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VIA OBERTA. DADES DE RESIDÈNCIA LEGAL 

 

Carta de servei 

Darrera actualització: 27/10/2020 

 

NOM I EMISSOR DEL SERVEI 

Dades de residència legal 

Ministeri de Política Territorial i Funció Pública (MPTFP) 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

El servei de consulta de dades de residència legal d’un estranger serà 

l’encarregat de consultar les dades de residència legal a Espanya d’un 

ciutadà estranger. Ofereix l'estat de residència d'un estranger a Espanya, si 

és familiar d'un ciutadà comunitari o el tipus d'estada que té permesa. 

 

Com funciona la sol·licitud de residència 

Es persegueix obtenir l'estat de residència legal a partir del NIE d'un ciutadà 

estranger. La sol·licitud de residència, temporal o definitiva (llarga durada), 

segueix el procés següent: 

• Autorització inicial d’estada o residència (normalment un any) 

• Pròrroga d’estada (un any o inferior) o renovació de residència 

(normalment dos anys) 

• Residència llarga durada (definitiva, amb TIE renovable cada cinc 

anys) 

• Nacionalització 

Aquest procés pot variar segons les nacionalitats, acords internacionals o 

altres  situacions. 

El servei només proveeix dades registrades a les oficines 

d'Estrangeria i no té accés a les dades del Registre Central 
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d'Estrangers (RCE); en conseqüència, les dades que estiguin 

registrades al RCE i no a les oficines d’Estrangeria no seran 

retornades pel servei. 

 

Cost del servei 

No n’hi ha. 
 

MODALITATS DE CONSULTA 

Aquest servei només té una modalitat, la consulta de dades de residència 

legal d’un estranger. 

CONSULTA DE LES DADES DE RESIDÈNCIA LEGAL  

 

Com fer les consultes 

 

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

de les dades següents: 

 

- Les dades “Finalitat”, “Número d’expedient” i “Documentació” són 

obligatòries:  

 

• Finalitat: Al desplegable, cal triar el tipus de procediment autoritzat 

per al qual es vol consultar la dada. Si no apareix el tipus de 

procediment que necessiteu és perquè no s’ha autoritzat la consulta 

per aquesta finalitat/procediment. Haureu sol·licitar l’autorització a per 

la consulta d’aquestes dades a través del formulari corresponent. 

• Número d’expedient: És l’identificador de l’expedient administratiu del 

vostre ens en base al qual es fa la consulta d’aquestes dades. 

• Documentació: únicament NIE: Lletra X, Y, Z +7 dígits numèrics + 

dígit de control (lletra). 
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- La dada següent és opcional: Any de naixement. En format AAAA. 

 

El format en el qual s’hauran d’introduir les dades a una consulta és el 

següent: 
 

 

 
 

 

Quines dades s’obtenen 

 

Si la consulta és satisfactòria, la informació que retorna el servei és la 
següent: 

 

- Documentació (únicament NIE). 

- Codi d’estat i literal d’error (descripció de la resposta). Taula 1 

- Residència. Codi del tipus d’autorització de residència. Taula 2 

- Descripció de l’autorització de la residència en vigor. Taula 4 

- Data de la resolució de la sol·licitud actual del tràmit de residència. 

Format DD/MM/AAAA. 

- Data de caducitat del permís actual per a la residència legal. Format 

DD/MM/AAAA. 

- Renovació: data de la sol·licitud de la renovació. Informació sobre la 

sol·licitud de renovació de la residència legal. Format DD/MM/AAAA. 

Si l’autorització ha caducat, es retornarà si l’estranger ha presentat 

una sol·licitud de renovació. 
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Durant el tràmit, s’estén la vigència anterior. 

