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Accés a la plataforma d'interoperabilitat PINBAL
Cal entrar a la plataforma d'interoperabilitat PINBAL per poder gestionar el servei de consulta de
dades de Família Nombrosa. Només tindran accés funcionaris de la CAIB. El codi de servei de
família nombrosa té l'identificador únic SVDSCTFNWS01. Aquest codi no es pot donar a altres
serveis de la plataforma PINBAL.
Adreces dels diferents entorns:
Desenvolupament en IMAS (http://pinbal.ibit.org/pinbal),
Pre-producció en CAIB (https://proves.caib.es/pinbal/),
Producció en CAIB (https://intranet.caib.es/pinbal/)
Per a més detalls, veure http://interoperabilitat.caib.es

Iŀlustració 1: Finestra d'accés PINBAL
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Cercador de consultes realitzades
Permet cercar pel servei i estat de la tramitació. El botó “Detalls” visualitza on-line totes les dades
de la consulta realitzada. La icona d'arxiu PDF mostra el certificat generat de la consulta.

Iŀlustració 2: Finestra cercador consultes
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Nova consulta
Trobarem la nova consulta en el botó superior dreta i opció “Servicios de Verificación y consulta de
datos de Familia Numerosa (SVDSCTFNWS01)”.

Iŀlustració 3: Finestra nova consulta
Hi ha un canvi important, ja no es cerca per codi de província 07, sinó per codi de comunitat
autònoma 04.
Es permet fer consultes amb dos criteris:
1. Consulta per documentació: la consulta es realitzarà amb el número de document
identificació (DNI, NIE, NIF)
2. Consulta per altres dades: la consulta es realitzarà per nom, primer llinatge i data de
naixement de l'usuari que volem obtenir les dades. Addicionalment, podem afegir el segon
llinatge si en té.
Existeix la possibilitat de realitzar consultes amb més dades com les següents:
1. Número títol: s'indicarà el número de títol de família nombrosa del qual volem obtenir les
dades, NO està permés fer consultes només per aquesta dada.
2. Data de consulta: indicarà la data en la qual volem obtenir les dades del títol. NO està
permés fer consultes per dates futures.
13 de setembre de 2016
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Joc de proves
Per comprovar el funcionament i practicar s'ha introduït un joc de proves bàsic sense dades
personals. En funció de les dades i la combinació d'aquestes trobarem els casos que l'usuari pot
generar.

Codis de resposta PREPRODUCCIÓ
Les cel·les emplenades corresponen als camps emplentats en el formulari de «Nova consulta ::
Servicios de Verificación y consulta de datos de Familia Numerosa»
Consulta per DNI/NIE
DNI/NIE

Nom, llinatges

Data
naixement

N.Títol

Data
consulta *

Codi
resposta

Descripció
resposta

Observacions

0

Existeix el títol

Exemple típic de títol:
actiu, 3 fills, amb titular i
cotitular.

0

Existeix el títol

Exemple típic de títol:
actiu, 3 fills, amb titular i
cotitular.

10/10/2014

0

Existeix el títol

Exemple típic de títol:
actiu, 3 fills, amb titular i
cotitular.

10/10/2014

0

Existeix el títol

Exemple típic de títol:
actiu, 3 fills, amb titular i
cotitular.

1

No hi ha
registrada una
persona titular o
beneficiària de
família
nombrosa amb
les dades
indicades

Dades d'una persona NO
registrada en la base de
dades de Famílies
Nombroses

1

No hi ha
registrada una
persona titular o
beneficiària de
família
nombrosa amb
les dades
indicades

Dades d'una persona NO
registrada en la base de
dades de Famílies
Nombroses

1

No hi ha
registrada una
persona titular o
beneficiària de
família
nombrosa amb
les dades
indicades

Dades d'una persona NO
registrada en la base de
dades de Famílies
Nombroses

3

La persona no
està associada al
títol demanat

Cercam per dades d'una
persona i un títol que no
correspon, torna codi
resposta 3.

3

La persona no
està associada al
títol demanat

Cercam per dades d'una
persona i un títol que no
correspon, torna codi
resposta 3.

4

Format de títol

Quassevol caràcter

00000001R

00000001R

07/000002/2014

00000001R

00000001R

07/000002/2014

X0000011B

30000052W

07/001204/2014

30000052W

07/001204/2014

00000001R

07/000005/2014

00000001R

07/000005/2014

10000949C

07/000005/20a4
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10000949C

07/000005/20a4

incorrecte

alfabètic en el camp de
títol genera aquesta
excepció. Només admet
números i signes de
puntuació.

4

Format de títol
incorrecte

Quassevol caràcter
alfabètic en el camp de
títol genera aquesta
excepció. Només admet
números i signes de
puntuació.

5

Amb aquestes
dades existeix
més d'una
persona titular o
beneficiària d'un
llibre de família
nombrosa

Aquesta persona està en
més d'un títol de família
nombrosa. És
beneficiària de
07/000001/2014 i en
07/000002/2014.

5

Amb aquestes
dades existeix
més d'una
persona titular o
beneficiària d'un
llibre de família
nombrosa

Aquesta persona està en
més d'un títol de família
nombrosa. És
beneficiària de
07/000001/2014 i en
07/000002/2014.

6

Títol caducat

Si el títol consultat té
data de caducitat anterior
a la data del sistema: és
caducat. És vigent en cas
contrari

0

Existeix el títol

Demanam pel títol que és
titular. Descarta el títol
com a beneficiari.

