Via Oberta: nou formulari de sol·licitud dels serveis Via Oberta
02/06/2020

PAS 0 Versió Adobe Reader
Per tal d'emplenar, desar i enviar les dades del formulari de sol·licitud
és imprescindible disposar com a mínim d'Adobe Reader 12 o
posteriors per obtenir un rendiment apropiat del formulari. Aquest
programari es pot descarregar gratuïtament des de la pàgina d’Adobe
Acrobat Reader.

PAS 1 On trobareu el nou formulari
A EACAT Tràmits: Inici> Tràmits > Catàleg > CAOC - Sol·licitud serveis
AOC >
A partir d’ara només hi haurà dos formularis:
-

“Sol·licitud serveis Via Oberta” i

-

“Sol·licitud serveis Via Oberta AEAT”, ja que l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària (AEAT) requereix la formalització d’una
sèrie de requeriments especials.
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PAS 2 Abans d’emplenar qualsevol formulari de Via Oberta, què
cal tenir a mà
1. Adhesió al Conveni Marc d’Interoperabilitat: Per a l'accés a la
consulta de les dades del catàleg de dades i documents de Via
Oberta és necessària l’adhesió al conveni marc d’interoperabilitat:
Conveni per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat
dels sistemes d’informació de les Administracions Catalanes (CMI),
signat el mes d’octubre de 2006 entre la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Localret i el Consorci AOC.
-

Si el vostre organisme ja s’hi ha adherit, la data us
apareixerà directament al formulari. En cas que
estigueu adherits però no us carregui la data d’adhesió
serà necessari que ens adjunteu l’adhesió del CMI al
formulari de sol·licitud dels serveis de VO per poder-ho
carregar al sistema i que us surti la data configurada en
properes ocasions.

-

Si no hi esteu adherits caldrà que l’òrgan competent del
vostre ens formalitzi l’adhesió signant l’annex I del
Conveni i l’annexeu al formulari de sol·licitud dels
serveis de Via Oberta. Al formulari de sol·licitud també
trobareu l’enllaç al CMI.
2

2. En el cas que vulgueu i tingueu la capacitat de consumir els serveis
d’interoperabilitat directament des del vostres sistemes (requereix
d’integració

informàtica

per

part

del

vostre

ens)

i,

en

conseqüència, vulgueu integrar els vostres sistemes mitjançant
serveis web, cal adjuntar el formulari de sol·licitud d’integració a
Via Oberta mitjançant serveis web.

La sol·licitud d’integració es tramita en la mateixa sol·licitud i no
en una tramesa independent:

PAS 3 Si voleu sol·licitar dades de l’AEAT i la DGT
Si voleu consumir les dades de l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària (AEAT) i la Direcció General de Trànsit (DGT) hi ha un seguit
de requeriments especials. Les dades de l’AEAT són les úniques dades
que no es poden tramitar en aquest formulari perquè l’emissor
formalitza unes demandes més complexes.
AEAT
Pel que fa a l’AEAT, requereix la formalització d’una sèrie de
requeriments jurídics, tècnics i funcionals. Per tant, abans de sol·licitar
aquestes dades cal que tramiteu de forma independent el formulari
“Sol·licitud d'autorització d'accés a dades de l'Agència Espanyola
d'Administració Tributària”.
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Teniu a disposició un document en el que s’explica, pas a pas, com
donar compliment als requeriments de l’AEAT.

DGT
Per accedir a les dades de la Direcció General de Trànsit mitjançant Via
Oberta

també

és

necessària

la

formalització

d’una

sèrie

de

requeriments jurídics i tècnics.
Pel que fa als jurídics, a banda de l’adhesió al Conveni Marc
d’Interoperabilitat cal signar un conveni específic amb la Direcció
General de Trànsit per a l’intercanvi de dades i documents entre la DGT
i l’ens local.
Fins l’any 2016, els ajuntaments podien adherir-se al conveni de
col·laboració, signat el 25 de novembre de 2009 entre l’Organisme
Autònom Prefectura Central de Trànsit i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP). No obstant, actualment aquest conveni
es troba denunciat i aquesta opció ja no es troba disponible. En aquests
moments l’AOC està treballant perquè els ens que en el seu moment
no van signar el conveni corresponent puguin sol·licitar els serveis de
la DGT.

