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DADES BÀSIQUES DEL SERVEI 
 
 

1.1. Nom del servei i Òrgan Emissor 
Dades tributàries i domicili fiscal 
Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) 

 
1.2. Descripció dels serveis 

 
Per al desenvolupament dels tràmits de les administracions públiques, els serveis 
següents ofereixen la informació tributària de què disposa l’AEAT, ja sigui per a finalitats 
tributàries com no tributàries.  
 

 
1.3. Modalitats de consulta 

 
• Obligacions tributàries:  Consulta si una persona o entitat es troba al corrent de 

pagament de les seves obligacions tributàries per a uns determinats procediments.  
 
Categories de consulta: 

 
o Obligacions tributàries segons Llei de Contractes 
o Obligacions tributàries per autorització de transport 
o Obligacions tributàries per a subvencions i ajudes 
o Obligacions tributàries per a permisos de residència  treball 
o Obligacions tributàries per a finalitat genèrica 

 
 

• Domicili fiscal: Consulta del domicili fiscal d’un contribuent. 
 

• Renda: Permet obtenir les dades de la renda d’un contribuent en un exercici fiscal 
determinat. El Consorci AOC desenvolupa certificats específics a partir del certificat 
d’IRPF emès per l’AEAT 

o Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) 
o Certificat individual de nivell de renda 
o Certificat de renda per a prestacions socials 
o Certificat de renda per a beques 

 
 

• Pensions públiques exemptes: ofereix el nombre total de pensions públiques 
exemptes de tributació i dietes exceptuades de gravamen que constin en el sistema 
d’informació de l’AEAT (200 com a màxim). 

 
 

• Impost d’Activitats Econòmiques (IAE): Consulta del conjunt d’epígrafs de 
l’Impost d’Activitats Econòmiques (en endavant IAE) en el quals un contribuent es 
troba matriculat en la data actual.  
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1.4. Consultes que finalitzem amb “Error en la 
comunicació amb l’emissor final”  

Aquest error es mostra a les consultes dels serveis de l’AEAT per diferents motius.  Els 
més freqüents són els següents:  
 
1. Si l’error descrit incorpora el detall “Documento incorrecto”: És molt important 

que el gestor d’usuaris d’interoperabilitat del vostre ens revisi a l’apartat 
“configuració d’EACAT” l’ordre del nom i cognoms de l’usuari que està realitzant la 
consulta ja que l’AEAT va modificar els algorismes d’identificació utilitzats a totes 
les seves aplicacions i serveis de tramitació electrònica. En conseqüència, si l’ordre 
i/o el format no es correspon amb els que consten a les seves bases de dades 
bloquejarà l’accés de qualsevol usuari autoritzat. Per més informació de com 
resoldre aquest error podeu consultar l’apartat “En fer consultes d’AEAT apareix un 
error indicant “Documento incorrecto” 

 
 

2. Caducitat del certificat utilitzat per a realitzar les consultes: aquest error 
també es produeix quan ha caducat el certificat digital del vostre ens (CEIXSA o 
Segell Electrònic de Nivell mig) que va ser autoritzat per l’AEAT per consultar els  
seus serveis. En aquest cas, caldrà que sol·liciteu un Segell Electrònic de nivell mig 
i gestioneu la renovació de la  manera següent: Com renovar un certificat de Segell 
Electrònic per fer ús dels serveis d’AEAT de Via Oberta? 
 
 

3. L’Agència tributària no permet la consulta de dades de l’empleat públic 
que està realitzant la consulta al considerar que no es troba dins d’un 
procediment administratiu real i concret, sinó realitzant una prova o consulta 
personal. En totes les consultes d’interoperabilitat es transmet a l’emissor de les 
dades la identitat de la persona que realitza la consulta. En aquest cas, l’Agència 
tributària bloqueja el resultat quan detecta que aquestes dades coincideixen amb 
les de l’usuari que està realitzant la consulta. Per tant, comproveu que l’error no 
es deu a que esteu consultant les vostres pròpies dades. 

 
 

Si el vostre  cas no és cap dels descrits a dalt, contacteu amb nosaltres a través del 
formulari de contacte informant-nos de l’ens i l’usuari de Via Oberta que fa la consulta, 
la data i hora en què obteniu l’error i, sempre que sigui possible, annexant una captura 
de pantalla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/consultes-aeat-apareix-error-documento-incorrecto/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/consultes-aeat-apareix-error-documento-incorrecto/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-renovar-un-certificat-de-segell-electronic-per-fer-us-dels-serveis-aeat/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-renovar-un-certificat-de-segell-electronic-per-fer-us-dels-serveis-aeat/
https://www.aoc.cat/portal-suport/necessiteu-mes-ajuda/?servei=Via%20Oberta&dms3override=25
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1.5. Resultat “Titular no identificado” en les consultes de 
Renda  

 
L’administració tributària ens ha confirmat que la resposta “Titular no identificado” es 
produeix per dues causes diferents: 
 

1. Falta de correspondència entre les dades del DNI i NIE amb els noms i 
cognoms del titular consultat (la causa més freqüent):  
 
Per validar la identificació del titular i retornar les seves dades tributàries, l’AEAT 
té establert un filtre o “Umbral de semejanza requerido” que valida la 
correspondència entre les dades de DNI i NIE + noms i cognoms consultats, i les 
que consten a la seva base de dades, que pot comportar les situacions següents: 

• Que es superi aquest llindar, al no existir discrepància entre les dades 
introduïdes, o que aquesta sigui tant menor (petites diferències o errors 
tipogràfics...) que igualment puguin superar-lo, produint una correcta 
identificació del titular i el retorn de les seves dades tributàries.   
 

• Que no es superi aquest llindar per l’existència d’una discrepància entre les 
dades introduïdes, que impliqui una falta de validació de la identificació del 
titular consultat i el retorn del missatge de “Titular no identificado”.  

 
S’ha comprovat que aquest llindar requerit és molt més estricte en el cas dels 
NIEs. 

 
2. Que els titular consultats no figurin al cens de l'AEAT: La segona casuística 

que pot comportar aquest resultat de “Titular no identificado” és que la persona 
consultada no figuri al cens de l’AEAT. Els casos més significatius són els de les 
persones que s'han fet la documentació recentment (DNI i NIE) i encara no s’han 
incorporat en el cens de l’AEAT. 
 

 
 
Com reduir aquesta casuística? 
 

1. En el primer cas, “dades incongruents o que no superin el llindar de 
semblança requerit”:  
 
Tenint en compte que per l’AEAT les dades correctes són les que figuren 
exactament al DNI / NIE, comproveu que en la consulta s’ha introduït correctament 
el NIF o NIE i el nom i cognoms del titular a consultar amb:  

o les dades que figuren al seu document identificador, o 
o si es compta amb l’autorització del titular, mitjançant una consulta a la 

Direcció General de Policia (DGP).  
 

En cas de confirmar la discrepància entre les dades consignades i les resultants de 
la comprovació, caldrà realitzar una consulta posterior del certificat de renda amb 
les dades correctes, derivades de la validació del seu DNI/NIE o consulta a la DGP. 
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2. En el segon cas,  “no figurar en el cens tribuari”,  
 
L’AEAT ens informa que regularment es realitzen processos d'actualitzacions del 
cens AEAT, amb altes automàtiques en base a la informació subministrada pel 
Ministeri de l'Interior, per a la incorporació de titulars de nous documents 
d'identitat expedits per DGP, o bé per l’actualització del cens cada vegada que 
reben una presentació d'una declaració o una consulta sobre un DNI / NIE no inclòs 
al cens, prèvia confrontació amb la DGP.  
 
Per aquest motiu és recomanable, que si rebeu una resposta de "No Identificat" i 
teniu la certesa que les dades identificatives són correctes, repetiu la consulta 
passat un temps prudencial per veure si el cens s’ha actualitzat. 
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2. COM SOL·LICITAR ELS SERVEIS DE L’AEAT 
 
Per accedir a les dades de l’Agència tributària mitjançant VIA OBERTA és necessària la 
formalització d’una sèrie de requeriments jurídics, tècnics i funcionals. 

 

• Jurídics: Formalització dels convenis respectius 

o Conveni marc d’interoperabilitat 

o Conveni amb l’Agència Estatal d’Administració Tributaria 

 

• Tècnics: Adquisició i cessió d’un certificat electrònic a nom del vostre organisme a 
l’AEAT i al Consorci AOC. 

 

• Funcionals:  

o Sol·licitud del servei a l’AEAT 

o Sol·licitud del servei al Consorci AOC 

 

 
2.1. Formalització dels convenis específics per 

interoperar dades tributàries 

2.1.1. Conveni marc d’Interoperabilitat 

Per a l'accés a la consulta de les dades del catàleg de dades i documents 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’ha adherit al CMI, només caldrà fer constar en el 
formulari de sol·licitud dels serveis de l’AEAT del Consorci AOC la data d’adhesió.  

 

- Si el vostre organisme no s’hi ha adherit, caldrà que l’òrgan competent del 
vostre ens formalitzi l’adhesió signant l’annex I del Conveni. Un cop signat, caldrà 
que l’adjunteu al formulari de sol·licitud dels serveis de l’AEAT del Consorci AOC.  

 

 

2.1.2. Conveni que autoritza l’accés a les dades tributàries   

Per a l'accés a la consulta de les dades tributàries és necessari prèviament que el vostre ens 
hagi subscrit un conveni específic amb l'AEAT o que estigui adherit a algun conveni que 
autoritzi  la consulta de les dades tributàries.  

https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/02/viaoberta-CONVENI-MARC-INTEROPERABILITAT.pdf
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/02/viaoberta-CONVENI-MARC-INTEROPERABILITAT.pdfhttps:/www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/02/viaoberta-CONVENI-MARC-INTEROPERABILITAT.pdf
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1. En el cas dels ens locals, quan requereixin dades per finalitats tributàries, En el cas 
dels ens locals, quan requereixin dades per finalitats tributàries, és suficient l’adhesió 
al Conveni de col·laboració AEAT-FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i 
col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals, publicat al BOE per resolució de 
26 de març de 2021. L’adhesió a aquest conveni empara les consultes amb finalitats 
tributàries (recaptació d’impostos) i no tributàries (ajuts, subvencions, beques, etc.).  
 
La presentació del conveni, s'haurà de tramitar per la Seu de l'AEAT, juntament amb la 
presentació dels formularis de sol·licitud d'autorització/renovació o baixa,                  a través 
de la pàgina web de l'Agència Tributària, a www.agenciatributaria.es < Seu electrònica < 
Administracions públiques < Subministrament d'informació a Administracions Públiques per 
a finalitats tributàries <  
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/ZA04.shtml 
 
 
2. Els ens locals que no exerceixin les competències tributàries i requereixin la consulta 
de dades tributàries per finalitats no tributàries, poden adherir-se al Conveni de col·laboració 
AEAT-FEMP en matèria de subministrament d'informació de caràcter tributari, publicat al BOE 
la resolució de 26 de març de 2021.  
També en aquest cas l’adhesió a aquest conveni s’haurà de tramitar mitjançant la Seu 
electrònica de l’AEAT, juntament amb la presentació dels formularis de sol·licitud 
d'autorització/renovació o baixa, a través de la pàgina web de l'Agència Tributària, a 
www.agenciatributaria.es < Seu electrònica < Administracions públiques < Subministrament 
d'informació a Administracions Públiques per a finalitats no tributàries < 
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/ZA05.shtml 
 
Aquest conveni empara les consultes tributàries amb finalitats no  tributàries (ajuts, 
subvencions, beques, etc.). 
 

3. Finalment, es pot signar un conveni específic amb l’AEAT. En principi, els dos 
anteriors convenis cobreixen totes les necessitats d’informació tributària del món local. 
Malgrat això, si per necessitats específiques de tramitació de l’ens una consulta determinada 
no queda coberta, hi ha la possibilitat de signar un conveni específic. Aquest és el cas, per 
exemple, de la Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona. Per tramitar-lo cal 
posar-se en contacte amb l’AEAT a través de la seva seu electrònica, en virtut del tipus de 
procediment tributari o no tributari pel qual es requereixin les dades tributàries. Quan el 
vostre organisme ja hagi formalitzat el conveni específic per a l’accés a les dades tributàries 
caldrà indicar el nom del conveni i la data d’adhesió al formulari. 

 
 

 
2.2. Certificat de segell electrònic 

Per a l'accés a la consulta de les dades tributàries és necessari disposar prèviament d’un 
certificat de segell electrònic a nom de l’òrgan que sol·licita les dades i  que haurà de residir 
als sistemes del Consorci AOC. El certificat és un requisit necessari per signar les peticions 
de consulta de dades de l’Agència Tributària i s’emmagatzemarà en un dispositiu segur del 
Consorci AOC. Per cedir el certificat i per autoritzar-ne el seu ús en la consulta de dades a 
l’AEAT, cal que seguiu els passos següents: 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/03/pdfs/BOE-A-2021-5262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/03/pdfs/BOE-A-2021-5262.pdf
http://www.agenciatributaria.es/
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/ZA04.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/03/pdfs/BOE-A-2021-5263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/03/pdfs/BOE-A-2021-5263.pdf
http://www.agenciatributaria.es/
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/ZA05.shtml
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Si no disposeu de segell electrònic “Serveis d’Administració Electrònica”, cal que 
demaneu un Certificat de Segell electrònic de nivell mig (CDA-1_SENM o CDA-1 SGNM) a 
l’AOC. Accediu a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital 
> T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d'aplicació.  
 
