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1 Introducció 

Aquest document detalla la missatgeria associada al servei de l’Oficina Virtual d’Emissió i Recepció, 
en endavant OVER . 

Per poder realitzar la integració cal conèixer prèviament la següent documentació: 

 Document de Missatgeria Genèrica de la PCI del Consorci AOC. 

2 Transmissions de dades disponibles 

Les dades i operacions disponibles a través del servei són les que es presenten a continuació: 

 

EMISSOR 

Consorci Administració Oberta de Catalunya 

PRODUCTE MODALITAT DESCRIPCIO 

OVER OVER_DOCUMENTACIO Operació de descàrrega de documentació associada a un 
tràmit. 
 

OVER_FORMULARI 
 
 

Operació d’obtenció del formulari de tramitació d’un tràmit. 
 

OVER_CONTEXT 
 
 

Operació d’obtenció de les dades de context d’un tràmit. 
 

OVER_TRAMITACIO Operació d’inici d’una instància de tràmit. 
 
 

OVER_ACTUALITZACIO 
 
 

Operació que permet assignar informació a una instància de 
servei (estat, número d’expedient i altres dades). 
 

OVER_CONSULTA 
 
 

Consulta d’instàncies de tràmit a partir d’un rang de dates. 

3 Missatgeria del servei 

A continuació es detalla la missatgeria corresponent a les modalitats de consum del producte OVER. 

3.1 Descàrrega de la documentació d’un tràmit 
(OVER_DOCUMENTACIO) 

Operació que permet recuperar la documentació generada en el procés de tramitació. 
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3.1.1 Petició – dades específiques 

 

 

Element Descripció 

peticioDocumentacioTramit/codiInstanciaTramit Identificador d’instància de tràmit del qual es 
vol obtenir la informació. 
 

peticioDocumentacioTramit/numeroAssentament Número d’assentament de tràmit. 
 

3.1.2 Resposta – dades específiques 

 

 

Element Descripció 

respostaDocumentacioTramit/ 

peticioDocumentacioTramit 

 

Bloc de dades corresponent a la petició que genera la 
resposta.  
 

respostaDocumentacioTramit/resposta/ 

document 
Bloc de dades corresponent a un document de 
tramitació. 
 

//resposta/document/tipus 

 

 

Tipus del document: 

 ADJUNT: document adjunt (adjunt al formulari 

de tramitació). 

 ALTRES: altres evidències. 

 MIS_ORIGINAL: dades MIS associades al 

formulari del PDF tramitat. 

 MIS_ACTUALITZAT:  dades MIS 

actualitzades amb informació obtinguda 
durant el procés de tramitació. 

 MUX_EVIDENCIA_ENTRADA: evidència de 

registre d’entrada. 

 MUX_EVIDENCIA_SORTIDA: evidència de 

registre de sortida. 

 PDF_DESCARREGA: PDF del tràmit 
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Element Descripció 

descarregat. 

 PDF_ORIGINAL: PDF del tràmit omplert per 

l’usuari. 

 TIQUET: PDF amb el rebut dels registres 

electrònics. 
 

//resposta/document/nom Nom del document en cas d’adjunt. 
 

//resposta/document/contingut Document codificat en base64. 
 

//resposta/document/guid GUID del document que permet la descàrrega via 
URL de descàrrega1 (emprat en documents pesats 
els quals no es poden incrustar en el XML de 
resposta) . 
 

respostaDocumentacioTramit/resultat Bloc que informa del resultat de l’operació. Per més 
detalls consulteu l’apartat 3.1.2.1 d’aquest document. 
 

3.1.2.1 Resultat de l’operació 

Element Descripció 

//resultat/codiResultat Codi de resultat (0:operació realitzada correctament, 1: 
error realitzant la operació). 
 

//resultat/descripcio Descripció del resultat de l’operació. 
 

3.2 Obtenció de formulari de tramitació (OVER_FORMULARI) 

Permet obtenir d’OVER el formulari PDF de tramitació d’un determinat tràmit (preompliment). 

3.2.1 Petició – dades específiques 

 

                                                      

1 URL de descàrrega: https://serveis3.app.aoc.cat/CAOC-PCI30-OVER-TRAMITS/descarrega?guid=<GUID> 
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Element Descripció 

peticioFormulariTramit/codiCataleg 

 
Codi del catàleg. 
 

peticioFormulariTramit/codiFuncionalServei 

 
Codi funcional del servei. 
 

peticioFormulariTramit/codiFuncionalTramit 

 
Codi funcional del tràmit. 
 

peticioFormulariTramit/codiInstanciaServei 

 
Codi d’instància del servei / fil d’execució (en cas de 
tràmits NO inicials). 
 

peticioFormulariTramit/ 

codiInstanciaTramitPredecessor 

 

Codi d’instància de tràmit predecessor en cas del 
resposta a una instància de tràmit prèvia (tràmit NO 
inicial). 
 

peticioFormulariTramit/codiEns 

 
Codi de l’ens amb el que l’ens propietari del catàleg 
realitza la tramitació. 
 

peticioFormulariTramit/dadesAddicionals 

 
XML amb dades de pre-ompliment.  