- Estada especial. Indica si té permís d’estada especial segons l’art. 37 

Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de 

la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a 

Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei 

Orgànica 2/2009. Taula 3 

 

 

Exemple de resposta d’una consulta i la seva versió imprimible 
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Consulta de les dades de residència legal: resultats de l’operació: 

 
Taula 1 Codis de retorn del servei Consulta de Dades de Residència Legal 
 

Codi d’estat Descripció Quan retorna aquest 

codi 

0000 
Hi ha autorització Quan hi ha autorització de 

residència o estada 

0001 
No hi ha autorització Quan no hi ha autorització 

de residència o estada 

0002 
Nacionalitzat Quan el ciutadà està 

nacionalitzat espanyol 

 

0003 

No s’ha localitzat cap 

estranger amb aquell NIE 

i les dades aportades 

Quan no hi ha cap cap 

ciutadà registrat amb la 

documentació aportada 

 

0004 

Més d’un estranger 

localitzat i no es pot 

distingir amb la 

informació facilitada 

Quan hi ha diverses 

identitats per a les dades 

proporcionades. S’ha 

d’enviar la  petició 

aportant més dades 

 

 

A la taula següent es defineixen els possibles codis que es poden informar a 

la resposta del camp “Residencia”: 

 

Taula 2 Codis de residència del servei Consulta de Dades de Residència Legal 

 

Codi d'estat Descripció 

0 Sense permís 

1 Comunitari  

2 Familiar de comunitari 

3 Extracomunitari 

 

Pot donar-se el cas que el codi retornat a “Residència” sigui “0” (Sense 

permís) i el codi d’estat sigui “0000” (Hi ha autorització); en aquest cas, el 

ciutadà tindria permís d’estada però no de residència. 
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A la taula següent es defineixen els possibles codis que es poden donar com 

a resposta al camp “Estada especial” 

Taula 3 Codis d’estada especial del servei Consulta de Dades de Residencia Legal 

 

Codi estada especial Descripció 

1 Estudis 

2 Investigació o formació 

3 Mobilitat d’alumnes 

4 Pràctiques no laborals 

5 Serveis de voluntariat 

6 Estudis MIR  

7 Altres estades 

8 Estudis/intercanvi 

10 Estudis familiar 

11 Investigació o formació familiar 

12 Mobilitat d’alumnes familiar 

13 Pràctiques no laborals familiar 

14 Serveis de voluntariat familiar 

 
 

A continuació, es presenta una taula amb els possibles textos que es poden 

retornar en el camp descripció de l’autorització de la resposta de la consulta: 

Taula 4: Textos possibles que posen retornar-se en el camp “Descripció de 

l’autorització” a la resposta de la consulta 

 

CAMP: Descripció de l’autorització 

Residència llarga durada a Espanya TITULAR de residència de llarga 

durada-UE en un altre estat membre (art. 155) Sol·licitud a l’oficina 
consular motiu no lucratiu 

 Residència llarga durada a Espanya TITULAR de residència de llarga  

durada-UE en un altre estat membre (art. 155) Sol·licitud a l’oficina 
consular motiu laboral 

Residència llarga durada a Espanya TITULAR de residència de llarga 
durada-UE en un altre estat membre (art. 155) Sol·licitud a l’oficina 

d’Estrangeria on va a residir motiu no lucratiu 

Residència llarga durada a Espanya TITULAR de residència de llarga 
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durada-UE en un altre estat membre (art. 155) Sol·licitud a l’Oficina 

d’Estrangeria on va a residir motiu laboral 

Residència llarga durada a Espanya TITULAR de residència de llarga 
durada-UE en un altre estat membre (art. 155) Sol·licitud a l’Oficina 

d’Estrangeria on va exercir l’activitat laboral o professional motiu laboral 

Residència llarga durada a Espanya Espanyol d’origen que hagi perdut la 

nacionalitat espanyola (art. 148.3.d) Sol·licitud a oficina Consular 

Residència llarga durada a Espanya Español de origen que hagi perdut 
la nacionalitat espanyola (art. 148.3.d) Sol·licitud a oficina d’Estrangeria 

on resideixi 

Residència Permanent del cònjuge reagrupat 

Residència llarga durada del fill o menor reagrupat 

Residència llarga durada del menor o incapaç reagrupat 

Residència llarga durada del ascendent reagrupat 

Residència llarga durada del cònjuge reagrupat 

Residència llarga durada del fill o menor reagrupat provinent d’una 

residència independent del reagrupant 

Residència llarga durada del menor o incapaç reagrupat provinent de 
una residència independent del reagrupant  