Hi ha dues maneres de cedir el certificat a l’AOC, en exclusivitat (opció recomanada) i no cedit 
en exclusivitat. Per una o altra opció, seguiu les instruccions de la pregunta freqüent següent: 
Com cedir al Consorci AOC certificats de segell electrònic.  

 
Un cop tingueu el certificat, consigneu-ne l’autorització d’ús al formulari de sol·licitud dels 
serveis de l’AEAT del Consorci AOC.  

 
• Si ja heu cedit al Consorci AOC el segell electrònic “Serveis d’Administració 

Electrònica”, només cal que consigneu l’autorització d’ús corresponent al formulari 
de sol·licitud dels serveis de l’AEAT del Consorci AOC. 

• Si disposeu de segell electrònic però no ha estat emès pel Consorci AOC ni 
lliurat al Consorci AOC, heu de lliurar-lo en exclusivitat al Consorci AOC. Seguiu les 
instruccions de la  pregunta freqüent següent: Com cedir al Consorci AOC certificats 
de segell electrònic  i consigneu-ne l’autorització d’ús al formulari de sol·licitud dels 
serveis de l’AEAT del Consorci AOC. 
 

Fins que no es faci la cessió i, en el seu cas, el lliurament d’aquest certificat al Consorci AOC 
no es tramitarà la sol·licitud. 

 
Fins que no es faci la cessió i, en el seu cas, el lliurament d’aquest certificat al Consorci AOC 
no es tramitarà la sol·licitud. 
 

La clau pública del certificat s’haurà d’adjuntar en un arxiu ZIP juntament amb el 

conveni i el formulari específic a través de la Seu electrònica de l’AEAT, en funció 

de si la informació es requereix és per finalitats tributàries o no tributàries:  

 
a. Per finalitats tributàries 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/

ZA04.shtml 

 

b. Per finalitats no tributàries: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/

ZA05.shtml 

 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/cedir_certificat_consorci-2/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/cedir_certificat_consorci-2/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/cedir_certificat_consorci-2/
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/ZA04.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/ZA04.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/ZA05.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/ZA05.shtml
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2.3. Autorització de l'AEAT a la consulta de dades 

2.3.1. Sol·licitud del servei a l’AEAT 

 
Per a l'accés a la consulta d’aquestes dades és necessari haver sol·licitat 
prèviament l’accés a l’AEAT mitjançant el seu propi formulari: 
 
- Formulari per a finalitats tributàries 
- Formulari per a finalitats no tributàries 
 
Cal adjuntar també la clau pública del certificat de segell electrònic i enviar-ho 
mitjançant un .zip pel tràmit previst a la Seu electrònica de l’AEAT tal com preveu 
el document  document amb el pas a pas per emplenar el formulari de sol·licitud 
dels serveis de l’AEAT. 

 

2.3.2. Sol·licitud del servei al Consorci AOC 

 
Un cop rebuda l’autorització per part de l’AEAT, signats els convenis respectius, i 
cedit el certificat electrònic corresponent podreu sol·licitar-nos l’accés al servei. 
Recordeu que necessitareu el següent: 
 
- Consignar la data d’adhesió al Conveni marc d’Interoperabilitat o adjuntar-ne 

l’adhesió al mateix en cas que no s’hagi signat prèviament.  
- Consignar la data d’adhesió al conveni amb l’AEAT que us autoritza a la 

consulta de les dades tributàries.  
- Consignar el número de sèrie de certificat que heu cedit al Consorci AOC i a 

l’AEAT per la consulta de les dades tributàries en l’autorització d’ús del 
certificat del formulari.  

- Adjuntar al formulari el formulari de sol·licitud de les dades que us ha 
autoritzat l’AEAT i el correu electrònic que us ha enviat l’AEAT (en format pdf) 
autoritzant el consum dels serveis 

 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/ZA04/ENTIDADES/FormswebFin_tribut.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/ZA05/Formsweb_mi_MI.pdf
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2021/04/Manual-nou-formulari-AEAT_20042021.pdf
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2021/04/Manual-nou-formulari-AEAT_20042021.pdf
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3. ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS 
TRIBUTÀRIES 

 
Aquesta consulta verifica si un contribuent (persona física o jurídica) es troba al corrent de 
les seves obligacions tributàries i s’obté un certificat positiu o negatiu de la seva situació. 
Segons la finalitat de la consulta s’haurà d’escollir entre: 
 

• Estar al corrent d’obligacions tributàries per a contractació amb les administracions 
públiques 

• Estar al corrent d’obligacions per a l’obtenció de llicències de transport 
• Estar al corrent d’obligacions per a la sol·licitud d’ajudes i subvencions 
• Estar al corrent d’obligacions per a la tramitació de permisos de residència i treball 

per a estrangers 
• Estar al corrent d’obligacions tributàries per finalitats genèriques  

 
 
En les respostes s’indica el caràcter positiu o negatiu de la certificació. En el cas de les 
respostes negatives s’indica el motiu o motius de l’incompliment: 
 

1. Manca de presentació d’una autoliquidació o declaració a la que el contribuent estigués 
obligat en els darrers dotze mesos precedents als dos mesos immediatament anteriors 
a la data de sol·licitud. 
 

2. Manteniment de deutes o sancions tributàries en període executiu amb l’AEAT sense 
que aquestes es trobin aplaçades, fraccionades o suspeses. 
 

3. Tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra la Hisenda 
Pública declarades per sentència ferma. 

 
4. No estar donat d’alta al cens d’empresaris, professionals o retenidors, quan es tracti 

de persones o entitats obligades a estar en aquest cens i no estar donat d’alta en 
l’Impost d’Activitats Econòmiques, quan es tracti de subjectes passius no exempts de 
l’impost. 

 
 

3.1. Com fer les consultes 
 
Aquest servei permet consultar el compliment de les obligacions tributàries d’un contribuent 
a partir de:  
 

- Document identificador del contribuent (NIF, NIE, CIF) 
- Nom complet del contribuent (requerit únicament en cas de persona física) 
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Descripció 
Documentació Aquest camp conté el número de document del contribuent del qual es vol verificar que 

està al corrent amb l’AEAT, segons es tracti d’un ciutadà espanyol o estranger.  
 
La codificació d’aquest camp és la següent: 
 

• NIF (ciutadà espanyol) o (Empresa) CIF 
      8 dígits + Caràcter Control.  
 

• NIE (ciutadà estranger): 
[X, Y, Z] + 7 dígits + Caràcter Control. 

 
Aquells NIF i NIE que tinguin menys de 8 dígits hauran de ser emplenats amb 0 per 
l’esquerra 
 

Número  
d’expedient 

És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens en base al que es fa la consulta 
d’aquestes dades. 
 

Consentiment Cal seleccionar entre els paràmetres següents: 
 

• Consentiment: Cal indicar si la consulta es realitza amb consentiment del 
ciutadà 

• Llei: O hi ha  una norma amb rang de llei que habilita a consultar expressament 
les dades sense el consentiment del ciutadà 

Finalitat S’haurà de triar en el desplegable el tipus de procediment autoritzat per al que 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 per a la consulta d’aquestes 
dades a través del formulari corresponent. 
 

Nom complert del 
contribuent 

Nom complert del contribuent de qui es vol realitzar la consulta.  
 
El format de les dades a consultar s’ha de realitzar en l’ordre següent (i separat per comes): 

 
Cognom1, Cognom2 (en cas de tenir-ne), Nom 

 
Aquest camp és obligatori únicament en cas de persona física. 
 

 
 
 
 
Aquest és un exemple de la pantalla per a sol·licitar les dades: 
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3.2. Quines dades s’obtenen 
 

 

Descripció 
Resposta  

En les respostes s’indica el caràcter positiu o negatiu de la certificació. En el casd e les 
negatives  s’indica el motiu o motius de l’incompliment: 
 

• El titular està al corrent d’obligacions tributàries 
 

• El titular no està al corrent d’obligacions tributàries 
 

o Manca de presentació d’una autoliquidació o declaració a la que el contribuent 
estigués obligat en els darrers dotze mesos precedents als dos mesos 
immediatament anteriors a la data de sol·licitud. 
 

o Manteniment de deutes o sancions tributàries en període executiu amb l’AEAT 
sense que aquestes es trobin aplaçades, fraccionades o suspeses. 
 

o Tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra la 
Hisenda Pública declarades per sentència ferma. 
 

o No estar donat d’alta al cens d’empresaris, professionals o retenidors, quan es 
tracti de persones o entitats obligades a estar en aquest cens i no estar donat 
d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, quan es tracti de subjectes passius 
no exempts de l’impost. 

 
 Referència Referència única de la resposta segons l’AEAT 

Data 
d’emissió 

Data en la que és vàlida la resposta (AAAA- MM-DD). 

Codi del 
Certificat 

Indica si el contribuent està al corrent o no d’obligacions tributàries.   
Els possibles valors que pot tenir són: POSITIVO o NEGATIVO. 
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Tipus 
Negatiu 

Codi de la causa d’incompliment que s’informa únicament en cas de no estar al corrent de 
pagament. Per a més detalls, vegeu l’apartat  3.3.2.1 d’aquest document. 
 

A “No está al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento 
de presentación de declaraciones o autoliquidaciones” 

B “No está al corriente de pago de deudas tributarias en periodo 
ejecutivo” 

C “No está al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento 
de presentación de declaraciones o autoliquidaciones y constancia de 
deudas tributarias en periodo ejecutivo” 
 
 

F “No está al corriente de obligaciones tributarias por tener alguna 
sentencia según el artículo 305.1/308.3 de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal” 

G “No está al corriente de obligaciones tributarias por tener 
alguna sanción según el artículo 186.1/2 letra b) de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria” 

H “No está al corriente de obligaciones tributarias por baja censal 
detectada” 

M “No está al corriente de obligaciones tributarias por delito fiscal” 

N “No está al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento 
de presentación de declaraciones o autoliquidaciones, constancia de 
deudas tributarias en periodo ejecutivo y delito fiscal” 

O “No está al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento 
de presentación de declaraciones o autoliquidaciones y delito fiscal” 

P “No está al corriente de pago de deudas tributarias en periodo 
ejecutivo y delito fiscal” 

Q “No está al corriente de obligaciones tributarias por 
incumplimiento de presentación de declaraciones o 
autoliquidaciones y baja censal detectada” 

R “No está al corriente de pago de deudas tributarias en periodo 
ejecutivo y baja censal detectada” 

S “No está al corriente de obligaciones tributarias por delito 
fiscal y baja censal detectada” 

T “No está al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento 
de presentación de declaraciones o autoliquidaciones, constancia de 
deudas tributarias en periodo ejecutivo, delito fiscal y baja censal 
detectada” 

U “No está al corriente de obligaciones tributarias por 
incumplimiento de presentación de declaraciones o 
autoliquidaciones, delito fiscal y baja censal detectada” 

V “No está al corriente de pago de deudas tributarias en periodo 
ejecutivo, delito fiscal y baja censal detectada “ 
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Número de 
registres 
existents 

En cas d’incompliment s’informarà del nombre total d’incompliments existents en el sistema 
d’informació de l’AEAT.  

Número de 
registres 
facilitats 

En cas d’incompliment s’informarà del nombre d’incompliments per aquest titular. 

Exercici  En cas d’incompliment s’informarà de l’exercici de l’incompliment. 
Exemple: 2017 

Model tributari En cas d’incompliment s’informarà del model tributari associat a l’incompliment. 
Exemple: 131, 300 

Període 
d’incompliment 

En cas d’incompliment s’informarà del període associat a l’incompliment. 
Exemple:  3T,4T 

Codi del 
resultat 

 
En alguns casos, es pot informar d’un error amb els  codis següents. Aquesta és la 
informació dels mateixos que dona l’AEAT. 
 

• 1000: Titular identificat. 
• 0233: Titular no identificat a l’AEAT. Reviseu les dades identificatives del contribuent. 
• 1009: Titular amb C.I. revocat. Remetre l’interessat a la seva Administració Tributària. 
• 1011: No procedeix per titular il·localitzable. Remetre a l’interessat a la seva Administració  

Tributària. 
• 1012: Sense oficina gestora. Remetre l’interessat a la seva Administració Tributària. 
• 1013: Sense oficina recaptadora. Remetre l’interessat a la seva Administració Tributària. 
• 1014: Titular de baixa. Remetre l’interessat a la seva Administració Tributària. 
• 1015: Titular en procés concursal. Remetre l’interessat a la seva Administració Tributària. 
• 0502: Error en la comunicació amb l’emissor final. 