3.2.2 Resposta – dades específiques 

 

 
Element Descripció 

respostaFormulariTramit/peticioFormulariTramit Bloc de dades corresponent a la petició 
que genera la resposta.  
 

respostaFormulariTramit/resposta Bloc de dades corresponent a la resposta 
a la operació d’obtenció de PDF de 
tramitació. 
 

//resposta/codiInstanciaTramit Codi d’instància del tràmit generat. 
 

//resposta/codiInstanciaServei Codi d’instància de servei / fil d’execució 
associat a la instància de tràmit. 
 

//resposta/formulari 

 
PDF corresponent al formulari de 
tramitació o PDF d’error en cas 
d’incidència. 
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Element Descripció 

respostaFormulariTramit/resultat Bloc que informa del resultat de 
l’operació. Per més detalls consulteu 
l’apartat 3.1.2.1 d’aquest document. 
 

3.3 Obtenció de context de tramitació (OVER_CONTEXT) 

Permet obtenir d’OVER el context de tramitació d’un tràmit pel qual no es vulgui obtenir el PDF de 
tramitació via la modalitat OVER_FORMULARI. 

3.3.1 Petició – dades específiques 

 
Element Descripció 

peticioContextTramit/codiCataleg 

 
Codi del catàleg. 
 

peticioContextTramit/codiFuncionalServei 

 
Codi funcional del servei. 
 

peticioContextTramit/codiFuncionalTramit 

 
Codi funcional del tràmit. 
 

peticioContextTramit/codiInstanciaServei 

 
Codi d’instància del servei / fil d’execució (en 
cas de tràmits NO inicials). 
 

peticioContextTramit/ 

codiInstanciaTramitPredecessor 

 

Codi d’instància de tràmit predecessor en cas 
del resposta a una instància de tràmit prèvia 
(tràmit NO inicial). 
 

peticioContextTramit/codiEns 

 
Codi de l’ens amb el que l’ens propietari del 
catàleg realitza la tramitació. 
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3.3.2 Resposta – dades específiques 

 

 

Element Descripció 

respostaContextTramit/peticioContextTramit Bloc de dades corresponent a la petició que 
genera la resposta.  
 

respostaContextTramit/resposta Bloc de dades corresponent a la resposta a la 
operació d’obtenció de PDF de tramitació. 
 

//resposta/codiInstanciaTramit Codi d’instància del tràmit generat. 
 

//resposta/codiInstanciaServei Codi d’instància de servei / fil d’execució 
associat a la instància de tràmit. 
 

respostaContextTramit/resultat Bloc que informa del resultat de l’operació. 
Per més detalls consulteu l’apartat 3.1.2.1 
d’aquest document. 
 

3.4 Tramitació (OVER_TRAMITACIO) 

Aquesta modalitat permet iniciar un procés de tramitació a OVER. 

OVER permet classificar els tràmits que gestiona en dos grans grups: 

 

 Tràmits inicials: són tràmits que no depenen de cap altre per a executar-se i, per tant, poden 
ser iniciats en qualsevol moment. Quan s’executen, aquest tràmits creen una instància de 

servei (fil d’execució / codiInstanciaServei). 

 

 Tràmits no-inicials: són tràmits que només poden ser executats dins del context d’una 

instància de servei (fil d’execució / codiInstanciaServei) ja existent. Els tràmits no inicials 

depenen d’un tràmit previ. 

Així, amb aquesta modalitat, es poden executar tant tràmits inicials com tràmits no-inicials. Per 
aquesta segona opció, cal afegir a la petició d’execució el codi de la instància de servei 

(codiInstanciaServei). 
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3.4.1 Petició – dades específiques 

 

 

Element Descripció 

peticioExecucioTramit/codiCataleg 

 
Codi del catàleg. 
 

peticioExecucioTramit/codiFuncionalServei 

 
Codi funcional del servei. 
 

peticioExecucioTramit/codiFuncionalTramit 

 
Codi funcional del tràmit. 
 

peticioExecucioTramit/codiInstanciaServei 

 
Codi d’instància del servei / fil d’execució. 
 

peticioExecucioTramit/codiInstanciaTramit 

 
Codi d’instància del tràmit. 
 

peticioExecucioTramit/formulari/contingut 

 
Per a la transmissió del contingut del PDF, 
utilitzar l'estàndard MTOM. 
 

peticioExecucioTramit/formulari/ruta 

 
Alternativa a contingut. Ruta del PDF de 

tramitació. 
 

peticioExecucioTramit/formulari/id 

 
Identificador d’adjunt. Únic en la petició. 
 

Alternativament a contingut i ruta, es poden 

transferir tant el formulari de tramitació com els  
adjunts seguint l’estàndard MTOM. En aquest 
cas cal informar el formulari de tramitació i els 

adjunts en l’element Contenido del bloc de 

dades genèriques Ficheros destinat a aquest 

efecte2. 
 
