ha un valor 

incorrecte en un camp per algun/s de/ls 

node/s SolicitudTransmision. En aquest 

cas es retorna un missatge de Resposta i, 

s'informa als DatosEspecificos de les 

sol·licituds corresponents aquest codi 

d'error 

No s'ha aportat la informació 

mínima necessària per 

tramitar la petició 

0254 Per al servei síncron s'ha rebut una 

petició en la qual no s'ha indicant un 

criteri mínim de cerca per fer la consulta. 

Per al servei asíncron s'ha rebut una 

petició en la qual per algun node 

SolicitudTransmision no s'ha indicant un 

criteri mínim de cerca per fer la consulta. 

En aquest cas es retorna un missatge de 

Resposta i, s'informa als DatosEspecificos 

de les sol·licituds corresponents aquest 

codi d'error 

Organisme no autoritzat 0301 Per al servei síncron s'ha rebut una 

petició d'un organisme que no està 

autoritzat per consumir el servei. En 

aquest cas es torna un SoapFault amb 

aquest codi d'error. 

Per al servei asíncron s'ha rebut una 

petició en la qual algun dels organismes 

sol·licitants presents en el node 

SolicitudTransmision, no està autoritzat 

per a consumir el servei. En aquest cas 

es retorna un missatge de Resposta i, 

s'informa als DatosEspecificos de les 

sol·licituds corresponents aquest codi 

d'error. 



 
 

 

 

 

 

Certificat caducat 0302 S'ha rebut una petició signada amb un 

certificat caducat. 

Certificat revocat 0303 S'ha rebut una petició signada amb un 

certificat revocat 

Firma no vàlida 0305 S'ha rebut una petició en la qual la 

signatura no és vàlida 

No s'ha trobat el node 

signatura 

0307 La petició no té nodus de firma. 

Error general al verificar el 

certificat 

0309 Es produeix un error en validar el 

certificat 

Error general al verificar el 

certificat 

0310 S'ha produït algun error en verificar 

l'Autoritat Certificat del certificat emprat 

en la signatura de la petició rebuda 

No s'ha trobat el certificat que 

firma en el document XML 

0311 S'ha rebut una petició en la qual no 

apareix el certificat signant 

{CIF_ORGANISMO} no 

autoritzat a consumir el  servei 

{SERVICIO} per al 

procediment 

{COD_PROCEDIMI ENTO} 

0314 S'ha rebut un codi de procediment que 

no està autoritzat per consumir el servei 

per al qual s'ha enviat 

L'estructura del fitxer rebut no 

correspon amb l'esquema 

0401 S'ha rebut una petició l'estructura no es 

correspon amb l'esquema XSD 

Falta informar camp obligatori 

& <nombre_campo> & 

ID_petición. 

0402 S'ha rebut una petició en la que no s'ha 

indicat alguna de les dades necessàries 

per tramitar la petició. 

El nombre d'elements no 

coincideix amb el nombre de 

sol·licituds rebuda 

0414 S'ha rebut una petició en la qual el 

nombre d'elements indicat en el camp 

<NumElementos> no coincideix amb el 

nombre de sol·licituds incloses en la 

petició (nombre de nodes 

<SolicitudTransmision>) 

El nombre de sol·licituds és 

més gran que un. Cal executar 

el servei en mode asíncron 

0415 El servei síncron rep una petició amb més 

d'un node <SolicitdTransmision> 

El nombre de sol·licituds de la 

petició supera el màxim 

establert 

0416 El servei asíncron rep una petició amb 

més nodes <SolicitudTransmision> dels 

permesos pel servei. 



 
 

 

 

 

 

Hi ha identificadors de 

sol·licitud repetits 

0419 Es rep una petició en la qual diversos 

nodes <SolicitudTransmision 

DatosGenericos/Transmision/IdSolicitud> 

tenen el mateix valor 

Error de Base de Dades & 

Desc. Error 

0501 Es donarà quan es produeixi algun error 

amb la base de dades en intentar dur a 

terme alguna operació 

Error de sistema & identificació 

del sistema 

0502 Es donarà quan es produeixi algun error 

intern que impedeixi el funcionament 

correcte (error de configuració, 

inconsistència de dades, etc.) 

Error al contactar amb el 

servei extern 

0101 Aquest error es produeix quan no és 

possible contactar amb el servei extern. 

En el cas d'un servei síncron es torna un 

SOAPFault, mentre que en el cas d'un 

servei asíncron, NOMÉS es retornarà 

SOAPFault si TOTES les sol·licituds van 

fallar en contactar amb el servei extern. 

 

 

 

Annex 4 Errors retornats per l’INSS 

Codi Descripció 

229 La petició ja existeix. 

225 
S’ha arribat al número màxim de respostes servides per a la 

petició. 

234 Codi de certificat sol·licitat incorrecte. 

241 La petició no existeix al sistema. 

242 La petició es va tramitar en modalitat síncrona. 

306 Problemes al firmar el missatge de resposta. 

401 L’estructura de l’XML rebut no compleix l’esquema. 

403 Impossible obtenir contingut XML del missatge. 



 
 

 

 

 

 

411 El número de sol·licituds ha de ser més gran que 0. 

412 Falten dades obligatòries. Atributs. 

413 Falten dades obligatòries. Sol·licitud. 

414 
El número d’elements no coincideix amb el número de 

sol·licituds rebudes. 

415 
El número de sol·licituds és més gran que u. Cal executar el 

servei en modalitat asíncrona. 

416 
El número de sol·licituds de la petició supera el màxim 

establert. 

417 L’identificador de petició i el de sol·licitud no coincideixen. 

418 Firma del missatge no trobada. 

419 Hi ha identificadors de sol·licitud repetits. 

511 Problemes d’accés a BBDD. 

512 Problemes al registrar la petició. 

513 Problemes al registrar la resposta. 

514 Problemes a l’obtenir resultat del servei.  

515 Problemes a l’enviar correu-e. 

901 Impossible executar el servei. Causa indeterminada 

 