 
 
 
 

3.3. Exemple d’una consulta 
 
 
El servei també facilita un certificat “descarregable” d’estar al corrent o no d’obligacions 
tributàries.  
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Exemple de resultat POSITIU d’”Estar al corrent amb les obligacions tributàries” 
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Exemple de resultat NEGATIU “NO estar al corrent amb les obligacions tributàries” 
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3.4. Discrepància amb un certificat en paper   
 
Què fer quan per Via Oberta s’obté un certificat negatiu d’obligacions tributàries i 
l’interessat justifica que no té deutes mitjançant un certificat de l’Agència Tributària 
emès “en paper”? 
 
Aquesta discrepància de signe entre ambdós certificats pot tenir el seu origen en el decalatge 
temporal que hi ha entre el moment en què un contribuent paga un tribut a una entitat 
financera i el moment en que aquesta informació arriba a l’Agència Tributària. 
 
L’AEAT i les entitats financeres treballen amb periodicitats quinzenals (els dies 5 i 20 de cada 
mes). Això vol dir que un pagament o regularització de situació feta poc després del 20 
d’octubre, l’entitat financera la inclourà en la transmissió d’informació corresponent al període 
21/10 - 5/11, que al seu torn es consolidarà a la Delegació Especial a Catalunya en els dies 
subsegüents. A partir d’aquell moment, si es torna a fer la sol·licitud del certificat per via 
telemàtica, el signe dels dos certificats coincidirà. 
 
Ara bé, si no es vol/pot esperar, l’administració gestora sempre podrà verificar l’autenticitat 
del certificat presentat en paper a partir del codi CSV que figura al peu del mateix.  
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4. DOMICILI FISCAL 
 
 

4.1. Com fer les consultes 
 
Aquest servei permet consultar el domicili fiscal d’un contribuent a partir de:  
 

- Document identificador del contribuent (NIF, NIE, CIF) 
- Nom complet del contribuent (requerit únicament en cas de persona física) 

 

 

Descripció 
Documentació Aquest camp conté el número de document del contribuent del qual es vol verificar que està 

al corrent amb l’AEAT, segons es tracti d’un ciutadà espanyol o estranger.  
 
La codificació d’aquest camp és la següent: 
 

• NIF (ciutadà espanyol) o (Empresa) CIF 
      8 dígits + Caràcter Control.  
 

• NIE (ciutadà estranger): 
[X, Y, Z] + 7 dígits + Caràcter Control. 

 
Aquells NIF i NIE que tinguin menys de 8 dígits hauran de ser emplenats amb 0 per l’esquerra 
 

Número  
d’expedient 

És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens en base al qual es fa la consulta 
d’aquestes dades. 
 

Consentiment Cal seleccionar entre els paràmetres següents: 
 

• Consentiment: Cal indicar si la consulta es realitza amb consentiment del ciutadà 
• Llei: O hi ha  una norma amb rang de llei que habilita a consultar expressament les 

dades sense el consentiment del ciutadà 

Finalitat S’haurà de triar en el desplegable el tipus de procediment autoritzat per al  que 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 per la consulta d’aquestes dades a través 
del formulari corresponent. 

Nom complert del 
contribuent 

Nom complert del contribuent de qui es vol realitzar la consulta.  
 
El format de les dades a consultar s’ha de realitzar en l’ordre següent (i separat per comes): 

 
Cognom1, Cognom2 (en cas de tenir-ne), Nom 

 
Aquest camp és obligatori únicament en cas de persona física. 
 

 
 
 
 



 

Pàgina 20 
 

Aquest és un exemple de la pantalla per a sol·licitar les dades: 
 

 
 
 
 
 

4.2. Quines dades s’obtenen 
 

La informació que s’obtindrà és: 

 
Camps 

 
Descripció 

Referència 
 

Referència única de la resposta emesa per l’AEAT. 

Data d’emissió 
 

Data d’emissió de la resposta. 

Nom del contribuent 
 

Nom del contribuent consultat tal i com figura a les bases de dades 
identificatives de l’AEAT. 
 

Administració fiscal 
 

Administració fiscal. 

Tipus de domicili 
 

Tipus de domicili: 
□ 20: domicili fiscal a Espanya. 
□ 21: domicili fiscal a l’estranger. 
 

Data actualització darrer domicili 
 

Data d’actualització del darrer domicili. 

Tipus de via 
 

Tipus de via. 

Codi INE 
 

Codi INE de la via. 

Nom llarg de la via 
 

Nom llarg de la via pública. 

Nom curt de la via 
 

Nom curt de la via  pública. 

Tipus de número Tipus número. 



 

Pàgina 21 
 

 
Número 
 

Número del domicili a la via. 

Qualificador de número 
 

Qualificador de número 
 

Bloc 
 

Bloc 
 

Portal 
 

Portal 
 

Escala 
 

Escala 
 

Planta o pis 
 

Planta o pis 
 

Porta 
 

Porta 
 

Dades complementàries 
 

Dades complementàries del domicili, p.e. “Urbanización”, “Centro 
Comercial”, “Polígono”, “Edificio”, etc. 
 

Població 
 

Nom de la localitat / població si és diferent al municipi. 

Codi postal 
 

Codi postal 
 

Codi de municipi 
 

Codi de municipi 
 

Municipi 
 

Nom del municipi 
 

Codi província 
 

Codi de la província 
 

Correu electrònic 
 

Adreça de correu electrònic. 
 

Telèfon fix Telèfon fix 
 

Telèfon mòbil 
 

Telèfon mòbil 
 

Fax 
 

Fax 
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4.3. Exemple d’una consulta 
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5. RENDA 
 
Aquest servei permet consultar les dades de l’Impost sobre la renda de les persones físiques 
(IRPF) en diferents modalitats: 

 
El Consorci AOC us ofereix tres certificats calculats que són resultat del fraccionament de 
les dades contingudes a l’IRPF subministrat per l’AEAT: 

 

• Certificat individual del nivell de renda  

• Certificat de la renda per a prestacions socials 

• Certificat de la renda per a beques 

 

Recordeu que en el cas de sol·licitar algun d’aquests tres certificats estareu autoritzant el 
Consorci AOC al tractament de les dades d’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre. 

 

 
 

5.1.  Impost sobre la renda de les persones físiques 

5.1.1. Com fer les consultes 

 
Aquest servei permet l’obtenció de l’Impost sobre la renda de les persones físiques 
(IRPF). A partir de: 

- Document identificador (NIF o NIE) 
- Nom complet del contribuent (obligatori nom i primer cognom) 
- Exercici del qual es sol·liciten les dades 

 

 

Descripció 
Documentació Aquest camp conté el número de document del contribuent del qual es vol verificar que està 

al corrent amb l’AEAT, segons es tracti d’un ciutadà espanyol o estranger.  
 
La codificació d’aquest camp és la següent: 
 

• NIF (ciutadà espanyol) o (Empresa) CIF 
      8 dígits + Caràcter Control.  
 

• NIE (ciutadà estranger): 
[X, Y, Z] + 7 dígits + Caràcter Control. 

 
Aquells NIF i NIE que tinguin menys de 8 dígits hauran de ser emplenats amb 0’s per 
l’esquerra 
 Número  

d’expedient 
És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens en base al quual es fa la consulta 
d’aquestes dades. 
 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con
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Consentiment Cal seleccionar entre els paràmetres següents: 
 

• Consentiment: Cal indicar si la consulta es realitza amb consentiment del ciutadà 
• Llei: O hi ha  una norma amb rang de llei que habilita a consultar expressament les 

dades sense el consentiment del ciutadà 

Finalitat S’haurà de triar en el desplegable 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 per la consulta d’aquestes dades a 
través del formulari corresponent. 
 

Nom complert del 
contribuent 

Nom complert del contribuent de qui  es vol realitzar la consulta.  
Aquest camp és obligatori únicament en cas de persona física. 
 
El format de les dades a consultar s’ha de realitzar en l’ordre següent (i separat per comes): 

 
Cognom1, Cognom2 (en cas de tenir-ne), Nom 

Exercici fiscal Exercici fiscal del que es demanen les dades. 
Cal tenir present que la campanya de les dades de la renda es realitza a any vençut 
i que l’AEAT sol tenir disponibles les dades de l’exercici anterior a finals de juliol 
de cada any.  
Exemple: Les dades de la renda de l’any 2020 no estaran disponibles fins a finals 
de juliol de 2021. 
 

 
 
Exemple de la pantalla per a sol·licitar les dades 
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5.1.2. Quines dades s’obtenen 

 
El servei ofereix informació dels últims cinc exercicis, de manera que s’aniran incorporant les 
dades de cada nou exercici fiscal disponible a principis del tercer trimestre de cada any. Per 
exemple, quan estigui disponible l'exercici fiscal 2020 s'oferiran: 2020, 2019, 2018, 2017, 
2016. 
 
Cal recordar que en les declaracions individuals, les dades subministrades es refereixen 
exclusivament al contribuent del qual se sol·licita informació. 

 
En el cas de declaracions conjuntes, les dades subministrades es referirien al conjunt de 
membres de la unitat familiar a la qual pertany el contrbuent del qual se sol·licita informació. 
 
La declaració Individual o Conjunta és una característica de la pròpia declaració però la 
informació de les partides que conté no és pot disgregar. Així, no es diferencia el que pertany 
al Declarant o el que pertany al Cònjuge. 
 
La resposta d’aquest servei dependrà de si el contribuent ha presentat o no la declaració de 
la renda. 
 

1. Si el contribuent ha presentat la declaració de la Renda, aquesta modalitat de 
consum facilita l’informe d’IRPF del contribuent en l’exercici fiscal sol·licitat. Les 
especificacions de l’exercici fiscal 2020 es va publicar a l’Ordre HAC/248/2021, de 16 
de març, per la qual s’aproven els odels de decaració de l’Impost de la Renda de les 
persones Físiques.  

 
Per les declaracions d’exercicis anteriors, l’informe no inclou totes les dades de la 
declaració sinó la relació de caselles certificables que cada any es publiquen al BOE, la 
publicació per l’exercici 2019 es van publicar a l’Ordre HAC/253/2020, de 3 de març, 
i les caselles certificables per a l’exercici 2018 es van publicar a l’Ordre HAC/ 277/2019, 
de 4 de març. 
 
A l’enllaç següent de la pàgina web de l’AEAT trobareu la relació de les caselles 
certificables per l’exercici fiscal 2019 i anteriors.  
 
A partir de l’exercici 2020: A partir de l’exercici 2020, el servei web de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques es basa en un nou model de subministrament 
d’informació.  

 
Aquest nou model comporta una modificació de tota l’estructura de la modalitat IRPF, 
que a partir de l’exercici 2020, respondrà amb un nou disseny XML per les dades 
específiques, similar al que té el programa Renda Web, i un diccionari amb totes les 
caselles i les seves descripcions que es troba publicat al portal de l’AEAT, on es podrà 
accedir a totes les noves versions: 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Disenos_de_registro/M
odelos_100_al_199/Modelos_100_al_199.shtml 

 
Segons l’AEAT aquest canvi de format comporta que a partir de l’exercici 2020 
“s’ofereix tota la informació de caselles disponibles, el qual implica que: 

 
• Es subministraran separadament totes les caselles amb contingut de la 

declaració i no solament les caselles de sumatori de rendes del mateix tipus. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4238
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4238
https://www.boe.es/
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/03/hac253
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3563
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3563
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Administraciones_Publicas/Suministro_de_informacion_a_AAPP_para_finalidades_no_tributarias/Ayuda_para_suministros_de_informacion_para_finalidades_no_tributarias/Descripcion_de_casillas_de_la_declaracion_de_IRPF/Descripcion_de_casillas_de_la_declaracion_de_IRPF.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Disenos_de_registro/Modelos_100_al_199/Modelos_100_al_199.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Disenos_de_registro/Modelos_100_al_199/Modelos_100_al_199.shtml
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• Es subministraran totes les rendes vinculades al contribuent, que permetrà la 
imputació de cada renda a cadascun dels membres de la unitat familiar en els 
supòsits en que la modalitat de la declaració sigui conjunta 

• Per les rendes imputades per Entitats en Règim d’Atribució de Rendes, es 
facilitarà individualitzant les rendes de cada entitat.” 

 
 
 

1. Si el contribuent no ha presentat declaració d’IRPF  
 
a) Primer es comprova si el contribuent figura obligat a declarar. En cas que 

el contribuent tingués l’obligació de presentar-la però no ho hagués fet, el 
servei informa amb el missatge següent:  
 

(CodRet: 1008 DescripcionError: Titular obligat i no ha presentat 
declaració. No es facilita informació). L'interessat ha de de regularitzar la 
seva situació en l'administració tributària que li correspongui. 
 