Per identificar el fitxer corresponent al formulari 
de tramitació, caldrà alinear l’atribut 

Fichero@Id del bloc genèric amb l’element id 

de les dades específiques de la sol·licitud. 

                                                      

2 Per més detalls adreceu-vos als document d’especificació de Missatgeria Genèrica de la PCI del 
Consorci AOC. 
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Element Descripció 

 

3.4.2 Resposta – dades específiques 

 

 

Element Descripció 

respostaExecucioTramit/peticioExecucioTramit Bloc de dades corresponent a la petició que 
genera la resposta.  
 

respostaExecucioTramit/resposta Bloc de dades corresponent a la resposta a la 
operació de tramitació.  
 

//resposta/codiInstanciaServei Codi d’instància del servei / fil d’execució. 
 

//resposta/codiInstanciaTramit Codi d’instància del tràmit. 
 

//resposta/tiquet 

 
Document PDF en base64 amb el justificant de 
tramitació. 
 

respostaExecucioTramit/resultat Bloc que informa del resultat de l’operació. Per 
més detalls consulteu l’apartat 3.1.2.1 d’aquest 
document. 
 

3.5 Actualització d’informació d’un tràmit (OVER_ACTUALITZACIO) 

Permet associar informació a una determinada instància de servei (estat, número d’expedient o 
qualsevol altra informació que es mostrarà als usuaris). 
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3.5.1 Petició – dades específiques 

 

 

Element Descripció 

peticioActualitzacioTramit/codiInstanciaServei 

 
Codi d’instància de servei / fil d’execució. 
 

peticioActualitzacioTramit/dada 

 
Bloc de dades corresponent a la 
informació que es vol associar a la 
instància de servei. 
 

//dada/tipus 

 
Tipus de dada: 

 NUM_EXPEDIENT: número 

d’expedient (el sistema 
emmagatzema dos números 
d’expedient: un vinculat a l’ens 
propietari del catàleg i un altre de 
l’ens tramitador). 

 ESTAT: estat. 

 ALTRES: altra informació. 

 
//dada/dada 

 
Descripció de la dada. 
 

//dada/valor 

 
Valor de la dada. 
 

3.5.2 Resposta – dades específiques 

 

 

Element Descripció 

respostaActualitzacioTramit/ 

eticioActualitzacioTramit 
Bloc de dades corresponent a la petició que genera la 
resposta.  
 

respostaExecucioTramit/resultat Bloc que informa del resultat de l’operació. Per més detalls 
consulteu l’apartat 3.1.2.1 d’aquest document. 
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3.6 Consulta de tràmits (OVER_CONSULTA) 

Permet consultar els tràmits rebuts i enviats de l’ens que fa la consulta a partir d’un rang de dates. 

3.6.1 Petició – dades específiques 

 

 

Element Descripció 

peticioConsultaTramits/codiCataleg 

 
Codi del catàleg a consultar. 
 

peticioConsultaTramits/codiFuncionalServei 

 
Codi funcional del servei a consultar. 
 

peticioConsultaTramits/codiFuncionalTramit 

 
Codi funcional del tràmit a consultar. 

peticioConsultaTramits/dataInici 

 
Rang de dates de tramitació a consultar 
(data llindar inferior). El rang entre dates 
no pot superar una setmana. 
 

peticioConsultaTramits/dataFi 

 
Rang de dates de tramitació a consultar 
(data llindar superior). 
 

peticioConsultaTramits/tipus 

 
Opcional. Si no s’informa es contemplen 
tant entrades com sortides. Si es vol 
especificar el tipus: 

 E: entrades / tràmits rebuts. 

 S: sortides / tràmits enviats. 

 

3.6.2 Resposta – dades específiques 

Element Descripció 

respostaConsultaTramits/ 

peticioConsultaTramits 
Bloc de dades corresponent a la petició que 
genera la resposta.  
 

respostaConsultaTramits/resposta Bloc de dades corresponent a la resposta a 
la operació de consulta.  
 

//resposta/instanciaTramit Bloc de dades corresponent a una instància 
de tràmit que s’ha tramitat dins del rand de 
dates informat. 
 

//instanciaTramit/codiInstanciaServei Codi d’instància del servei / fil d’execució. 
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Element Descripció 

 

//instanciaTramit/codiInstanciaTramit Codi d’instància del tràmit. 
 

//instanciaTramit/codiInstanciaTramitPredecessor Codi d’instància del tràmit predecessor. 
 

//instanciaTramit/data 

 
Data de tramitació. 

//instanciaTramit/codiEns 

 
Codi de l’ens amb el que es tramita. 

//instanciaTramit/nomEns 

 
Nom de l’ens amb el que es tramita. 

//instanciaTramit/registreSortida Bloc de dades corresponent a 
l’assentament de sortida en cas d’un 
enviament. 
 

//instanciaTramit/registreSortida/numero 

 
Número d’assentament. 

//instanciaTramit/registreSortida/data 

 
Data d’assentament. 