Residència llarga durada del ascendent reagrupat provinent d’una 
residència independent del reagrupant 

Residència llarga durada Fill de Resident Llarga durada Nascut a 

Espanya 

Altres supòsits de Residència llarga durada no contemplats 

Residència llarga durada en execució de resolució  judicial (mesures 
cautelars) 

Residència llarga durada en execució de resolució judicial (sentencia) 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 
residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) Fill 

no capaç >18 anys del reagrupant, cònjuge o parella presentada 
Sol·licitud a OE 

Residència llarga durada a Espanya Supòsit general 5 anys de 

residència legal continuada a Espanya (art.148.1) 

Residència llarga durada per ser Resident Beneficiari d’una Pensió de 
Jubilació Contributiva 

Residència llarga durada per ser Resident Beneficiari de una Pensió 

d’incapacitat Absoluta o Gran Invalidesa Contributiva 

Residència llarga durada per haver Nascut a Espanya i a l’arribar a la 
majoria d’edat acreditar haver residit a Espanya durant els 3 anys 

consecutius anteriors a la Sol·licitud 

Residència llarga durada a Espanya Español de origen que hagi perdut 

la nacionalitat espanyola (art.148.3.d) Sol·licitud a oficina d’Estrangeria 
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on resideixi 

Residència llarga durada Estado, al llegar a la majoria d’edat, sota la 

Tutela d’una entitat Pública Espanyola de forma consecutiva durant els 
5 anys immediatament anteriors 

Residència llarga durada per ser apàtrida o refugiat 

Residència llarga durada per haver contribuït de forma notòria al 
progrés Econòmic, Científic o Cultural d’Espanya o a seva projecció a 

l’exterior 

Residència llarga durada procedent del Règim comunitari que cessa en 
el mateix (Art.96.5) 

Residència llarga durada Fill d’estranger no comunitari Resident 

Permanent en Règim comunitari (Art. 94) 

Residència llarga durada supòsit Resident de llarga durada-UE en un 
altre estat membre de la UE (art 155) 

Residència llarga durada supòsit familiar de titular de residència de 

llarga durada-UE en un altre estat membre (art 156) 

Residència llarga durada supòsit titular d’autorització  de residència de 

llarga durada que va cessar en la seva condició per absència de la UE 

durant 12 mesos consecutius i la recupera (art 158 a) 

Residència llarga durada supòsit titular d’autorització de residència de 

llarga durada que va cessar en la seva condició per haver adquirit la 
residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art 158 a) 

Residència de Llarga durada supòsit resident a Espanya en els 2 anys 

immediatament anteriors i 3 o més en un altre estat membre amb 
targeta blava-UE 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 

residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) 
Cònjuge presentada Sol·licitud a Oficina Consular 

Residència llarga durada de titular d’autorització de residència per 

reagrupació familiar quan el reagrupant és titular de residència de LD o 
residència de LD-UE (art 58) 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 

residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) 
Cònjuge presentada Sol·licitud a OE 

Residència llarga durada de titular d’autorització  de residència per 

reagrupació familiar quan el reagrupant accedeix a residència de LD o 
residència de LD-UE (art 58) 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 

residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) 
Parella de fet registrada presentada Sol·licitud a oficina Consular 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 
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residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) 

Parella de fet registrada presentada Sol·licitud a OE 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 
residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) 

Parella de fet no registrada constituïda prèviament a la residència del 
reagrupant a Espanya presentada Sol·licitud a oficina Consular 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 

residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) 
Parella de fet no registrada constituïda prèviament a la residència del 

reagrupant a Espanya presentada Sol·licitud a OE 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 

residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) Fill 

< 18 anys del reagrupant, cònjuge o parella presentada Sol·licitud a 
oficina Consular 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 
residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) Fill 

< 18 anys del reagrupant, cònjuge o parella presentada Sol·licitud a OE 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 
residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) Fill 

no capaç >18 anys del reagrupant, cònjuge o parella presentada 
Sol·licitud a oficina Consular 