Excepcionalment, a partir de l’exercici 2020, pels contribuents obligats a 
declarar però que no hagin presentat la declaració, l’AEAT està retornant 
juntament amb el codi 1008 les imputacions procedents de tercers. 

 
b) Si el contribuent no presenta declaració d'IRPF per no tenir-hi obligació, 

s’informa amb el missatge següent  
 
(CodRet: 1000, TipoRespuesta: IM) es subministren dades procedents 
d'imputacions de tercers) 5.1.3.2 

 
Les dades subministrades en imputacions es refereixen exclusivament al 
contribuent de qui se sol·licita informació. 
 

 
c) En cas que no hi hagi cap imputació rellevant es comunica de la forma següent:  

 
(CodRet: 1009 DescripcionError: Titular identificat, però sense dades de 
declaració ni imputacions.). No consta declaració de l'impost per no figurar 
obligat i a més no figuren imputacions de l'interessat. 

 
d) En cas que hi figurin diverses declaracions, s’indicarà de la forma següient:  

 
(CodRet: 1011 DescripcionError: Hi ha diverses declaracions. En aquest cas no 
es facilita informació.). 
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5.1.3. Estructura del PDF  

 

5.1.3.1. Esquema de la resposta de la consulta 

 
Camps 

 
Descripció 

Referència 
 

Referència única de la resposta emesa per l’AEAT. 

Data d’emissió 
 

Data de generació de la resposta (AAAA-MM- DD). 

Tipus de resposta  
 

Tipus de resposta: 
 

• IM: imputacions 
• IR: renda 

 
Exercici fiscal 
 

Exercici fiscal sobre el que s’ha realitzat la consulta 

 

5.1.3.2. Codis de resultat 

 
 

Camps 
 

Descripció 

1000 
 

Titular identificat.  Les dades poden fer referència a declaració d’IRPF o les seves imputacions. 
 
Si ha presentat declaració d’IRPF en l’exercici sol·licitat es faciliten les dades de renda del  
declarant (TipoRespuesta = IR). 
 
Si el contribuent no presenta declaració d’IRPF per no tenir-hi obligació (TipoRespuesta = IM), es 
subministren dades de renda procedents d’imputacions de tercers que a partir de l’any 2016 
corresponen a: 

1. Rendimientos de trabajo - retribución 
2. Rendimientos de trabajo - gastos deducibles 
3. Rendimientos de trabajo - reducciones aplicables 
4. Retenciones de los rendimientos de trabajo 
5. Ingresos de Arrendamientos de inmuebles 
6. Retenciones de Arrendamientos de inmuebles 
7. Rendimientos de cuentas bancarias 
8. Otros rendimientos explícitos del capital mobiliario - retribución 
9. Otros rendimientos explícitos del capital mobiliario - gastos y reducciones aplicables 
10. Rendimientos implícitos del capital mobiliario 
11. Rendimientos de operaciones de seguros 
12. Ventas de activos financieros y otros valores mobiliarios letras del tesoro 
13. Ventas de activos financieros y otros valores mobiliarios otros aa.ff. 
14. Retenciones de los rendimientos de capital mobiliario 
15. Ventas de fondos de inversión - ganancia/pérdida 
16. Ganancias patrimoniales - premios por juegos, concursos y rifas 
17. Ganancias patrimoniales - subvenciones y ayudas públicas 
18. Ganancias patrimoniales - aprovechamientos forestales en montes públicos 
19. Retenciones de ganancias 
20. Rendimientos de actividades económicas - profesionales 
21. Rendimientos de actividades económicas - otros 
22. Rendimientos de actividades económicas - agricultura, ganadería y pesca 
23. Rendimientos de actividades económicas - empresariales 
24. Retenciones de actividades económicas 
25. Socios/partícipes de entidades en atribución de renta - capital mobiliario 
26. Socios/partícipes de entidades en atribución de renta - capital inmobiliario 
27. Socios/partícipes de entidades en atribución de renta - actividades económicas 
28. Socios/partícipes de entidades en atribución de renta – patrimoniales 



 

Pàgina 28 
 

1002 
 

Titular no identificat. 

1008 
 

Titular obligat i no ha presentat la declaració. No es facilita informació (l’interessat ha de 
regularitzar la situació a l’administració tributària que li correspongui). 
 

1009 
 

No existeix cap imputació rellevant. No consta declaració de l’impost per no figurar obligat i  no 
figuren imputacions de l’interessat. 
 

1011 
 

Existeixen diverses declaracions. No es facilita informació. 

1010 Exercici no disponible 
 

1024 
 

El titular no té la consideració de contribuent per a aquest impost 

0502 Error en la comunicació amb l’emissor final. 
 

 

5.1.3.3. Imputacions 

 
 
 

Camps 
 

Descripció 

Capçalera Capçalera imputacions 
 

Casella Text explicatiu de la casella de la imputació  
Ex: Rendiments del treball – Retribució  
 

Enters Valor enter de la imputació 
Ex. 19042 per a un import total de 19.042,38 
 

Decimals 
 

Valor dels decimals de la imputació 
Ex. 38 per a un import total de 19.042,38 
 

 
 

5.1.3.4. IRPF 

 
Camps 

 
Descripció 

NIF del sol·licitant NIF de l’organisme que sol·licita la  informació. 
 

Nom del sol·licitant Nom de l’organisme que sol·licita la  informació. 
 

Titular de la declaració Titular de la declaració. 
 

Segon titular de la declaració Si escau, s’informarà el segon titular de la declaració. 
 

Model Model de la declaració (100 o  MODELO: 100). 
 

Tributació Tipus de tributació. En funció de l’exercici pot venir informat com a: 
 

• I o INDIVIDUAL 
• C o CONJUNTA 

 
Origen de les dades Indica l’origen de les dades, ex: Originales Contribuyente/Liquidación 

provisional 
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5.1.3.5. Dades personals del contribuent 

 
Camps 

 
Descripció 

Estat civil Dades personals del primer declarant. 
 

Data Data a la que correspon l’estat civil. 
 

Data de naixement  Data de naixement. 
 

Segon titular de la declaració Si escau, clau de minusvalidesa. 
 

Model Model de la declaració (100 o  MODELO: 100). 
 

 
 
 

5.1.3.6. Dades cònjuge 

Si escau, s’informarà de les dades següents 
 

Camps 
 

Descripció 

Dades personals del cònjuge. 
 

Dades personals del cònjuge. 
 

Data de naixement del cònjuge. 
 

Data de naixement del cònjuge. 
 

Clau de minusvalidesa. 
 

Clau de minusvalidesa del cònjuge 
 

 
 
 

5.1.3.7. Dades descendents 

Si escau, s’informarà de les dades següents 
 

Camps 
 

Descripció 

Fills o descendents  Fills o descendents solters menors de 25 anys o discapacitats que 
conviuen amb els contribuents. 
 

Nom del descendent. 
 

Nom del descendent. 
 

Data de naixement. 
 

Data de naixement. 
 

Data d’adopció. 
 

Data d’adopció. 
 

Descendent 
 

Vinculació del descendent 

Clau de minusvalidesa. 
 

Clau de minusvalidesa. 
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5.1.3.8. Dades ascendents 

Si escau, s’informarà de les dades següents: 
 

 Camps 
 

Descripció 

Nom de l’ascendent. 
 

Nom de l’ascendent. 
 

Data de naixement. 
 

Data de naixement de l’ascendent. 
 

Clau de minusvalidesa. 
 

Clau de minusvalidesa. 
 

Vinculació a l’ascendent 
 

Vinculació de l’ascendent. 
 

Convivència Convivència de l’ascendent amb el titular. 
 

Clau de minusvalidesa. 
 

Clau de minusvalidesa. 
 

 

5.1.3.9. Dades de l’habitatge / immoble   

 
Camps 

 
Descripció 

Habitatge / immoble 
 

Si hi ha deducció i data d’adquisició 

Contribuent Contribuent amb participació a la habitual: 
• Comú 
• Declarant 
• Cònjuge 
• Fill 

 
Titularitat Si escau, indica el percentatge de participació. p.e. P100 

 
Referència Cadastral Referència cadastral  

 
Situació • Territori espanyol excepte  País  Basc  i Navarra 

• País Basc i Navarra 
• Sense  referència cadastral 
• A l’estranger 
 

Titularitat Titularitat de la vivenda habitual:  
• Propietat 
• Usdefruit 
• Arrendament 
• Altres situacions 

 
Ús de l’immoble Ús de l’immoble: 

• Arrendament 
• A disposició dels seus titulars 

 
 

Renda imputada Renda imputada a l’immoble. 
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5.1.3.10. Imports 

 
Camps 

 
Descripció 

Casella Si escau, casella 
Ex. Casella 380 
 

Nom de l’import 
 

Si escau, nom de l’import  
Ex. Import 1 
 

Descripció  
 

Si escau, descripció de l’import 
Ex. Rendiment net reduït del capital mobiliari a integrar a la base 
imposable de l’estalvi (casella 380 de la declaració de l’IRPF 2016) 
 

Valor 
 

Valor de l’import 
Ex. 0,00 
 

 
 
Tots els imports es retornen en cèntims d’euro. 
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5.1.4. Exemple resposta IMPUTACIONS   
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5.1.5. Exemple resposta IRPF 2020   
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5.2. Certificat Individual de nivell de renda 

5.2.1. Com fer les consultes 

 
Certificat individual de nivell de renda. Aquesta modalitat permet obtenir les dades de 
nivell de renda d’una persona física o jurídica a partir de: 
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- Document identificador (NIF o NIE) 
- Nom complet del contribuent (obligatori nom i primer cognom) 
- Exercici del qual es sol·liciten les dades 

 

 

Descripció 
Documentació Aquest camp conté el número de document del contribuent del qual es vol verificar que està al 

corrent amb l’AEAT, segons es tracti d’un ciutadà espanyol o estranger. Aquells NIF i NIE que 
tinguin menys de 8 dígits hauran de ser emplenats amb 0’s per l’esquerra 
 
La codificació d’aquest camp és la següent: 
 

• NIF (ciutadà espanyol) o (Empresa) CIF 
      8 dígits + Caràcter Control.  
 

• NIE (ciutadà estranger): 
[X, Y, Z] + 7 dígits + Caràcter Control. 

 
 Número  

d’expedient 
És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens en base al quual es fa la consulta d’aquestes 
dades. 
 

Consentiment Cal seleccionar entre els paràmetres següents: 
• Consentiment: Cal indicar si la consulta es realitza amb consentiment del ciutadà 
• Llei: O hi ha  una norma amb rang de llei que habilita a consultar expressament les dades 

sense el consentiment del ciutadà 

Finalitat S’haurà de triar en el desplegable el tipus de procediment autoritzat per la que 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 per a la consulta d’aquestes dades a través del 
formulari corresponent. 
 

Nom complert del 
contribuent 

Nom complert del contribuent de qui es vol realitzar la consulta.  
 
El format de les dades a consultar s’ha de realitzar en l’ordre següent (i separat per comes): 

 
Cognom1, Cognom2 (en cas de tenir-ne), Nom 

 
Aquest camp és obligatori únicament en cas de persona física. 
 

Exercici fiscal Exercici fiscal del que es demanen les dades. 
Cal tenir present que la campanya de les dades de la renda es realitza a any vençut i 
que l’AEAT sol tenir disponibles les dades de l’exercici anterior a finals de juliol de cada 
any.  Exemple: Les dades de la renda de l’any 2021 no estaran disponibles fins a finals 
de juliol de 2022. 
 

 
 
 
Exemple de la pantalla on se sol·liciten les dades 
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5.2.2. Quines dades s’obtenen 

 
L’estructura de la resposta de les dades és la mateixa que la de l’Impost de la 
Declaració de la Renda de les persones físiques. Per tant, es recomana mirar l’apartat 
5.1.3 d’aquest document. 
 
El servei ofereix informació dels últims cinc exercicis, de manera que s’aniran incorporant les 
dades de cada nou exercici fiscal disponible a principis del tercer trimestre de cada any. Per 
exemple, quan estigui disponible l'exercici fiscal 2020 s'oferiran: 2020, 2019, 2018, 2017, 
2016. 
 
Cal recordar que en les declaracions individuals, les dades subministrades es refereixen 
exclusivament al contribuent del qual se sol·licita informació. 

 
En el cas de declaracions conjuntes, les dades subministrades es referirien al conjunt de 
membres de la unitat familiar a la qual pertany el contribuent del qual se sol·licita informació. 

 
Tots els imports es retornen en euros. 
 
La resposta d’aquest servei dependrà de si el contribuent ha presentat o no la declaració de 
la renda i de la composició de caselles per a cada exercici. 
 

- Si el contribuent ha presentat la declaració de la renda les dades subministrades 
procedeixen de la declaració d'IRPF del contribuent 
 
Nivell de renda 2020 
(0420 + 0432 - 0433 + 0424 + 0429- 0446 - 0436 
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Nivell de renda 2019 
0420 + 0432 – 0433 + 0424 + 0429 – 0446 - 0436 
 
Nivell de Renda 2018: 
0420 + 0432 – 0433 + 0424 + 0429 – 0446 – 0436 
 
Nivell de renda 2017: 
0402 + 0412 – 0413 + 0406 + 0409 – 0424 – 0410 
 
Nivell de renda 2016: 
380 + 389 – 390 + 384 + 386 - 399 – 387 
 
 
 

Concretament per a l’exercici 2020 s’obtindrà:   
 
Nivell de renda. En aquest cas, el codi import 1, identificat com 999, es correspon amb el 
nivell de renda i el seu valor és l'agregació de les caselles  (0420+0432-0433+0424+0429-
0446-0436). 
 