//instanciaTramit/registreEntrada Bloc de dades corresponent a 
l’assentament d’entrada en cas d’una 

recepció. Anàleg a registreSortida. 

 
respostaConsultaTramits/resultat/codiResultat Codi de resultat: 

 0: operació realitzada correctament. 

 1: error realitzant la operació. 

 2: operació realitzada correctament 
però la consulta retorna més de 1000 
registres. Afineu el rang de dates. 

 
respostaConsultaTramits/resultat/descripcio 

 

Descripció del resultat de l’operació. 
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4 Exemple integració 

Això és un exemple de com integrar-se amb el servei de tramitació de l’OVER. En aquest exemple 
s’explicarà com utilitzar l’OVER_TRAMITACIO i quines modalitats cal utilitzar. Els exemples van 
orientats a la integració amb la tramesa genèrica (TGEN). 
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4.1 Flux de tramitació 

 

4.2 Vols integrar-te amb al tramesa genèrica? 

Si vols integrar-te amb la tramesa genèrica (TGEN), has d’utilitzar la modalitat OVER_FORMULARI, 
ja que el PDF el tenim creat. Mai utilitzar OVER_CONTEXT. 

4.3 Crearàs el PDF? 

Es important d’un inici saber si el PDF el fareu vosaltres, si el tindrem custodiat nosaltres o fareu 
servir serveis que ja tenim establerts i preparats per ser utilitzats (com per exemple la tramesa 
genèrica). En el diagrama de flux anterior es veuen aquests 2 camins: 
 

 SI: Creareu vosaltres el PDF. En aquest cas utilitzareu OVER_CONTEXT. 

 NO: Tenim custodiat el PDF o feu servir serveis nostres (per exemple la tramesa genèrica). 
En aquest cas utilitzareu OVER_FORMULARI. 
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4.4 OVER_CONTEXT 

Permet obtenir d’OVER el context de tramitació d’un tràmit pel qual no es vulgui obtenir el PDF de 
tramitació via la modalitat OVER_FORMULARI. Utilitzant aquesta modalitat obtindreu el context que 
haureu de integrar amb el PDF que creareu vosaltres. Per cada PDF que vulgueu tramitar, haureu de 
fer una petició a OVER_CONTEXT. 

4.4.1 Tràmit inicial / NO Inicial 

Un tràmit inicial es considera aquell que desencadena la resta del procés interadministratiu. Per 
exemple, en una subvenció qualsevol, el tràmit inicial és el de la sol·licitud. 
 
Un tràmit NO inicial sempre és la resposta d'un tràmit ja processat. No es pot iniciar mai un tràmit 
d'aquest, sense fer referència a un predecessor. Per obtenir la informació del predecessor, cal fer una 
consulta a OVER_CONSULTA. 
 
La diferencia entre un tràmit inicial i un no inicial, es que en la petició NO INICIAL s'ha de fer 
referència al tràmit predecessor. 
 
En groc un tràmit inicial: 
 

Servei: TGEN0001 Servei Tramesa genèrica 

Tràmit 1: TGEN0001 Tràmit tramesa genèrica 

Tràmit 2: TGEN0002 Tràmit comunicació 
 
En el següent quadre es pot veure que només es pot respondre a la TGEN0001 amb una TGEN0002. 
 

 

Possibles Respostes 

 
TGEN0001 TGEN0002 

TGEN0001     

TGEN0002     
 
 
Exemple de petició d’un tràmit inicial: 
 
<DatosEspecificos> 
 <peticioFormulariTramit xmlns="http://www.aoc.cat/over"> 
  <codiCataleg>Codi INE10 de l'ENS promotor (destí)</codiCataleg> 
  <codiFuncionalServei>IdServei (per exemple pel servei de la tramesa genèrica seria: 
TGEN0001)</codiFuncionalServei> 
  <codiFuncionalTramit>IdTràmit (per exemple pel tràmit incial de la tramesa genèrica 
seria: TGEN0001)</codiFuncionalTramit> 
  <codiEns>Codi INE10 de l'ENS origen</codiEns> 
 </peticioFormulariTramit> 
</DatosEspecificos> 
 
Exemple de petició d’un tràmit de resposta (tràmit NO inicial): 
En aquest cas cal indicar el tràmit predecessor “<codiInstanciaTramitPredecessor>” 
 
<DatosEspecificos> 
    <peticioFormulariTramit xmlns="http://www.aoc.cat/over"> 
        <codiCataleg>Codi INE10 de l'ENS destí</codiCataleg> 
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        <codiFuncionalServei>IdServei (per exemple pel servei de la tramesa genèrica seria: 
TGEN0001)</codiFuncionalServei> 
        <codiFuncionalTramit>IdTràmit (per exemple pel tràmit de resposta de la tramesa genèrica seria: 
TGEN0002)</codiFuncionalTramit> 
        <codiInstanciaServei>Codi d'instància del servei / fil d'execució (en cas de tràmits NO 
inicials)</codiInstanciaServei> 
        <codiInstanciaTramitPredecessor>Codi d'instància de tràmit predecessor en cas del resposta a 
una instància de tràmit prèvia (tràmit NO inicial)</codiInstanciaTramitPredecessor> 
        <codiEns>Codi INE10 de l'ENS promotor/origen</codiEns> 
    </peticioFormulariTramit> 
</DatosEspecificos> 
 

4.5 PDF+OVER_CONTEXT 

Com a exemple, annexem un PDF plà a la mateixa plana web d’aquest document (amb un xfa bàsic). 
Per generar el pdf amb un xfa bàsic, nosaltres hem utilitzat l’eina LiveCycle. 
 