PAS 4 Emplenem el formulari “Sol·licitud serveis Via Oberta”
Amb el nou formulari, es substitueixen els formularis específics per a
cada servei de Via Oberta per un sol formulari en el que la sol·licitud
es fa per procediment administratiu. Al desplegable trobareu els
tipus de procediments endreçats per ordre alfabètic:
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El codi associat al procediment us sortirà per defecte quan trieu el
procediment.
Tot seguit, cal que indiqueu el nom del procediment i la seva
descripció. Un exemple:

Els camps següents són obligatoris de la plataforma d’intermediació i
s’omplen per defecte en funció de les dades que hagueu informat
anteriorment:
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Justificació legal
A continuació, entrem en la justificació legal de les dades sol·licitades
on caldrà

triar totes les dades que es demanen

en el

procediment administratiu en el que voleu suprimir l’aportació
documents en paper seleccionant les caselles de les dades que
preteneu consultar.
És recomanable que realitzeu un esquema de les dades sol·licitades
en el procediment per a detectar totes les dades necessàries. Un
exemple:

Un cop tingueu clares les dades que voleu sol·licitar, el formulari us les
classifica pel seu origen.

Un cop marcat el nivell territorial que us interessa, se us desplegaran
els cedents d’aquestes dades.
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A mesura que aneu marcant els ens, més avall s’aniran desplegant les
modalitats d’aquell servei. Per exemple, si marqueu “TGSS - Deutes
amb la Seguretat Social i situació d'alta” veureu:

Com podeu veure, els camps en blau de l’apartat “justificació legal
respecte al servei” ja us vindran omplerts per tal que us sol·licitem
l’autorització a cada cedent de les dades.
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Respecte a les dades que es volen demanar, teniu en compte les
particularitats de l’AEAT i la DGT (punt 3).
Pel que fa a les dades de l’AEAT, quan marqueu el producte de l’AEAT

en comptes d’aparèixer l’apartat específic per adjuntar la justificació
legal de les dades sol·licitades, se us obrirà un enllaç per descarregar
i tramitar el formulari específic de l’AEAT

Quan seleccioneu les dades de la DGT

apareixerà l’apartat específic per adjuntar la justificació legal de les
dades sol·licitades i especificar el nom i la data d’adhesió al conveni
signat amb la DGT que us habilita a la consulta.
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Un cop hem marcat les dades que requerim per al nostre procediment,
el pas següent és seleccionar les modalitats de consum d’aquesta dada
i justificar els extrems següents:
1. La norma legal on es sol·licita la dada a consultar
2. Els articles de la norma legal on es sol·licita la dada a consultar
3. Adjuntar o indicar l’enllaç a la norma legal anterior
4. Justificar el consentiment, la no oposició o l’habilitació legal per
a consultar la dada sol·licitada
Important: Pel que fa a les dades que se sol·liciten a través de la
Plataforma d’Intermediació del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, es demana la publicació, aportació o traducció al castellà
tant de la normativa aplicable com del formulari on es recull el
consentiment

1. Norma Legal: Escriure el nom de la norma on es requereix
específicament l’obtenció de la dada o document que es pretén
consultar per a tramitar el procediment. La política actual dels
emissors és la de no acceptar normativa genèrica que no
especifiqui expressament la dada a consultar.
Per exemple, si es pretén consultar el compliment de les
obligacions tributàries o de la seguretat social per a un
procediment de subvencions sí que serà suficient especificar que
la consulta s’empara en base a l’article 14.e de la Llei General de
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Subvencions (LGS), donat que aquest article estableix que per a
ser beneficiari d’una subvenció cal “e) Acreditar abans de dictarse la proposta de resolució de concessió que està al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social (...)”.
Ara bé, si la dada a consultar en el procediment de subvencions
és, per exemple, el títol de família nombrosa, el títol de família
monoparental o les dades de discapacitat, caldrà especificar les
bases reguladores de la convocatòria de subvencions on
específicament es requereix l’aportació o comprovació d’aquesta
dada. Per exemple, la base reguladora 9.2 del ajuts al menjador
escolar del Consell Comarcal del Garraf:

2. Articles: Especificar els articles concrets de la normativa a la
que s’ha fet referència en l’apartat anterior on es requereix la
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consulta d’aquesta dada. En l’exemple anterior, faríem referència
a l’article 9.

3. Enllaçar o adjuntar la norma legal: És obligatori adjuntar o
enllaçar (URL) la normativa que s’ha indicat en l’apartat anterior
a. Si marqueu URL s’obrirà una capseta on podeu escriure
l’enllaç on es troba publicada aquesta normativa

b. Si marqueu “Adjunt”, cal que feu clic a “Adjunta” i s’obrirà
l’explorador del vostre PC perquè trieu la normativa
requerida, per adjuntar el document.