Mentre que els codis d'import 2 a 6 es corresponen amb les caselles 0435, 0460, 0500 y 0519 
respectivament. 
 
En declaracions individuals, les dades subministrades es refereixen exclussivament al 
contribuent del que es sol·licita informació. 
 
 

Codi  
Import 1 
 

(999)  
Nivell de renda 

Nivell de renda. Identificat com 999, es correspon amb el nivell de renda i el seu 
valor és l’agregació de les caselles: 
 
0420 + 0432 – 0433 + 0424 + 0429 – 0446 – 0436 
 

- Casella 0420: Saldo net positiu de guanys i pèrdues patrimonials 
imputables a 2020 a integrar a la base imposable general. 

 
- Casella 0432: Saldo net dels rendiments a integrar en la base imposable 

general i de les imputacions de renda. 
 

- Casella 0433: Saldo net negatiu de guanys i pèrdues patrimonials 
imputables a 2020 a integrar en la base imposable general amb una 
limitació de 25 per 100 de l’import de la casella 0432 

 
- Casella 0424: Saldo net positiu de guanys i pèrdues patrimonials 

imputables a 2020 a integrar a la base imposable de l'estalvi. 
 

- Casella 0429: Saldo net positiu dels rendiments de capital mobiliari 
imputables a 2020 a integrar en la base imposable de l'estalvi. 

 
- Casella 0446: Saldo net negatiu guanys i pèrdues patrimonials 

imputables a 2020 a integrar a la base imposable de l'estalvi amb el límit 
del 25 per cent de 0429. 

 
- Casella 0436: Saldo net negatiu del rendiment de capital mobiliari 

imputable a 2020 a integrar a la base imposable de l'estalvi amb el límit 
del 25 per 100 del 0424. 

 
Codi  
Import 2 

Casella 0435 Base imposable general 

Codi  
Import 3 

Casella 0460 Base imposable de l’estalvi 

Codi  Casella 0500 Base liquidable general 



 

Pàgina 41 
 

Import 4 
Codi  
Import 5 

Casella 0510 Base liquidable de l’estalvi 

Codi  
Import 6 

Casella 0519 Mínim personal i familiar 

 
 
Concretament per a l’exercici 2019 s’obtindrà:   
 

- Nivell de renda. En aquest cas, el codi import 1, identificat com 999, es correspon 
amb el nivell de renda i el seu valor és l’agregació de les caselles (0420 + 0432-
0433 + 0424 + 0429-0446-0436) 

 
- Mentre que els codis de import 2 a 6 es corresponen amb les caselles 0435, 0460, 

0500, 0510 i 0519 respectivament. 
 
 

Codi  
Import 1 
 

(999)  
Nivell de renda 

Nivell de renda. Identificat com 999, es correspon amb el nivell de renda i el seu 
valor és l’agregació de les caselles: 
 
0420 + 0432 – 0433 + 0424 + 0429 – 0446 – 0436 
 

- Casella 0420: Saldo net positiu de guanys i pèrdues patrimonials 
imputables a 2019 a integrar a la base imposable general. 

 
- Casella 0432: Saldo net dels rendiments a integrar en la base imposable 

general i de les imputacions de renda. 
 

- Casella 0433: Saldo net negatiu de guanys i pèrdues patrimonials 
imputables a 2019 a integrar en la base imposable general amb una 
limitació de 25 per 100 de l’import de la casella 0432 

 
- Casella 0424: Saldo net positiu de guanys i pèrdues patrimonials 

imputables a 2019 a integrar a la base imposable de l'estalvi. 
 

- Casella 0429: Saldo net positiu dels rendiments de capital mobiliari 
imputables a 2019 a integrar en la base imposable de l'estalvi. 

 
- Casella 0446: Saldo net negatiu guanys i pèrdues patrimonials 

imputables a 2019 a integrar a la base imposable de l'estalvi amb el límit 
del 25 per cent de 0429. 

 
- Casella 0436: Saldo net negatiu del rendiment de capital mobiliari 

imputable a 2019 a integrar a la base imposable de l'estalvi amb el límit 
del 25 per 100 del 0424. 

 
Codi  
Import 2 

Casella 0435 Base imposable general 

Codi  
Import 3 

Casella 0460 Base imposable de l’estalvi 

Codi  
Import 4 

Casella 0500 Base liquidable general 

Codi  
Import 5 

Casella 0510 Base liquidable de l’estalvi 

Codi  
Import 6 

Casella 0519 Mínim personal i familiar 

 
 
 

 
• Si el contribuent no presenta declaració d’IRPF per no tenir-hi obligació, 

(TipoRespuesta = IM) es subministren les imputacions de tercers que corresponen   
a: 
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1. Rendiments de treball - retribució 
2. Rendiments de treball - despeses deduïbles 
3. Rendiments de treball - reduccions aplicables 
4. Retencions dels rendiments de treball 
5. Ingressos d'arrendaments d'immobles 
6. Retencions d'Arrendaments d'immobles 
7. Rendiments de comptes bancaris 
8. Altres rendiments explícits del capital mobiliari - retribució 
9. Altres rendiments explícits del capital mobiliari - despeses i reduccions aplicables 
10. Rendiments implícits del capital mobiliari 
11. Rendiments d'operacions d'assegurances 
12. Vendes d'actius financers i altres valors mobiliaris lletres del tresor 
13. Vendes d'actius financers i altres valors mobiliaris altres AAFF 
14. Retencions dels rendiments de capital mobiliari 
15. Vendes de fons d'inversió - guany / pèrdua 
16. Guanys patrimonials - premis per jocs, concursos i rifes 
17. Guanys patrimonials - subvencions i ajuts públics 
18. Guanys patrimonials - aprofitaments forestals en muntanyes públiques 
19. Retencions de guanys 
20. Rendiments d'activitats econòmiques - professionals 
21. Rendiments d'activitats econòmiques - altres 
22. Rendiments d'activitats econòmiques - agricultura, ramaderia i pesca 
23. Rendiments d'activitats econòmiques - empresarials 
24. Retencions d'activitats econòmiques 
25. Socis / partícips d'entitats en atribució de renda - capital mobiliari 
26. Socis / partícips d'entitats en atribució de renda - capital immobiliari 
27. Socis / partícips d'entitats en atribució de renda - activitats econòmiques 
28. Socis / partícips d'entitats en atribució de renda - patrimonials 

 
 

Les dades subministrades en imputacions es refereixen exclusivament al contribuent del qual 
se sol·licita informació. 
 
En els supòsits d'imputacions, el disseny de registre quedaria com segueix: 
 
Referència; [...]; Codi d'expedient; Rendiments de treball - retribució; importe1; rendiments 
de treball - despeses deduïbles; importe2; [...]; Socis / partícips d'entitats en atribució de 
renda - patrimonials; import28; 
 
 

• Si el contribuent no ha presentat declaració d'IRPF, no es facilita informació. En 
particular, no es subministren dades quan el contribuent no presenta declaració d'IRPF 
i, segons les dades fiscals dels quals es disposa, hi està obligat d'acord amb l'article 
96 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la 
Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. En aquest supòsit és procedent que el 
contribuent verifiqui la seva situació tributària. 
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5.2.3. Exemple de resposta amb resultat renda 
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5.3. Certificat de Renda per a prestacions socials 

5.3.1. Com fer les consultes 

 
Certificat de renda per a prestacions socials. Aquesta modalitat permet obtenir les 
dades de nivell de renda per a prestacions socials a partir de: 
 

- Document identificador del contribuent (NIF o NIE) 
- Nom complet del contribuent (obligatori nom i primer cognom) 
- Exercici del qual es sol·liciten les dades 

 
 

 

Descripció 
Documentació Aquest camp conté el número de document del contribuent de qui  es vol verificar que està 

al corrent amb l’AEAT, segons es tracti d’un ciutadà espanyol o estranger.  
La codificació d’aquest camp és la següent: 
 

• NIF (ciutadà espanyol) o (Empresa) CIF 
      8 dígits + Caràcter Control.  
 

• NIE (ciutadà estranger): 
[X, Y, Z] + 7 dígits + Caràcter Control. 

 
Aquells NIF i NIE que tinguin menys de 8 dígits hauran de ser emplenats amb 0’s per 
l’esquerra 
 Número  

d’expedient 
És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens en base al qual es fa la consulta 
d’aquestes dades. 
 

Consentiment Cal seleccionar entre els paràmetres següents: 
 

• Consentiment: Cal indicar si la consulta es realitza amb consentiment del ciutadà 
• Llei: O hi ha  una norma amb rang de llei que habilita a consultar expressament les 

dades sense el consentiment del ciutadà 

Finalitat S’haurà de triar en el desplegable 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 per a la consulta d’aquestes dades a 
través del formulari corresponent. 
 

Nom complert del 
contribuent 

Nom complert del contribuent de qui  es vol realitzar la consulta.  
 
El format de les dades a consultar s’ha de realitzar en l’ordre següent (i separat per comes): 

 
Cognom1, Cognom2 (en cas de tenir-ne), Nom 

 
Aquest camp és obligatori únicament en cas de persona física. 
 

Exercici fiscal Exercici fiscal del que es demanen les dades. 
Cal tenir present que la campanya de les dades de la renda es realitza a any vençut i que 
l’AEAT sol tenir disponibles les dades de l’exercici anterior a finals de juliol de cada any.  
Exemple: Les dades de la renda de l’any 2021 no estaran disponibles fins a finals 
de juliol de 2022. 
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Exemple de la pantalla on se sol·liciten les dades 
 
 

 
 

5.3.2. Quines dades s’obtenen 

 
L’estructura de la resposta de les dades és la mateixa que la de l’Impost de la 
Declaració de la Renda de les persones físiques. Per tant, es recomana mirar l’apartat 
5.1.2 d’aquest document. 
 
El servei ofereix informació dels últims cinc exercicis, de manera que s’aniran incorporant les 
dades de cada nou exercici fiscal disponible a principis del tercer trimestre de cada any. Per 
exemple, quan estigui disponible l'exercici fiscal 2020 s'oferiran: 2020, 2019, 2018, 2017, 
2016. 
 
Cal recordar que en les declaracions individuals, les dades subministrades es refereixen 
exclusivament al contribuent del qual se sol·licita informació.  
 
En el cas de declaracions conjuntes, les dades subministrades es referirien al conjunt de 
membres de la unitat familiar a la qual pertany el contribuent del qual se sol·licita informació. 

 
Tots els imports es retornen en euros. 
 
La resposta d’aquest servei dependrà de si el contribuent ha presentat o no la declaració de 
la renda. 
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- Si el contribuent ha presentat la declaració de la renda les dades subministrades 

procedeixen de la declaració d'IRPF del contribuent i per a l’exercici 2020 i 
2019 s’obtindrà:   

 
Amb caràcter general les dades subministrades procedeixen de la declaració d'IRPF del 
contribuent.  
 
En aquest cas, cada codi import de l'1 al 34, es correspon amb les caselles 0003, 0007, 
0008+0009, 0010, 0011, 0012, 0017-0012, 0022, 0025, 0036, 0052, 0102, 0149, 0089, 
0180, 0224, 0235, 1465, 1479, 1484, 1536, 1553, 1560, 1568, 1569, 1570, 1575, 1583, 
0420, 0432, 0435, 0424, 0429 y 0460 de la declaració respectivament 
 
Codi Import 
1 
 

(Σ casillas 0003): Retribuciones dinerarias de rendimientos del trabajo. Importe 
íntegro. 
 

Codi Import 
2 
 

(Σ casillas 0007): Retribuciones en especie de rendimientos del trabajo. Importe 
íntegro. 
 

Codi Import 
3 
 

(Σ casillas 0008 + 
Σ casillas 0009): 

Contribuciones empresariales a planes de pensiones, planes de 
previsión social empresarial, mutualidades de previsión social y a 
seguros colectivos de dependencia. 
 

Codi Import 
4 
 

(Σ casillas 0010): Aportaciones al patrimonio protegido de las personas con 
discapacidad del que es titular el contribuyente. 
 

Codi Import 
5 
 

(Σ casillas 0011): Reducciones de rendimientos del trabajo (Artículo 18, apartados 2 y 3 
y disposiciones transitorias 11ª, 12ª y 25ª de la Ley del Impuesto). 
 

Codi Import 
6 
 

(Σ casillas 0012): Total ingresos íntegros computables de rendimientos del trabajo. 
 

Codi Import 
7 
 

(Σ casillas 0017 - 
Σ casillas 0012): 

Gastos deducibles de rendimientos de trabajo (Artículo 19.2 a), b), c), 
d) y e) de la Ley del Impuesto). 
 