Li afegim les metadades (per exemple amb llibreries Open Source iText) que cal adaptar al que es 
vulgui tramitar i amb qui es vol tramitar. Si extraiem el XML a un PDF d’exemple, en les seves 
metadades tenim això: 

 
Com podeu veure la part del MIS està escapçat amb un CDATA (XML serialitzat en un string). No 
com estructura XML. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xfa:datasets xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-
data/1.0/"><xfa:data><xfa:datasets> 
        <xfa:data> 
                <form1> 
                        <SUB_MIS> 
                               <TXT_MIS> 

&lt;Formulari xmlns="http://www.aoc.cat/mis/v4"&gt; 
     &lt;CapFormulari&gt; 
 &lt;Idioma&gt;ca&lt;/Idioma&gt; 
 &lt;Origen TipusOrigen="institucio"&gt; 

&lt;IdentificadorOrigen 
TipusDocumentOrigen="nif"&gt;P0828700E&lt;/IdentificadorOrigen&gt; 

  &lt;CodiINE10&gt;828770005&lt;/CodiINE10&gt; 
 &lt;/Origen&gt; 
 &lt;Desti TipusDesti="institucio"&gt; 
  &lt;IdentificadorDesti&gt;P5800013D&lt;/IdentificadorDesti&gt; 
  &lt;CodiINE10&gt;8100380001&lt;/CodiINE10&gt; 
 &lt;/Desti&gt; 
 &lt;ClassificacioFuncional&gt; 
  &lt;CodiCataleg&gt;8100380001&lt;/CodiCataleg&gt; 
  &lt;CodiFuncionalServei&gt;SERVEI01&lt;/CodiFuncionalServei&gt; 
  &lt;CodiFuncional&gt;TRAMIT01&lt;/CodiFuncional&gt; 
  &lt;NomProcediment&gt;Document lliurament 
d'EPI'&lt;/NomProcediment&gt; 
  &lt;TipusDocument&gt;ofi&lt;/TipusDocument&gt; 
 &lt;/ClassificacioFuncional&gt; 
 &lt;VersioForm&gt;02.00&lt;/VersioForm&gt;   
 &lt;CodiInstanciaTramit&gt;1981698&lt;/CodiInstanciaTramit&gt;  

http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/
http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/
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 &lt;CodiInstanciaTramitPredecessor&gt;&lt;/CodiInstanciaTramitPredecessor&gt;
  &lt;FilExecucio&gt;1804399&lt;/FilExecucio&gt; 
     &lt;/CapFormulari&gt; 
     &lt;CosFormulari/&gt; 
&lt;/Formulari&gt;   

        </TXT_MIS> 
                        </SUB_MIS> 
                </form1> 
        </xfa:data> 
</xfa:datasets></xfa:data></xfa:datasets> 
 
 
Bàsicament el que tenim és un pdf-xfa plantilla buit (over-blank-form-pdf, adjunt) que prenem de base 
i al qual afegim el PDF a tramitar i les metadades. 
 

 isPdf è el PDF a tramitar. 

 mis è XML amb les metadades (el MIS que oteniu que identifica el tràmit). 

 os è el PDF a tramitar, ja amb les metadades i que caldrà signar abans de tramitar. 
 
       public static void getOVERPdfForm (java.io.InputStream isPdf, org.w3c.dom.Document mis, 
java.io.OutputStream os) 
      throws Exception 
      { 
      java.io.InputStream isTmpl = Test.class.getClassLoader().getResourceAsStream("over-blank-
form.pdf"); 
      com.itextpdf.text.pdf.PdfReader readerPdf = new com.itextpdf.text.pdf.PdfReader(isPdf);         
      com.itextpdf.text.pdf.PdfReader readerTmpl = new com.itextpdf.text.pdf.PdfReader(isTmpl); 
      com.itextpdf.text.pdf.PdfStamper stamper = new com.itextpdf.text.pdf.PdfStamper(readerTmpl,os); 
      stamper.getAcroFields().getXfa().fillXfaForm(mis.getDocumentElement()); 
       
for (int i=1; i <= readerPdf.getNumberOfPages(); i++) 
            { 
            if (i==1) stamper.replacePage(readerPdf,1,1); 
            else {  
                     stamper.insertPage(i,readerPdf.getPageSize(i)); 
                     stamper.replacePage(readerPdf,i,i); 
                    } 

} 
 

             stamper.close(); 
             readerTmpl.close(); 
      } 
 
 

4.6 OVER_FORMULARI 

Aquesta modalitat es fa servir en el cas que no vulgueu crear el PDF. Amb aquesta modalitat ja 
recuperareu el PDF amb les dades del MIS (OVER_CONTEXT). En el cas de voler integrar-se amb la 
tramesa genèrica, aquesta es la modalitat que hauríeu d’utilitzar. 
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4.7 Annexar dades al PDF 

En aquest punt, compartit en el cas de crear (OVER_FORMULARI) o no crear el PDF 
(OVER_CONTEXT), s’ha de introduir les dades especifiques el cada formulari. 

