Catàleg de dades i documents interoperables
La Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics reconeix el dret
de la ciutadania a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans
electrònics i a no presentar dades o documents que estiguin en poder de les mateixes.
Més concretament, l’article 5.1.c) de l’Ordenança Reguladora de l’Administració
Electrònica de l’Ajuntament del Masnou disposa que no caldrà aportar documents que
estiguin en poder de l’Ajuntament o d’altres administracions públiques, de conformitat
a la normativa aplicable, o amb les quals l’Administració municipal hagi signat un
conveni d’intercanvi d’informació.
Per altra banda, els articles 10.1.b) i 11.1 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, obliga a la difusió per mitjans
electrònics del "Catàleg de dades i documents interoperables que són en poder de les
Administracions Públiques", que haurà d’estar disponible a la Seu electrònica
municipal.

Què és el Catàleg de dades i documents interoperables?
El Catàleg de dades i documents interoperables identifica aquelles dades i documents
en poder de l'Ajuntament del Masnou i/o d'altres administracions públiques, les quals
l’Ajuntament podrà consultar electrònicament en altres organismes i administracions, i
en conseqüència no caldrà que la ciutadania els aporti en les tramitacions amb
l’Ajuntament.
Perquè l’Ajuntament pugui consultar aquestes dades, la ciutadania haurà d’autoritzar
la seva consulta en la sol·licitud d’inici o durant la tramitació electrònica del
procediment concret.
El catàleg de dades i documents interoperables de l’Ajuntament del Masnou s’anirà
ampliant de forma progressiva, tant pel que fa a la incorporació de noves consultes de
dades, com en la seva concreta aplicació en la totalitat de les tramitacions
administratives.

DADES I DOCUMENTS INTEROPERABLES

Emissor

Servei

Modalitat

Impost Act. Econòmiques Certificat d'impost d'Activitats Econòmiques

AEAT

Obligacions tributàries i
domicili fiscal

Renda

Domicili fiscal contribuent
Obligació Tributària segons Llei de Contractes
Obligació Tributària per autorització de transport
Obligació Tributària per subvenció i ajut
Certificat individual nivell renda
Certificat renda per prestacions socials
Certificat de pensions públiques exemptes
Dades complertes d'un TFN

Dades complertes d'un TFN i nombre discapacitats
TFN
Dades complertes per LOT

Generalitat
de
CatalunyaDepartament
de Benestar i
Familia

Consulta vigència d'un TFN

Dades complertes d'un TFM

TFM

Dades complertes per LOT

Consulta vigència d'un TFM

Certificat demandant ocupació no ocupat (DONO)
SOC

SOC

Certificat inscripció
Certificat períodes inscripció a partir de data
Certificat perceptor de prestacions

Emissor

Servei

Modalitat

Dades bàsiques
ICASS

Discapacitats
Dades complertes

ATC
Dep.
Economia i
Coneixement
Direcció
General
Policia

Deute amb l'ATC
RELI

Estar al corrent obligacions tributàries amb la
Generalitat
Dades d'empreses inscrites
Verificació identitat

Identitat (DNI)

INSS

Prestacions Socials
Públiques

Ministeri
educació

Títols Oficials

TGSS

Deutes SS i situació alta

Consulta identitat

Consulta prestacions socials públiques

Títols Universitaris
Títols no universitaris

Situació deute

Alta laboral a data concreta

INE

Prestacions per
desocupació (SEPE)

Registre Propietat
CORPME

Imports de prestacions actuals

Nota simple informativa
Nota de localització de propietats

Registre Mercantil

Nota mercantil sobre societats i representants

Emissor

Servei

Modalitat

Verificació de residència d'un individu a Catalunya

Consulta del municipi de residència d'un individu

PMH

Padró Municipal
d'Habitants

Verificació residència d'un individu a un determinat
municipi

Consulta de nombre de convivents
Verificació del nombre de convivents

Dades d'empadronament d'un titular (volant de
padró)

Dades de convivència d'un titular (volant de
convivència)
Dades d'empadronament d'un titular (IDESCAT)