Codi Import 
8 
 

(casilla 0022): Rendimiento neto del trabajo. 
 

Codi Import 
9 
 

(casilla 0025): Rendimiento neto reducido del trabajo. 
 

Codi Import 
10 
 

(Σ casillas 0036): Ingresos íntegros del capital mobiliario a integrar en la base 
imponible del ahorro. 
 

Codi Import 
11 
 

(Σ casillas 0052): Ingresos íntegros del capital mobiliario a integrar en la base 
imponible general. 
 

Codi Import 
12 
 

(Σ casillas 0102): Ingresos íntegros computables del capital inmobiliario procedentes de 
inmuebles arrendados o cedidos a terceros. 

Codi Import 
13 
 

(Σ casillas 0149): Rendimiento neto de inmuebles arrendados o cedidos a terceros. 
 

Codi Import 
14 
 

(Σ casillas 
0089*): 

Rentas imputadas derivadas de inmuebles a disposición de sus 
propietarios (distintos de la vivienda habitual). 
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*Mateix resultat si s’agafa la casella 0155 
 

Codi Import 
15 
 

(Σ casillas 0180) Ingresos computables de actividades económicas en estimación 
directa. 
 

Codi Import 
16 
 

(Σ casillas 0224)  
 

Rendimiento neto de actividades económicas en estimación directa. 
 

Codi Import 
17 
 

(casilla 0235)  
 

Rendimiento neto reducido de actividades económicas en estimación 
directa. 
 

Codi Import 
18 
 

(Σ casillas 1465)  
 

Rendimiento neto previo de actividades económicas en estimación 
objetiva (excepto actividades agrícolas, ganaderas y forestales). 
 

Codi Import 
19 
 

(Σ casillas 1479)  Rendimiento neto de actividades económicas en estimación objetiva 
(excepto actividades agrícolas, ganaderas y forestales). 
 

Codi Import 
20 
 

(casilla 1484)  
 

Rendimiento neto reducido de actividades económicas en estimación 
objetiva (excepto actividades agrícolas, ganaderas y forestales). 
 

Codi Import 
21 
 

(Σ casillas 1536) 
 

Ingresos de actividades agrícolas, ganaderas y forestales en 
estimación objetiva. 
 
 

Codi Import 
22 
 

(Σ casillas 1553)  Rendimiento neto de actividades agrícolas, ganaderas y forestales en 
estimación objetiva. 
 
 

Codi Import 
23 
 

(casilla 1560)  
 

Rendimiento neto reducido de actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales en estimación objetiva. 
 
 

Codi Import 
24 
 

(Σ casillas 1568*)  
 

Rendimientos del capital mobiliario de entidades en régimen de 
atribución de rentas a integrar en la base imponible general. 
 
*Mateix resultat que si s’agafa la casella 1601 
 

Codi Import 
25 
 

(Σ casillas 1569*)  
 

Rendimientos del capital mobiliario de entidades en régimen de 
atribución de rentas a integrar en la base imponible del ahorro. 
 
*Mateix resultat que si s’agafa la casella 1602 
 

Codi Import 
26 
 

(Σ casillas 1570*)  
 

Rendimientos del capital mobiliario de entidades en régimen de 
atribución de rentas a integrar en la base imponible del ahorro derivado 
de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes. 
 
*Mateix resultat que si s’agafa la casella 1603 
 

Codi Import 
27 
 

 (Σ casillas 1575*)  
 

Rendimientos del capital inmobiliario de entidades en régimen de 
atribución de rentas. 
 
*Mateix resultat que si s’agafa la casella 1604 
 

Codi Import 
28 
 

(Σ casillas 1583*)  
  
 

Rendimientos de actividades económicas de entidades en régimen de 
atribución de rentas. 
 
*Mateix resultat que si s’agafa la casella 1605 
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Codi Import 
29 
 

(casilla 0420):  
 

Saldo neto positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables 
a 2019 a integrar en la base imponible general. 
 

Codi Import 
30 
 

(casilla 0432):  
 

Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general e 
imputaciones de renta. 
 

Codi Import 
31 
 

(casilla 0435):  
 

Base imponible general. 
 

Codi Import 
32 
 

(casilla 0424):  
 

Saldo neto positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables 
a 2019 a integrar en la base imponible del ahorro. 
 

Codi Import 
33 
 

(casilla 0429): Saldo positivo de rendimientos del capital mobiliario a integrar en la 
base imponible del ahorro. 
 

Codi Import 
34 
 

(casilla 0460):  
 

Base imponible del ahorro. 
 

 
 
Cal recordar que en les declaracions individuals, les dades subministrades es refereixen 
exclusivament al contribuent del qual se sol·licita informació. 
 
En el cas de declaracions conjuntes, les dades subministrades es referirien al conjunt de 
membres de la unitat familiar a la qual pertany el contribuent del qual se sol·licita informació. 
 

• Si el contribuent no presenta declaració de IRPF per no tenir-hi obligació, 
(TipoRespuesta = IM) es subministren les imputacions de tercers que 
corresponen   a: 

 
1. Rendiments de treball – retribució 
2. Rendiments de treball – despeses deduïbles 
3. Rendiments de treball – reduccions aplicables 
4. Retencions dels rendiments de treball 
5. Ingressos d’arrendaments d’immobles 
6. Retencions d’Arrendaments d’immobles 
7. Rendiments de comptes bancaris 
8. Altres rendiments explícits del capital mobiliari – retribució 
9. Altres rendiments explícits del capital mobiliari – despeses i reduccions aplicables 
10. Rendiments implícits del capital mobiliari 
11. Rendiments d’operacions d’assegurances 
12. Vendes d’actius financers i altres valors mobiliaris lletres del tresor 
13. Vendes d’actius financers i altres valors mobiliaris altres AAFF 
14. Retencions dels rendiments de capital mobiliari 
15. Vendes de fons d’inversió – guany / pèrdua 
16. Guanys patrimonials – premis per jocs, concursos i rifes 
17. Guanys patrimonials – subvencions i ajuts públics 
18. Guanys patrimonials – aprofitaments forestals en muntanyes públiques 
19. Retencions de guanys 
20. Rendiments d’activitats econòmiques – professionals 
21. Rendiments d’activitats econòmiques – altres 
22. Rendiments d’activitats econòmiques – agricultura, ramaderia i pesca 
23. Rendiments d’activitats econòmiques – empresarials 
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24. Retencions d’activitats econòmiques 
25. Socis / partícips d’entitats en atribució de renda – capital mobiliari 
26. Socis / partícips d’entitats en atribució de renda – capital immobiliari 
27. Socis / partícips d’entitats en atribució de renda – activitats econòmiques 
28. Socis / partícips d’entitats en atribució de renda – patrimonials 

 
 

Les dades subministrades en imputacions es refereixen exclusivament al contribuent de qui 
se sol·licita informació. 
 
En els supòsits d’imputacions, el disseny de registre quedaria com segueix: 
Referència; [...]; Codi d’expedient; Rendiments de treball – retribució; import1; rendiments 
de treball – despeses deduïbles; importe2; [...]; Socis / partícips d’entitats en atribució de 
renda – patrimonials; import28; 
 
 

• Si no hi ha declaració d’IRPF, no es facilita informació. En particular, no es 
subministren dades quan el contribuent no presenta declaració d’IRPF i, segons les 
dades fiscals dels quals es disposa, hi està obligat d’acord amb l’article 96 de la Llei 
35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i 
de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no 
Residents i sobre el Patrimoni. En aquest supòsit és procedent que el contribuent 
verifiqui la seva situació tributària. 

 

5.3.3. Exemple de resposta  
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5.4. Certificat de Renda per a beques 

5.4.1. Com fer les consultes 

Aquesta modalitat permet obtenir les dades de nivell de renda per a beques a partir de: 
 

- Document identificador del contribuent (NIF o NIE) 
- Nom complet del contribuent (obligatori nom i primer cognom) 
- Exercici del qual se sol·liciten les dades 

 

 

Descripció 
Documentació Aquest camp conté el número de document del contribuent del qual es vol verificar que està 

al corrent amb l’AEAT, segons es tracti d’un ciutadà espanyol o estranger.  
La codificació d’aquest camp és la següent: 
 

• NIF (ciutadà espanyol) o (Empresa) CIF 
8 dígits + Caràcter Control.  

 
• NIE (ciutadà estranger): 

[X, Y, Z] + 7 dígits + Caràcter Control. 
 
Aquells NIF i NIE que tinguin menys de 8 dígits hauran de ser emplenats amb 0’s per 
l’esquerra 
 Número  

d’expedient 
És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens en base al quales fa la consulta 
d’aquestes dades. 
 

Consentiment Cal seleccionar entre els paràmetres següents: 
 

• Consentiment: Cal indicar si la consulta es realitza amb consentiment del ciutadà 
• Llei: O hi ha  una norma amb rang de llei que habilita a consultar expressament les 

dades sense el consentiment del ciutadà 

Finalitat S’haurà de triar en el desplegable 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 per a la consulta d’aquestes dades a 
través del formulari corresponent. 
 

Nom complert del 
contribuent 

Nom complert del contribuent de qui  es vol realitzar la consulta.  
 
El format de les dades a consultar s’ha de realitzar en l’ordre següent (i separat per comes): 

 
Cognom1, Cognom2 (en cas de tenir-ne), Nom 

 
Aquest camp és obligatori únicament en cas de persona física. 
 

Exercici fiscal Exercici fiscal del que es demanen les dades. 
Cal tenir present que la campanya de les dades de la renda es realitza a any vençut 
i que l’AEAT sol tenir disponibles les dades de l’exercici anterior a finals de juliol 
de cada any.  
Exemple: Les dades de la renda de l’any 2020 no estaran disponibles fins a finals 
de juliol de 2021. 
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Exemple de la pantalla on se sol·liciten les dades 
 

 
 

5.4.2. Quines dades s’obtenen 

 
 
L’estructura de la resposta de les dades és la mateixa que la de l’Impost de la 
Declaració de la Renda de les persones físiques. Per tant, es recomana mirar l’apartat 
5.1.2 d’aquest document. 
 
El servei ofereix informació dels últims cinc exercicis, de manera que s’anirà incorporant les 
dades de cada nou exercici fiscal disponible a principis del tercer trimestre de cada any. Per 
exemple, quan estigui disponible l'exercici fiscal 2020 s'oferiran: 2020, 2019, 2018, 2017, 
2016. 
 
Cal recordar que en les declaracions individuals, les dades subministrades es refereixen 
exclusivament al contribuent del qual se sol·licita informació.  
 
En el cas de declaracions conjuntes, les dades subministrades es referirien al conjunt de 
membres de la unitat familiar a la qual pertany el contribuent del qual se sol·licita informació. 

 
Tots els imports es retornen en euros. 
 
La resposta d’aquest servei dependrà de si el contribuent ha presentat o no la declaració de 
la renda. 
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- Si el contribuent ha presentat la declaració de la renda les dades subministrades 
procedeixen de la declaració d'IRPF del contribuent i per a l’exercici 2020 i 
2019 s’obtindrà:   

 
En aquest cas, cada codi import de l’1 al 22, es correspon amb les caselles  0056, 0420, 
0432, 0421, 0424, 0429,  0430,  0425,  0595,  1601,  0299+0300,  0180,  1536,  1465,  
1577  (entidad  1),  1564  (entidad  1),  1577  (entidad  2),  1564  (entidad  2),  0292,  
0296,  0290  i  0303  de  la  declaració,  respectivament.   
 

Codi Import 1 
 

(Σ casillas 0056*) Rendimiento neto reducido del capital mobiliario a integrar en la 
base imponible general. 
 
*Mateix resultat si es pren la casella 0060 del model 100 
 

Codi Import 2 
 

(casilla 0420): Saldo neto positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales 
imputables a 2020 a integrar en la base imponible general. 
 

Codi Import 3 
 

(casilla 0432): Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible 
general e imputaciones de renta. 
 

Codi Import 4 
 

(casilla 0421): Saldo neto negtivo de ganancias y pérdidas patrimoniales 
imputables a 2020 a integrar en la base imponible general. 
 

Codi Import 5 
 

(casilla 0424):  
 

Saldo neto positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales 
imputables a 2020 a integrar en la base imponible del ahorro. 
 

Codi Import 6 
 

(casilla 0429): Saldo neto positivo de rendimientos del capital mobiliario 
imputables a 2020 a integrar en la base imponible del ahorro. 
 

Codi Import 7 
 

(casilla 0430): Saldo neto negativo de los rendimientos de capital mobiliario 
imputables a 2020 a integrar en la base imponible del ahorro. 
 

Codi Import 8 
 

(casilla 0425): Saldo neto negativo ganancias y pérdidas patrimoniales 
imputables a 2020 a integrar en la base imponible del ahorro. 
 

Codi Import 9 
 

(casilla 0595): Cuota resultante de la autoliquidación. 