En el cas de fer OVER_FORMULARI, si el PDF l’ha construït el Consorci AOC i el custodiem 
nosaltres (per exemple voleu integrar-vos amb la TGEN). Dintre de l’estructura del PDF i haurà un 
element que haureu de modificar i possar el valor a 1. 

<TXT_INTEGRACIO>1</TXT_INTEGRACIO> 

Això farà que el PDF al obrir-se, el JavaScript detectarà que és un PDF integrat i no carregarà alguns 
element de comprovació. 

4.8 Informar registre de sortida/entrada al PDF 

El procés de tramitació sempre farà un registre d’entrada i un de sortida. Si vols, pots informar el 
registre d’entrada i/o de sortida al MIS del PDF i quan aquest es tramiti, agafarà el registre informat i 
el procés de registre nostre no s’executarà. 

Exemple del MIS informant del registre d’entrada i de sortida. 

 
<Origen TipusOrigen="institucio"> 
 <IdentificadorOrigen TipusDocumentOrigen="nif">P0800100J</IdentificadorOrigen> 
 <CodiINE10>800180001</CodiINE10> 
 <ResultatRegistre TipusRegistre="SARCAT"> 
  <DataRegistre>2017-07-24T00:00:00</DataRegistre> 
  <AssentamentRegistre>REGISTRESORTIDA</AssentamentRegistre> 
  <EvidenciaRegistre>PENyZWFyQXB1...</EvidenciaRegistre> 
 </ResultatRegistre> 
</Origen> 
<Desti TipusDesti="institucio"> 
 <IdentificadorDesti>S0811001G</IdentificadorDesti> 
 <CodiINE10>9611070005</CodiINE10> 
 <ResultatRegistre TipusRegistre="SARCAT"> 
  <DataRegistre>2017-07-24T00:00:00</DataRegistre> 
  <AssentamentRegistre>REGISTREENTRADA</AssentamentRegistre> 
  <EvidenciaRegistre>PENyZWFyQXB1...</EvidenciaRegistre> 
 </ResultatRegistre> 
</Desti> 

 

4.9 Signatura PDF 

Tots els tràmits han d’anar signats amb un certificat. 
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4.10 OVER_TRAMITACIO 

Aquesta modalitat permet iniciar un procés de tramitació a OVER. 

 

4.11 Exemples XML 

4.11.1 OVER_CONTEXT 

En aquest exemple el <codiFuncionalServei> i <codiFuncionalTramit> no fan referència a la TGEN 
(tramesa genèrica), ja que com s’ha comentat anteriorment, si vols integrar-te amb la tramesa 
genèrica no fareu OVER_CONTEXT, fareu servir la modalitat OVER_FORMULARI. 

 
<Peticion xmlns="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion"> 

            <Atributos> 

               <IdPeticion>TEST-OVER_CONTEXT-XYZ1</IdPeticion> 

               <NumElementos>1</NumElementos> 

               <TimeStamp/> 

               <CodigoCertificado>OVER_CONTEXT</CodigoCertificado> 

               <CodigoProducto>OVER</CodigoProducto> 

               <DatosAutorizacion> 

                  <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante> 

                  <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante> 

                  <Finalidad>PROVES</Finalidad> 

               </DatosAutorizacion> 

               <Emisor> 

                  <NifEmisor>Q0801175A</NifEmisor> 

                  <NombreEmisor>CAOC</NombreEmisor> 

               </Emisor> 

               <Funcionario> 

                  <NombreCompletoFuncionario>FUNCIONARIO</NombreCompletoFuncionario> 

               </Funcionario> 

            </Atributos> 

            <Solicitudes> 

               <SolicitudTransmision> 

                  <DatosGenericos> 

                     <Emisor> 

                        <NifEmisor>Q0801175A</NifEmisor> 

                        <NombreEmisor>CAOC</NombreEmisor> 

                     </Emisor> 

                     <Solicitante> 

                        <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante> 

                        <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante> 

                        <Finalidad>PROVES</Finalidad> 

                        <Consentimiento>Si</Consentimiento> 

                        <Funcionario> 

                           <NombreCompletoFuncionario>FUNCIONARIO</NombreCompletoFuncionario> 

                        </Funcionario> 

                     </Solicitante> 

                     <Transmision> 

                        <CodigoCertificado>OVER_CONTEXT</CodigoCertificado> 

                        <IdSolicitud>1</IdSolicitud> 

                        <IdTransmision>EXPEDIENT</IdTransmision> 

                     </Transmision> 

                  </DatosGenericos> 

                  <DatosEspecificos> 
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                     <peticioContextTramit xmlns="http://www.aoc.cat/over"> 