Cal tenir en compte que la longitud del nom i l’extensió de
l’adjunt no pot superar els 100 caràcters. A més, no es podrà
tramitar el formulari si hi ha dos adjunts amb el mateix nom.
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4. Consentiment: Cal especificar si es consulten les dades en base
a:
A. La no oposició del ciutadà: caldrà aportació de formulari
B. El consentiment exprés “Si”: caldrà aportació del formulari
C. Habilitació legal “Llei”: caldrà especificar la norma legal
A continuació, us expliquem què significa cada casella.

A. Es marca “No oposició” en els casos en què només cal garantir
la no oposició del ciutadà a la consulta de les dades. Com a norma
general, l’article 28.2 de la Llei 39/2015 estableix que les
administracions poden consultar les dades dels ciutadans
garantint el dret d’oposició del ciutadà, a no ser que una llei
habiliti a la consulta de les dades sense donar lloc a l’oposició o
exigeixi el consentiment exprés.
En conseqüència, caldrà adjuntar el formulari on consti una
clàusula que informi als ciutadans de les consultes que es
realitzaran per a la verificació del compliment dels requisits
establerts al procediment i que possibilita l’oposició a la consulta
de les dades per part del ciutadà.

B. Es marca “Llei” quan una norma legal us habilita per a la
consulta

bé

perquè

estableix

que

no

s’ha

de

requerir

consentiment o bé perquè no deixa lloc al dret d’oposició. En
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aquest cas, cal especificar el nom de la norma legal, l’article
concret i adjuntar-la o enllaçar-la.
Per exemple, l’article 28.2 de la Llei 39/2015 estableix que no hi
ha lloc a l’oposició quan l’aportació de la dada es requereixi per
un procediment sancionador o d’inspecció.

C. Es marca “Si” sempre que una llei exigeixi recollir el
consentiment exprés del ciutadà per a la consulta de les dades.
Per exemple, l’article 95.1.k de la LGT exigeix a l’administració
l’obtenció del consentiment exprés del ciutadà per a consultar les
seves dades tributàries quan siguin necessàries per a la
tramitació de procediments no tributaris.
En aquest cas, caldrà adjuntar el formulari on s’hagi recollit el
seu

•

consentiment.

Al marcar el “Si” es mostra una finestra emergent en la qual
es pregunta si el document de consentiment ja s'ha adjuntat
a la sol·licitud. Per tant, si la sol·licitud a adjuntar és la
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mateixa per a la justificació de totes les dades sol·licitades en
el procediment només cal adjuntar-la una vegada:

•

Si a la finestra emergent marqueu “Sí” veureu un
desplegable en el que podreu escollir el document abans
adjuntat:

•

Si a la finestra emergent marqueu “No” (perquè no l’heu
adjuntat abans o perquè són diferents documents en virtut
de la dada sol·licitada), caldrà incloure el formulari que
sol·licita el consentiment del ciutadà a la consulta de les
dades.

•

Per acabar, si heu adjuntat un document de consentiment
i torneu a fer clic a “Adjuntar” veureu el missatge següent:
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PAS 5 Finalitzem el formulari
Primer, cal acceptar les condicions del servei i indicar la data en què
l’òrgan competent del vostre ens ha autoritzat sol·licitar l’accés a les
dades requerides en aquest formulari. Finalment, cal validar el
formulari, signar i enviar:

Quan feu clic al botó de “Valida” i hi ha algun camp que no s’ha
emplenat correctament, veureu la finestra emergent següent:

Si tots els camps estan ben emplenats, el missatge serà el següent:
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Aleshores, cal que feu clic a “Acceptar” i s’obrirà l’espai de signatura.
Signeu amb el vostre certificat digital i, per acabar, envieu:

PAS 6 En prémer “Envia” en un PDF d’EACAT no apareix cap
missatge. Què faig?
Amb determinades configuracions de l’Adobe Acrobat, hem detectat
que ens alguns casos al prémer el botó “Envia” dels PDF’s que generen
de manera automàtica el registre de sortida/entrada d’alguns tràmits
d’EACAT, no apareix el missatge indicant que ha finalitzat la tramesa i
l’Adobe Acrobat es queda estat enviant/rebent dades.
Per evitar això, cal accedir a la

configuració de l’Acrobat Reader i

desactivar la Verificació de signatures.
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