Codi Import 10 
 

(casilla 1601): Rendimientos netos del capital mobiliario a integrar en la base 
imponible general de entidades en régimen de atribución de 
rentas. 
 

Codi Import 11 
 

(Σ casillas 0299 + Σ 
casillas 0300): 
 

Ganancias patrimoniales obtenidas por subvenciones para la 
adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado 
imputables a 2020 + Ganancias patrimoniales obtenidas por 
ayudas o subvenciones destinadas a la adquisición o rehabilitación 
de la vivienda habitual o a la reparación de defectos estructurales 
imputables a 2020. 
 

Codi Import 12 
 

(Σ casillas 0180): Ingresos computables de actividades económicas en régimen de 
estimación directa. 
 

Codi Import 13 
 

(Σ casillas 1536): Ingresos de actividades agrícolas, ganaderas y forestales en 
régimen de estimación objetiva. 

Codi Import 14 
 

(Σ casillas 1465): Suma de rendimiento neto previo de actividades económicas en 
estimación objetiva excepto agrícolas, ganaderas y forestales. 
 

Codi Import 15 
 

(Σ Casillas 1577): Rendimiento neto (estimación directa normal y estimación 
objetiva)/Rendimiento neto previo (estimación directa 
simplificada) de actividades económicas en régimen de atribución 
de rentas atribuido por entidad 1. 
 

Codi Import 16 
 

(Casilla 1564): Porcentaje de participación del contribuyente en la entidad 1 en 
régimen de atribución de rentas. 
 

Codi Import 17 
 

(Casilla 1577): Rendimiento neto (estimación directa normal y estimación 
objetiva)/Rendimiento neto previo (estimación directa 
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simplificada) de actividades económicas en régimen de atribución 
de rentas atribuido por entidad 2. 
 

Codi Import 18 
 

 (Casilla 1564):  
 

Porcentaje de participación del contribuyente en la entidad 2 en 
régimen de atribución de rentas. 
 

Codi Import 19 
 

(Σ Casilla 0292*): Ganancias patrimoniales por premios en metálico obtenidos por la 
participación en concursos o combinaciones aleatorias con fines 
publicitarios. 
 
* Σ caselles 0292 + Σ caselles 0296 = casella 0297 del model 100 
 

Codi Import 20 
 

(Σ casillas 0296*): Ganancias patrimoniales por premios en especie obtenidos por la 
participación en concursos o combinaciones aleatorias con fines 
publicitarios. 
 
* Σ caselles 0292 + Σ caselles 0296 = casella 0297 del model 100 
 
 

Codi Import 21 
 

(casilla 0290): Ganancias patrimoniales netas por premios obtenidos por la 
participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin fines 
publicitarios. 
 

Codi Import 22 
 

(Σ casilla 0303): Renta básica de emancipación. 

 
 
Cal recordar que en les declaracions individuals, les dades subministrades es refereixen 
exclusivament al contribuent del qual se sol·licita informació. 
 
En el cas de declaracions conjuntes, les dades subministrades es referirien al conjunt de 
membres de la unitat familiar a la qual pertany el contribuent del qual se sol·licita informació. 
 

• Si el contribuent no ha presentat la declaració de IRPF per no tenir-hi obligació, 
(TipoRespuesta = IM) es subministren 28 dades de renda procedent de les 
imputacions de tercers que corresponen a: 

 
1. Rendiments de treball - retribució 
2. Rendiments de treball - despeses deduïbles 
3. Rendiments de treball - reduccions aplicables 
4. Retencions dels rendiments de treball 
5. Ingressos d'arrendaments d'immobles 
6. Retencions d'Arrendaments d'immobles 
7. Rendiments de comptes bancaris 
8. Altres rendiments explícits del capital mobiliari - retribució 
9. Altres rendiments explícits del capital mobiliari - despeses i reduccions aplicables 
10. Rendiments implícits del capital mobiliari 
11. Rendiments d'operacions d'assegurances 
12. Vendes d'actius financers i altres valors mobiliaris lletres del tresor 
13. Vendes d'actius financers i altres valors mobiliaris altres AAFF 
14. Retencions dels rendiments de capital mobiliari 
15. Vendes de fons d'inversió - guany / pèrdua 
16. Guanys patrimonials - premis per jocs, concursos i rifes 
17. Guanys patrimonials - subvencions i ajuts públics 
18. Guanys patrimonials - aprofitaments forestals en muntanyes públiques 
19. Retencions de guanys 
20. Rendiments d'activitats econòmiques - professionals 
21. Rendiments d'activitats econòmiques - altres 
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22. Rendiments d'activitats econòmiques - agricultura, ramaderia i pesca 
23. Rendiments d'activitats econòmiques - empresarials 
24. Retencions d'activitats econòmiques 
25. Socis / partícips d'entitats en atribució de renda - capital mobiliari 
26. Socis / partícips d'entitats en atribució de renda - capital immobiliari 
27. Socis / partícips d'entitats en atribució de renda - activitats econòmiques 
28. Socis / partícips d'entitats en atribució de renda - patrimonials 

 
 

Les dades subministrades en imputacions es refereixen exclusivament al contribuent 
del qual se sol·licita informació. 
 
En els supòsits d'imputacions, el disseny de registre quedaria com segueix: 
Referència; [...]; Codi d'expedient; Rendiments de treball - retribució; importe1; 
rendiments de treball - despeses deduïbles; importe2; [...]; Socis / partícips d'entitats 
en atribució de renda - patrimonials; importe28; 

 
 

• Si no ha presentat declaració d'IRPF i segons les dades fiscals que disposa 
l’Agència Tributària és un subjecte obligat no es facilitarà informació. En 
particular, no es subministren dades quan el contribuent no presenta declaració d'IRPF 
i, segons les dades fiscals dels quals es disposa, hi està obligat d'acord amb l'article 
96 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la 
Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. En aquest supòsit és procedent que el 
contribuent verifiqui la seva situació tributària. 
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5.4.3. Exemple d’una consulta 
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6. PENSIONS PÚBLIQUES EXEMPTES   
 

6.1. Com fer les consultes 
 

Pensions públiques exemptes. Aquesta modalitat permet obtenir les pensions 
públiques exemptes percebudes per una persona física o jurídica a partir de: 

- Document identificador del contribuent (NIF o NIE) 
- Nom complet del contribuent (obligatori nom i cognoms en cas de persona física) 
- Exercici fiscal del qual se sol·liciten les dades 

 
El servei retorna a l’ens sol·licitant un màxim de 200 resultats referentes a l’exercici i titular 
indicats. 
 

 

Descripció 
Documentació Aquest camp conté el número de document del contribuent del qual es vol verificar que està 

al corrent amb l’AEAT, segons es tracti d’un ciutadà espanyol o estranger.  
La codificació d’aquest camp és la següent: 
 

• NIF (ciutadà espanyol) o (Empresa) CIF 
      8 dígits + Caràcter Control.  
 

• NIE (ciutadà estranger): 
[X, Y, Z] + 7 dígits + Caràcter Control. 

 
Aquells NIF i NIE que tinguin menys de 8 dígits hauran de ser emplenats amb 0’s per 
l’esquerra 
 Número  

d’expedient 
És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens en base al qual  es fa la consulta 
d’aquestes dades. 
 

Consentiment Cal seleccionar entre els paràmetres següents: 
 

• Consentiment: Cal indicar si la consulta es realitza amb consentiment del ciutadà 
• Llei: O hi ha  una norma amb rang de llei que habilita a consultar expressament les 

dades sense el consentiment del ciutadà 

Finalitat S’haurà de triar en el desplegable 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 per a la consulta d’aquestes dades a 
través del formulari corresponent. 
 

Nom complert del 
contribuent 

Nom complert del contribuent de qui  es vol realitzar la consulta.  
 
El format de les dades a consultar s’ha de realitzar en l’ordre següent (i separat per comes): 

 
Cognom1, Cognom2 (en cas de tenir-ne), Nom 

 
Aquest camp és obligatori únicament en cas de persona física. 
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Exercici fiscal Exercici fiscal del que es demanen les dades. 
Segons el document d’especificacions tècniques de l’AEAT, les dades estan 
disponibles a partir de l’1 de juliol de l’any següent al de l’exercici. 
Exemple: Les dades de Pensions Públiques Exemptes de l’any 2020 estaran 
disponibles l’1 de juliol de 2021. 
Pel que fa als exercicis disponibles, són els darrers cinc.  

 
 
 
Exemple de la pantalla on se sol·liciten les dades 
 

 
 
 

 
 
 
 

6.2. Quines dades s’obtenen 
 

6.2.1. Resposta de la consulta 

Aquest servei ofereix el nombre total de pensions públiques exemptes de tributació i 
dietes exceptuades de gravamen del NIF del contribuent i de l’exercici especificat a la 
petició de consulta que constin en el sistema d’informació de l’AEAT (200 com a màxim). 
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Camps 
 

Descripció 

Descripció  
 

Si escau, s’informa el codi i la descripció del resultat de la consulta. Per 
més detalls vegeu l’apartat 6.2.2 d’aquest document. 
 

Referència 
 

Referència única de la resposta emesa per l’AEAT. Si hi ha error no es 
genera referència. 

Data de procés 
 

Data de generació de la resposta (AAAA-MM- DD). 

Exercici fiscal 
 

Exercici fiscal sobre el que s’ha realitzat la consulta 

Número de registres existents 
 

Número total de registres de Pensions Públiques Exemptes del titular i 
exercici sol·licitat que hi ha al sistema de l’AEAT. 
 

Número de registres facilitats 
 

Número de Pensions Públiques Exemptes retornades en la resposta 
(màxim  200). 
 

 
 

6.2.2. Codis de resultat 

 
Camps 

 
Descripció 

Codi de resultat de la 
consulta. 

Codi de resultat de la consulta.  
 

• 1000: Titular identificat, exercici correcte amb dades. 
• 1008: Titular identificat, exercici correcte, sense dades. 
• 1010: Titular identificat, exercici no disponible. 
• 1009: Error de sistema 
• 1024: El titular no té consideració de contribuent per aquest impost  
• 0233: Titular no identificat a l’AEAT. 
• 0502: Error en la comunicació amb l’emissor final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.3. Pensió pública exempta  

 
A més, per a cada pensió pública exempta que consti en el sistema d’informació de l’AEAT 
s’emplenaran els camps que s’indiquen a continuació. Tots el imports estan expressats en 
cèntims d’euro. Format: numèric de 15 posicions. Exemple: 1928557  equival a 19.285,57 € 
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Camps 
 

Descripció 

NIF del titular 
 

NIF del titular. 

Nom del titular 
 

Nom del titular 

NIF del declarant 
 

NIF del declarant. 

Nom del declarant 
 

Nom  del declarant. 

Exercici 
 

Exercici del que es proporcionen les dades (el que s’han sol·licitat a la 
petició). A partir de l’exercici 2019, la meritació és 0 quan coincideix amb 
l’any en curs. 
 

Clau de percepció 
 

Clau de percepció. En aquest cas, sempre serà L – Rendes Exemptes i 
dietes exceptuades de gravamen. 
 

Subclau de percepció 
 

En aquest cas només es mostraran aquelles percepcions que 
tinguin com a valor: 
06: Pensions Exemptes de la Seguretat Social 
07: Pensions Exemptes del règim de classes passives. 
08: Pensions familiars de la Seguretat Social per fill a càrrec. 
27: Prestacions públiques per maternitat o paternitat exemptes de l’IRPF (des 
del 2019) 
 

Retribució 
 

Import expressat en cèntims d’euro. Format numèric de 15 posicions. 
Exemple: 1928557 equival a 19.285,57 €. 
 

Retribució (formatada) 
 

S’ha format l’import de la retribució. 

Retenció 
 

Import expressat en cèntims d’euro. Format numèric de 15 posicions. 
Exemple: 928557 equival a 9.285,57 €. 
 

Retenció (formatada) 
 

S’ha format l’import de la retenció. 

Valoració 
 

Import expressat en cèntims d’euro. Format numèric de 15 posicions. 
Exemple: 1928557 equival a 19.285,57 €. 
 

Valoració (formatada) 
 

S’ha formatat l’import de la valoració 

Ingressos a compte 
 

Import expressat en cèntims d’euro. Format numèric de 15 posicions. 
Exemple: 1928557 equival a 19.285,57 €. 
 

Ingressos a compte 
(formatada) 

S’ha format l’import dels ingressos a compte 

Ingressos a compte repercutits  
 

Ingressos a compte repercutits. Import expressat en cèntims d’euro. 
Format numèric de 15 posicions. Exemple: 1928557 equival a 
19.285,57 €. 