                        <codiCataleg>9821920002</codiCataleg> 

                        <codiFuncionalServei>SERVEI01</codiFuncionalServei> 

                        <codiFuncionalTramit>TRAMIT01</codiFuncionalTramit> 

                        <codiEns>9821920002</codiEns> 

                     </peticioContextTramit> 

                  </DatosEspecificos> 

               </SolicitudTransmision> 

            </Solicitudes> 

         </Peticion> 

4.11.2 OVER_CONSULTA 

<Peticion xmlns="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion"> 

            <Atributos> 

               <IdPeticion>TEST-OVER_CONSULTA-XYZ1</IdPeticion> 

               <NumElementos>1</NumElementos> 

               <TimeStamp/> 

               <CodigoCertificado>OVER_CONSULTA</CodigoCertificado> 

               <CodigoProducto>OVER</CodigoProducto> 

               <DatosAutorizacion> 

                  <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante> 

                  <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante> 

                  <Finalidad>PROVES</Finalidad> 

               </DatosAutorizacion> 

               <Emisor> 

                  <NifEmisor>Q0801175A</NifEmisor> 

                  <NombreEmisor>CAOC</NombreEmisor> 

               </Emisor> 

               <Funcionario> 

                  <NombreCompletoFuncionario>FUNCIONARIO</NombreCompletoFuncionario> 

               </Funcionario> 

            </Atributos> 

            <Solicitudes> 

               <SolicitudTransmision> 

                  <DatosGenericos> 

                     <Emisor> 

                        <NifEmisor>Q0801175A</NifEmisor> 

                        <NombreEmisor>CAOC</NombreEmisor> 

                     </Emisor> 

                     <Solicitante> 

                        <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante> 

                        <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante> 

                        <Finalidad>PROVES</Finalidad> 

                        <Consentimiento>Si</Consentimiento> 

                        <Funcionario> 

                           <NombreCompletoFuncionario>FUNCIONARIO</NombreCompletoFuncionario> 

                        </Funcionario> 

                     </Solicitante> 

                     <Transmision> 

                        <CodigoCertificado>OVER_CONSULTA</CodigoCertificado> 

                        <IdSolicitud>1</IdSolicitud> 

                        <IdTransmision>EXPEDIENT</IdTransmision> 

                     </Transmision> 

                  </DatosGenericos> 

                  <DatosEspecificos> 

                     <peticioConsultaTramits xmlns="http://www.aoc.cat/over"> 

                        <codiCataleg>9821920002</codiCataleg> 

                        <codiFuncionalServei>TGEN0001</codiFuncionalServei> 
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                        <codiFuncionalTramit>TGEN0001</codiFuncionalTramit> 

                        <dataInici>2018-03-08T00:00:00.0Z</dataInici> 

                        <dataFi>2018-03-08T12:00:00.0Z</dataFi> 

                     </peticioConsultaTramits> 

                  </DatosEspecificos> 

               </SolicitudTransmision> 

            </Solicitudes> 

         </Peticion> 

 

4.11.3 OVER_FORMULARI 

 

<Peticion xmlns="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion"> 

            <Atributos> 

               <IdPeticion>TEST-OVER_FORMULARI-XYZ1</IdPeticion> 

               <NumElementos>1</NumElementos> 

               <TimeStamp/> 

               <CodigoCertificado>OVER_FORMULARI</CodigoCertificado> 

               <CodigoProducto>OVER</CodigoProducto> 

               <DatosAutorizacion> 

                  <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante> 

                  <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante> 

                  <Finalidad>PROVES</Finalidad> 

               </DatosAutorizacion> 

               <Emisor> 

                  <NifEmisor>Q0801175A</NifEmisor> 

                  <NombreEmisor>CAOC</NombreEmisor> 

               </Emisor> 

               <Funcionario> 

                  <NombreCompletoFuncionario>FUNCIONARIO</NombreCompletoFuncionario> 

               </Funcionario> 

            </Atributos> 

            <Solicitudes> 

               <SolicitudTransmision> 

                  <DatosGenericos> 

                     <Emisor> 

                        <NifEmisor>Q0801175A</NifEmisor> 

                        <NombreEmisor>CAOC</NombreEmisor> 

                     </Emisor> 

                     <Solicitante> 

                        <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante> 

                        <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante> 

                        <Finalidad>PROVES</Finalidad> 

                        <Consentimiento>Si</Consentimiento> 

                        <Funcionario> 

                           <NombreCompletoFuncionario>FUNCIONARIO</NombreCompletoFuncionario> 

                        </Funcionario> 

                     </Solicitante> 

                     <Transmision> 

                        <CodigoCertificado>OVER_FORMULARI</CodigoCertificado> 

                        <IdSolicitud>1</IdSolicitud> 

                        <IdTransmision>EXPEDIENT</IdTransmision> 

                     </Transmision> 

                  </DatosGenericos> 

                  <DatosEspecificos> 

                     <peticioFormulariTramit xmlns="http://www.aoc.cat/over"> 

                        <codiCataleg>9821920002</codiCataleg> 

                        <codiFuncionalServei>TGEN0001</codiFuncionalServei> 
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                        <codiFuncionalTramit>TGEN0001</codiFuncionalTramit> 

