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Catàleg de documents interoperables 

 

 
 
 

Organisme cedent 

  

Servei i carta de 
servei 

Modalitat de consum 

  

Agència Estatal 
Administració 
Tributària (AEAT) 

Dades tributàries  

 Obligacions tributàries per a contractació 
pública (consulta individual/lots) 

 Obligacions tributàries per a llicències de 
transport (consulta individual/lots) 

 Obligacions tributàries sol·licitud ajudes i 
subvencions (consulta individual/lots) 

 Obligacions tributàries tramitació permisos de 
residència i treball per a estrangers (consulta 
individual/lots) 

 Consulta domicili fiscal 

Renda  
 Certificat de l'IRPF 

 Certificat individual de nivell de renda 

 Certificat de renda per a prestacions 

Tresoreria General 
Seguretat Social 
(TGSS) 

Deute amb la 
Seguretat Social i 
situació d'alta  

 Estar al corrent d'obligacions amb la SS 
(consulta individual/lots) 

 Alta laboral a data concreta (consulta 
individual/lots) 

 Acreditació activitat agrària per compte propi 

Direcció General 
Policia (DGP) 

Identitat  
 Verificació de les dades d'identitat 

 Consulta de les dades d'identitat (consulta 
individual/lots) 

Servei Públic 
Ocupació Estatal 
(SEPE) 

Prestacions per 
desocupació  

 Prestacions percebudes per desocupació 

http://www.aoc.cat/content/download/23146/43404/file/CS%20-%20AEAT.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23147/43407/file/CS%20-%20AEAT.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23149/43413/file/CS%20-%20TGSS.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23149/43413/file/CS%20-%20TGSS.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23149/43413/file/CS%20-%20TGSS.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23151/43419/file/CS%20-%20DGP.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23153/43425/file/CS%20-%20SEPE.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23153/43425/file/CS%20-%20SEPE.pdf
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 Imports prestacions actuals 

 Imports prestacions per períodes 

Direcció General 
Cadastre 

Cadastre  

 Dades cadastrals 

 Certificat titularitat 

 Descriptiva i gràfica 

Institut Nacional 
Seguretat Social 
(INSS) 

Prestacions socials 
públiques  

 Prestacions percebudes 

Organisme cedent 

  

Servei i carta de servei Modalitat de consum 

  

Departament  
Benestar Social i 
família 

Títol de família 
nombrosa  

  

 Comprovació vigència de títol 

 Obtenció dades bàsiques 

 Obtenció dades completes d'un títol (consulta 
individual/lots) 

 Obtenció dades completes i nº discapacitats 
(consulta individual/lots) 

Títol de família 
monoparental  

 Comprovació vigència de títol 

 Obtenció dades completes d'un títol (consulta 
individual/lots) 

 Obtenció dades completes i nº discapacitats 
(consulta individual/lots) 

Servei Ocupació de 
Catalunya (SOC) 

Demandants 
d'Ocupació  

 Certificat de dades personals 

 Certificat d'inscripció com a demandant 
d'ocupació 

 Certificat últim període d'inscripció i períodes 
d'inscripció 

 Certificat de perceptor de prestacions 

 Certificat demandant d'ocupació no ocupat 
(DONO: consulta individual/lots) 

http://www.aoc.cat/content/download/23154/43428/file/CS%20-%20Cadastre.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23156/43434/file/CS%20-%20INSS.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23156/43434/file/CS%20-%20INSS.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23157/43457/file/CS%20-%20TFN.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23157/43457/file/CS%20-%20TFN.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23166/43441/file/CS%20-%20TFM.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23166/43441/file/CS%20-%20TFM.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23158/43460/file/CS%20-%20SOC.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23158/43460/file/CS%20-%20SOC.pdf
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Institut Català 
d'Assistència i 
Serveis Socials 
(ICASS) 

Discapacitats  
 Dades bàsiques (consulta individual/lots) 

 Dades completes (consulta individual/lots) 

Departament 
Justícia 

Registre d'Entitats 
Jurídiques  

 Dades d'inscripció 

 Dades de l'entitat 

 Òrgans de govern 

Ajuntaments o 
Diputacions i 
Consells Comarcals 

Padró municipal 
d'habitants  

 Comprovació de residència d'un individu a 
Catalunya (consulta individual/lots) 

 Municipi de residència d'un individu (consulta 
individual/lots) 

 Comprovació de residència d'un individu a un 
determinat municipi (consulta individual/lots) 

 Nombre de convivents 

 Comprovació del nombre de convivents 

 Dades del titular (consulta individual/lots) 

 Dades dels convivents 

 Dades del titular (suport IDESCAT) 

 Cerca d'un titular 

Ministeri Justícia Registre Civil   Consulta naixement 

 Consulta matrimoni 

 Consulta defunció 

Agència Estatal 
Administració 
Tributària (AEAT) 

Renda  
 Certificat de prestacions públiques exemptes 

 
Ministeri Educació 

Titulacions   Titulacions universitàries 

 Titulacions no universitàries 

Col·legi 
d'Arquitectes de 
Catalunya 
  
  Col·legi 
d'Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics 

Documents visats 
electrònicament  

 Verificació document visat electrònicament 

 Dades tècniques 

http://www.aoc.cat/content/download/23167/43444/file/CS%20-%20GrauDiscapacitat.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23161/43469/file/CS%20-%20RegistreEntitats.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23161/43469/file/CS%20-%20RegistreEntitats.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23163/43475/file/CS%20-%20Padro.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23163/43475/file/CS%20-%20Padro.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23587/43944/file/CS%20-%20RRCC.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23147/43407/file/CS%20-%20AEAT.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23155/43431/file/CS%20-%20Titulacions.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23164/43478/file/CS%20-%20DCOC.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23164/43478/file/CS%20-%20DCOC.pdf
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i Enginyers 
d'Edificació de 
Barcelona 
  
 Col·legi d'Enginyers 
de 
Telecomunicacions 
  
 Col·legi d'Enginyers 
Industrials de 
Catalunya 
  
 Col·legi d'Enginyers 
Tècnics Industrials 
de Barcelona 

Col·legi Oficial 
Registradors de la 
Propietat i Mercantil 

Registre de la 
Propietat  

 Nota simple informativa 

 Nota de localització 

Registre Mercantil   Nota mercantil 

 

 
  

http://www.aoc.cat/content/download/23168/43447/file/CS%20-%20RegistrePropietat.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23168/43447/file/CS%20-%20RegistrePropietat.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/23169/43450/file/CS%20-%20RegMercantil.pdf