 
Ingressos a compte repercutits 
(formatada) 
 

S’ha formatat l’import dels ingressos a compte repercutits 

Referència AEAT Referència única de la resposta emesa per l’AEAT. 
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6.3. Exemple d’una consulta 
 

Exemple de retorn sense dades 
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7. Impost d’activitats econòmiques  
 

7.1. Com fer les consultes 
 

 
Aquest servei permet consultar el conjunt d’epígrafs de l’Impost d’Activitats Econòmiques 
en el quals es troba matriculat un contribuent a partir de:  

- Document identificador (NIF, NIE, CIF) 
- Nom complet del contribuent (requerit únicament en cas de persona física) 

 
 

 

Descripció 
Documentació Aquest camp conté el número de document del contribuent del qual es vol verificar que 

està al corrent amb l’AEAT, segons es tracti d’un ciutadà espanyol o estranger.  
 
La codificació d’aquest camp és la següent: 
 

• NIF (ciutadà espanyol) o (Empresa) CIF 
      8 dígits + Caràcter Control.  
 

• NIE (ciutadà estranger): 
[X, Y, Z] + 7 dígits + Caràcter Control. 

 
Aquells NIF i NIE que tinguin menys de 8 dígits hauran de ser emplenats amb 0’s per 
l’esquerra 
 Número  

d’expedient 
És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens en base al qual es fa la consulta 
d’aquestes dades. 
 

Consentiment Cal seleccionar entre els paràmetres següents: 
 

• Consentiment: Cal indicar si la consulta es realitza amb consentiment del 
ciutadà 

• Llei: O hi ha  una norma amb rang de llei que habilita a consultar expressament 
les dades sense el consentiment del ciutadà 

Finalitat S’haurà de triar en el desplegable el tipus de procediment autoritzat per la que 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 per a la consulta d’aquestes 
dades a través del formulari corresponent. 
 

Nom complert del 
contribuent 

Nom complert del contribuent que es vol realitzar la consulta.  
 
El format de les dades a consultar s’ha de realitzar en l’ordre següent (i separat per comes): 

 
Cognom1, Cognom2 (en cas de tenir-ne), Nom 

 
Aquest camp és obligatori únicament en cas de persona física. 
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Exemple de la pantalla de sol·licitud de les dades 
 
 

 
 

 
7.2. Quines dades s’obtenen 

 
La informació que es pot obtenir és: 
 
 

7.2.1. Resposta de la consulta 

 
 

Camps 
 

Descripció 

Referència 
 

Referència única de la resposta emesa per l’AEAT pel conjunt de totes les activitats 
econòmiques. 
 

Data de procés 
 

Data d’emissió de la resposta: Data en què es vàlida la resposta. En el format següent 
(AAAA- MM-DD). 
 

Nom del contribuent 
 

Nom del contribuent consultat tal com figura a les bases de dades identificatives de l’AEAT. 
 

Número d’activitats 
 

Número d’activitats informades (fins a un màxim de 10 activitats)  
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7.2.2. Activitat 

 
Els camps que s’indiquen en aquest apartat s’emplenaran  per cadascuna de les activitats 
que constin informades a l’AEAT. 
 
 

Camps 
 

Descripció 

Secció 
 

Secció o tipus d’activitat: 
1: empresarial 
2: professional 
3: artista 
4: activitat econòmica no subjecte a IAE 

 
Epígraf 
 

Epígraf de l’IAE. Per exemple 6622 equival a 662.2. 
 

Activitat Econòmica 
 

Descripció de l’activitat econòmica. 
 

Data d’alta  
 

Data d’alta en l’activitat (AAAA-MM-DD). 
 

Data de baixa 
 

Si escau, data de baixa en l’activitat (AAAA-MM-DD). 
 

Clau o referència Si escau, referència o clau que identifica cada activitat econòmica. 
 

 
 

7.2.3. Codi del resultat de la consulta 

 
 

 
Camps 

 
Descripció 

Codi de resultat de la 
consulta. 

Codi de resultat de la consulta.  
 

• 1000: Titular identificat i amb activitats econòmiques. 
• 1002: Titular no identificat a l’AEAT. 
• 1006: No procedeix facilitar la informació sol·licitada. 
• 1008: Titular identificat i sense activitats econòmiques. 
• 0502: Error en la comunicació amb l’emissor final. 
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7.3. Exemple de Resposta 
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8. Consultes per lots 
 

8.1. Què són les consultes per lots 
 
Alguns dels serveis de Via Oberta tenen certes modalitats de consulta que es poden dur a 

terme per lots. La consulta manual per lots consisteix en la càrrega d’un fitxer elaborat per 

l’usuari i l’obtenció asíncrona o diferida d’un altre fitxer de resposta. És a dir, les respostes 

s’hauran d’anar a buscar a l’EACAT passades unes hores des que s’ha realitzat la petició. 

 

IMPORTANT: Fins que no estigui operatiu el nou iARXIU no s’emmagatzemaran les 

evidències individuals de les consultes en pdf de les consultes realitzades per lots. En aquest 

sentit, us recomanem que en cas de realitzar les consultes per lots, paral·lelament es 

realitzi una consulta individualitzada per obtenir el pdf que conté totes les 

evidències jurídiques necessàries 

 

A continuació explicarem quines dades ha de contenir el fitxer de peticions, el format del 

qual varia en funció del tipus de dades a consultar. 

 
8.2. Consultes per lots al servei AEAT 

 

En aquest servei de Via Oberta es poden fer consultes per lots de les modalitats: 

 

- Estar al corrent d’obligacions per a l’obtenció de llicències de transport (a extingir) 

- Estar al corrent d’obligacions per a la tramitació de permisos de residència i 

treball per a estrangers 

- Estar al corrent d’obligacions tributàries segons llei de contractes 

- Estar al corrent d’obligacions per a la sol·licitud d’ajudes i subvencions  

 

1. Preparem la consulta  

Cal que accediu a EACAT > Via Oberta i desplegar el menú següent: 
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Un cop a la pantalla heu de clicar sobre la pestanya “Lots” i accedireu a la pantalla 

següent: 

 

 
 

Què trobeu a la pantalla: 

 

1. Esculli el producte: quin producte voleu consultar: en aquest cas “Obligacions 

tributàries i domicili fiscal (AEAT)” 

 

2. Escolli la modalitat: en el desplegable cal seleccionar la modalitat del producte 

escollit. Per exemple, “Obligacions tributàries per a subvencions i ajudes”. 

 

3. Esculli la finalitat: Ajuts, subvencions i beques, Autoritzacions i llicències, Prestacions 

socials, Processos selectius i gestió interna, Contractació, etc.  Si no apareix en el 
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desplegable vol dir que no teniu autoritzada la consulta per aquesta finalitat. Haureu de 

sol·licitar l'autorització mitjançant el formulari corresponent. 

 

4. Fitxer per pujar: Cal seleccionar el fitxer (que heu preparat prèviament segons les 

indicacions que veurem més avall) amb les dades a consultar. El fitxer Excel s’ha de guardar 

en format CSV: 

 

 
 

Per carregar el fitxer CSV, pugeu el fitxer des del lloc del PC o la xarxa on l’hagueu guardat.  

 

 

2. Com preparar el fitxer CSV (la petició) 

 

Les dades que hem d’introduir per fer una consulta d’aquesta modalitat són les següents: 

 

Petició: 

Les dades que hem d’introduir obligatòriament per dur a terme una consulta d’aquesta 

modalitat són les següents: 

 

• Tipus documentació: Tipus de documentació del titular de la consulta.  

• Documentació: Documentació del titular de la consulta.  

• Nom: nom del titular de la consulta 

• Cognom1: Primer cognom del titular de la consulta.  

• Numero d’expedient: Identificador de l’expedient administratiu de l’ens en base al 

que es fa la consulta d’aquestes dades. 

Camp opcional 

• Cognom2: Segon cognom del titular de la consulta.  

 

Les dades s’han de posar sempre en el mateix ordre. El camp opcional no cal emplenar-lo 

però s’ha de deixar en blanc l’espai on s’informaria. 
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A continuació us mostrem  un exemple de document Excel que s’enviarà per fer la consulta: 

 
 

3. Versió imprimible a DESA’l 

 

Actualment no es troba disponible aquesta opció. Teniu tota la informació detallada a 

https://www.aoc.cat/2021/1000284783/afectacions-del-tancament-de-desal-a-les-

consultes-per-lots-de-via-oberta-i-la-gestio-documentals-de-les-consultes-

dinteroperabilitat/ 

 

 

4. Enviar 

 

Finalment, cal clicar “Envia” i haureu finalitzat l’enviament per lots. Un cop enviat el fitxer 

apareixerà aquesta pantalla: 

 

 
 

En aquesta pantalla l”aquí” us indica on podeu anar a buscar les respostes de les peticions 

pendents. 

 

1. Pàgina d’inici de Via Oberta: 

 

https://www.aoc.cat/2021/1000284783/afectacions-del-tancament-de-desal-a-les-consultes-per-lots-de-via-oberta-i-la-gestio-documentals-de-les-consultes-dinteroperabilitat/
https://www.aoc.cat/2021/1000284783/afectacions-del-tancament-de-desal-a-les-consultes-per-lots-de-via-oberta-i-la-gestio-documentals-de-les-consultes-dinteroperabilitat/
https://www.aoc.cat/2021/1000284783/afectacions-del-tancament-de-desal-a-les-consultes-per-lots-de-via-oberta-i-la-gestio-documentals-de-les-consultes-dinteroperabilitat/
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2. Al menú “Consultes pendents/Lots/Historial”: 

 

 
 

Recordeu que hi ha una obtenció asíncrona o diferida del fitxer de resposta. 

 

Si la consulta està pendent, veureu que hi ha la icona d’un rellotge taronja a la columna 

“Estat”. 

 

Si feu clic sobre el nom del producte a consultar o la modalitat veureu la pantalla següent 

en la que us informa que la sol·licitud està pendent i un temps aproximat per a la seva 

resolució: 
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8.3. Obtenim la resposta de la consulta 

Un cop ja s’ha dut a terme la consulta a la columna d’estat ens apareixerà una casella de 

selecció verda. Cal clicar sobre el títol del producte o la modalitat. 

 

Per obtenir la resposta s’ha d’accedir a l’apartat Via Oberta > Consultes 

pendents/Lots/Historial, pestanya “Pendents” i es clica sobre el títol del producte o la 

modalitat. 

Un cop s’accedeixi a la resposta de les dades des d’aquest apartat (Pendents) la informació 

de la consulta desapareixerà de “Pendents” i s’inclourà a la pestanya “Historial” on podrà 

ser consultable en més ocasions clicant sobre el títol del producte: 
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Una altra icona que us podeu trobar és un quadre gris amb una creu  . Això vol dir que 

són peticions que ja s’han dut a terme i que no es poden consultar de nou.  

 

Clicant sobre el títol del producte apareix la pantalla següent:  

 

 
 

 

El fitxer es pot descarregar seleccionant la icona “Descarrega” de la fila “Resposta CSV”.  

 

El fitxer de resposta de la consulta ens mostrarà les dades següents: 

 

• Les dades introduïdes a la consulta: 

- Tipus documentació: Tipus de documentació del titular de la consulta.  

- Documentació: Documentació del titular de la consulta.  

- Nom: nom del titular de la consulta 

- Cognom1: Primer cognom del titular de la consulta.  

- Numero d’expedient: Identificador de l’expedient administratiu de l’ens en base al 

que es fa la consulta d’aquestes dades. 

- Cognom2: Segon cognom del titular de la consulta (si s’ha informat) 

 

Després d’aquesta informació trobarem: 
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- Codi de la resposta: codi informatiu del resultat de la consulta. Per exemple, 1000 és 

titular identificat. Altres codis: 
 

•    1000: Titular identificat. 
•    0233: Titular no identificat a l’AEAT. Reviseu les dades identificatives del contribuent. 
• 1009: Titular amb C.I. revocat. * 
• 1011: No procedeix per titular il·localitzable. * 
• 1012: Sense oficina gestora. * 
• 1013: Sense oficina recaptadora. * 
• 1014: Titular de baixa. * 
• 1015: Titular en procés concursal. * 
• 0502: Error en la comunicació amb l’emissor final. 
 
* Remetre l’interessat a la seva Administració Tributària. 

 
- Descripció de la resposta: resposta de la consulta. 

. Titular està al corrent d’obligacions tributàries 

. No està al corrent per incompliment d’obligacions tributàries, per deutes tributaris, 

por existència de delicte fiscal, etc. 

- Referència: identificador de referència de l’AEAT. 

- Data del procés: data de resposta de la consulta. 

- Indicador de si el contribuent està al corrent o no d’obligacions tributàries. Els 

possibles valors que pot tenir són: POSITIVO o NEGATIVO. 

- CSV: CSV associat al document carregat a DESA’L. 

 

La imatge següent és un exemple del document CSV de resposta a la consulta: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NIF 4XXXXXXXH ARNAU NOGUERA NUM EXPEDIENT 1 1000 Titular estÃ¡ al corriente de obligaciones tributarias 81940230077 4/10/2019 POSITIVO 27e2c401-4175-a8d8
NIF 3XXXXXXXS ISOLDA MUÃ‘OZ NUM EXPEDIENT 2 1000 Titular estÃ¡ al corriente de obligaciones tributarias 81985229928 4/10/2019 POSITIVO 1850b185-762c-3896
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