                        <codiEns>9821920002</codiEns> 

                     </peticioFormulariTramit> 

                  </DatosEspecificos> 

               </SolicitudTransmision> 

            </Solicitudes> 

         </Peticion> 

 

4.11.4 OVER_TRAMITACIO 

<Peticion xmlns="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion"> 

            <Atributos> 

               <IdPeticion>TEST-OVER_TRAMITACIO-XYZ1</IdPeticion> 

               <NumElementos>1</NumElementos> 

               <TimeStamp/> 

               <CodigoCertificado>OVER_TRAMITACIO</CodigoCertificado> 

               <CodigoProducto>OVER</CodigoProducto> 

               <DatosAutorizacion> 

                  <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante> 

                  <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante> 

                  <Finalidad>PROVES</Finalidad> 

               </DatosAutorizacion> 

               <Emisor> 

                  <NifEmisor>Q0801175A</NifEmisor> 

                  <NombreEmisor>CAOC</NombreEmisor> 

               </Emisor> 

               <Funcionario> 

                  <NombreCompletoFuncionario>FUNCIONARIO</NombreCompletoFuncionario> 

               </Funcionario> 

            </Atributos> 

            <Solicitudes> 

               <SolicitudTransmision> 

                  <DatosGenericos> 

                     <Emisor> 

                        <NifEmisor>Q0801175A</NifEmisor> 

                        <NombreEmisor>CAOC</NombreEmisor> 

                     </Emisor> 

                     <Solicitante> 

                        <IdentificadorSolicitante>9821920002</IdentificadorSolicitante> 

                        <NombreSolicitante>CAOC</NombreSolicitante> 

                        <Finalidad>PROVES</Finalidad> 

                        <Consentimiento>Si</Consentimiento> 

                        <Funcionario> 

                           <NombreCompletoFuncionario>FUNCIONARIO</NombreCompletoFuncionario> 

                        </Funcionario> 

                     </Solicitante> 

                     <Transmision> 

                        <CodigoCertificado>OVER_TRAMITACIO</CodigoCertificado> 

                        <IdSolicitud>1</IdSolicitud> 

                        <IdTransmision>EXPEDIENT</IdTransmision> 

                     </Transmision> 

                  </DatosGenericos> 

                  <DatosEspecificos> 

                     <peticioExecucioTramit xmlns="http://www.aoc.cat/over"> 

                        <codiCataleg>0801550006</codiCataleg> 

                        <codiFuncionalServei>TGEN0001</codiFuncionalServei> 

                        <codiFuncionalTramit>TGEN0001</codiFuncionalTramit> 

                        <codiInstanciaServei>27260</codiInstanciaServei> 
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                        <codiInstanciaTramit>31381</codiInstanciaTramit> 

                        <formulari> 

                           <id>***Id***</id> (Dintre del PDF enviat, els diferents codis que estan 

dintre del MIS han de coincidir amb el de  la petició de tramitació, com per exemple els marcats en 

groc) 

   </formulari> 

                     </peticioExecucioTramit> 

                  </DatosEspecificos> 

               </SolicitudTransmision> 

            </Solicitudes> 

         </Peticion> 

 

4.12  Codi d’exemple de integració 

Aquest és un exemple d’una integració feta amb .NET i llibreries iText. L’exemple realitza una 
integració amb el servei de tramesa genèrica (TGEN) amb la modalitat OVER_FORMULARI. 

 

AOC_EACAT_TGEN_Integracio_code.zip
 

 

Possibles solucions alguns errors comuns en la integració. 

 

4.12.1 Es perden les funcions del PDF 

Si surt aquest missatge: 

 

Pot ser degut a que traieu les funciones esteses del PDF, amb aquest paràmetre es conserven i no 
hauria de sortir aquests missatges. 

https://itextpdf.com/en/resources/faq/technical-support/itext-5-legacy/how-fill-xfa-form-using-itext-
without-breaking-usage 

 

https://itextpdf.com/en/resources/faq/technical-support/itext-5-legacy/how-fill-xfa-form-using-itext-without-breaking-usage
https://itextpdf.com/en/resources/faq/technical-support/itext-5-legacy/how-fill-xfa-form-using-itext-without-breaking-usage
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4.12.2 Es perden les funcions del PDF 

Si surt al PDF la marca d’esborrany al lateral del PDF. 

 

Pot ser degut a que el text “V A L I D A T” dintre del XML no està correctament informat, i ha d’haver 
un espai davant “ V A L I D A T” 
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4.12.3 Marca d’aigua 

Afegir el tag LBL_MARCA_AIGUA_TXT amb valor " V A L I D A T" (davant i ha d’haver un espai). 

 

 
 