Residència llarga durada supòsit titular d’autorització  de residència de 

llarga durada que va cessar en la seva condició per haver retornat 
conforme al capítol X del títol IV(art 158 b) 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 

residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) 
Representat legal del reagrupant < 18 anys presentada Sol·licitud a 

oficina Consular 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 
residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) 

Representat legal del reagrupant < 18 anys presentada Sol·licitud a OE 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 
residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) 

Representat legal del reagrupant > 18 anys no capaç presentada 
Sol·licitud a oficina Consular 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 

residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) 
Representat legal del reagrupant > 18 anys no capaç presentada 

Sol·licitud a OE 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 
residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) 

Ascendent en primer grau > 65 anys del reagrupant, cònjuge o parella 
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presentada Sol·licitud a oficina Consular 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 
residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) 

Ascendent en primer grau > 65 anys del reagrupant, cònjuge o parella 

presentada Sol·licitud a OE 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 

residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) 
Ascendent en primer grau < 65 anys del reagrupant, cònjuge o parella 

presentada Sol·licitud a oficina Consular 

Residència de Llarga durada a Espanya FAMILIAR de titular de 
residència de llarga durada-UE en un altre estat membre (art. 156) 

Ascendent en primer grau < 65 anys del reagrupant, cònjuge o parella 
presentada Sol·licitud a OE 

Resident Llarga durada CE 

 

 
 

Quan es detecti que les peticions són incorrectes o invàlides es 

mostraran el missatges següents: 

 
Taula 5 Codis d’error 

 
 

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 

registre de 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 
tramitada 

0229 S'ha rebut una petició amb un 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.  
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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 



 
 

 

Pàgina 13 

 

 

 

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 node 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 Organisme no autoritzat a consumir el servei 
per al procediment 

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 

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 incelses en la petició 
(nombre de nodes <SolicitudTransmision>) 

El nombre de 
sol·licituds és més 
gran que un. Cal 

0415 El servei síncron rep una petició amb més 
d'un node <SolicitdTransmision> 
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executar el servei en 

mode asíncron 

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. 

 

DADES COMPLEMENTÀRIES DEL SERVEI 

 

Funcionament en el cas de sol·licitud de tràmit de nacionalització 

El servei, en el cas que l’estranger hagi sol·licitat tràmit de nacionalització, 

no retornarà aquesta informació perquè la desconeix. 

La darrera autorització que constarà al sistema serà l’última autorització de 

residència temporal o de llarga durada de la que hagi estat titular 

l’estranger. 
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Funcionament en el cas d’identificació d’estrangers comunitaris amb 

residència de llarga durada 

Per a la identificació d’un estranger amb permís de residència de llarga 

durada pel cas “Residència llarga durada a Espanya supòsit general cinc 

anys de residència legal continuada a Espanya” (art. 148.1 Reial Decret 

557/2011, de 20 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 

4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 

social, després de la seva reforma per Llei Orgànica 2/2009), hi ha dos 

mètodes:  

a. mitjançant la data caducitat o   

b. mitjançant el camp de descripció de l’autorització. 

a. Data de caducitat: des del 2014, aquest camp ens serveix per acreditar 

aquest cas ja que es presenta amb valor nul. No és una modificació que es 

fes retroactivament. La raó d’aquest resultat és que abans del 2014 o bé no 

existia el tràmit o bé estava englobat en el cas general i no es distingia entre 

els comunitaris i els que no ho són.  

 

La caducitat en aquests casos és indefinida (no hi ha data de caducitat) i, 

per això, des del 2014 s’ofereixi el valor buit, encara que de forma residual. 

A partir de 2014 les autoritzacions per a ciutadans de la Unió Europea es van 

començar a tramitar a les oficines d’estrangeria a més de les comissaries 

(les dades de les quals no s’inclouen en el servei que ens ocupa). Per tant, 

no és que no hi hagi dades anteriors al 2014 sinó que no consten en aquest 

servei. 

 

b. Analitzant el valor del camp “Descripció de l’autorització de la residència 

en vigor”: en quasi tots els casos, conté el text "llarga durada" o 

"permanent". 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703
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