0

Existeix el títol

Demanam pel títol que és
beneficiari. Descarta el
títol com a titular.

6

Títol caducat

Si el títol consultat té
data de caducitat anterior
a la data del sistema: és
caducat. És vigent en cas
contrari

6

Títol caducat

Si el títol consultat té
data de caducitat anterior
a la data del sistema: és
caducat. És vigent en cas
contrari

01/09/2016

6

Títol caducat

Si el títol consultat té
data de caducitat anterior
a la data del sistema: és
caducat. És vigent en cas
contrari

01/09/2016

6

Títol caducat

Si el títol consultat té
data de caducitat anterior
a la data del sistema: és
caducat. És vigent en cas
contrari

1

No hi ha
registrada una
persona titular o
beneficiària de
família
nombrosa amb
les dades
indicades

El beneficiari amb DNI
30000052W va ser baixa
amb data 01/03/2015, per
tant ja no és beneficiari
d'aquest títol.

1

No hi ha

El beneficiari amb DNI

01/09/2016

X0000012N

X0000012N

01/09/2016

30000054G

07/000003/2014

30000054G

07/000003/2014

30000054G

07/000004/2014

01/01/2011

X0000009D

X0000009D

07/000005/2014

X0000009D

X0000009D

07/000005/2014

30000052W

07/000007/2014

30000052W
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30000052W

07/000007/2014

30000052W

registrada una
persona titular o
beneficiària de
família
nombrosa amb
les dades
indicades

30000052W va ser baixa
amb data 01/03/2015, per
tant ja no és beneficiari
d'aquest títol.

01/09/2016

1

No hi ha
registrada una
persona titular o
beneficiària de
família
nombrosa amb
les dades
indicades

El beneficiari amb DNI
30000052W va ser baixa
amb data 01/03/2015, per
tant ja no és beneficiari
d'aquest títol.

01/05/2015

1

No hi ha
registrada una
persona titular o
beneficiària de
família
nombrosa amb
les dades
indicades

El beneficiari amb DNI
30000052W va ser baixa
amb data 01/03/2015, per
tant ja no és beneficiari
d'aquest títol.

30000052W

07/000007/2014

01/05/2015

1

No hi ha
registrada una
persona titular o
beneficiària de
família
nombrosa amb
les dades
indicades

El beneficiari amb DNI
30000052W va ser baixa
amb data 01/03/2015, per
tant ja no és beneficiari
d'aquest títol.

30000052W

07/000007/2014

01/01/2015

0

Existeix el títol

Demanam amb data
consulta 01/01/2015, el
beneficiari amb DNI
30000052W serà baixa
amb data 01/03/2015, per
tant SI és beneficiari
d'aquest títol en data
consulta.

13 de setembre de 2016

7

Manual de Serveis de Verificació i consulta de dades de Família Nombrosa de l'IMAS (SVDSCTFNWS01)
Consulta per nom, llinatges i data de naixement
DNI/NIE

Nom, llinatges

Data
naixement

MANPREET,
DEKKER JIMENEZ

18/05/1960

MANPREET,
DEKKER JIMENEZ

18/05/1960

MANPREET,
DEKKER JIMENEZ

18/05/1960

MANPREET,
DEKKER JIMENEZ

18/05/1960

JUANA, DEKKER
JIMENEZ

15/07/2000

JUANA, DEKKER
JIMENEZ

15/07/2000

JUANA, DEKKER
JIMENEZ

15/07/2000

07/000001/2014

MANPREET,
DEKKER JIMENEZ

18/05/1960

07/032451/2014

MANPREET,
DEKKER JIMENEZ

18/05/1960

07/032451/2014

JUANA, DEKKER
JIMENEZ

15/07/2000

07/000001/2014
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N.Títol

Data
consulta *

Codi
resposta

Descripció
resposta

Observacions

5

Amb aquestes
dades existeix més
d'una persona
titular o
beneficiària d'un
llibre de família
nombrosa.

Aquesta persona està en
més d'un títol de família
nombrosa. És
beneficiària de
07/000001/2014 i en
07/000006/2014.

0

Existeix el títol

Exemple de títol actiu
sense cotitular i només
dos fills. En aquests
casos pot ser família
nombrosa en
circunstàncies especials
com discapacitat de
titular o fills, viduïtat, per
renda....

01/09/2016

5

Amb aquestes
dades existeix més
d'una persona
titular o
beneficiària d'un
llibre de família
nombrosa

Aquesta persona està en
més d'un títol de família
nombrosa. És
beneficiària de
07/000001/2014 i en
07/000006/2014.

01/09/2016

0

Existeix el títol

Exemple de títol actiu
sense cotitular i només
dos fills. En aquests
casos pot ser família
nombrosa en
circunstàncies especials
com discapacitat de
titular o fills, viduïtat, per
renda....

1

No hi ha registrada
una persona titular
o beneficiària de
família nombrosa
amb les dades
indicades

Dades d'una persona NO
registrada en la base de
dades de Famílies
Nombroses

01/09/2016

1

No hi ha registrada
una persona titular
o beneficiària de
família nombrosa
amb les dades
indicades

Dades d'una persona NO
registrada en la base de
dades de Famílies
Nombroses

01/09/2016

1

No hi ha registrada
una persona titular
o beneficiària de
família nombrosa
amb les dades
indicades

Dades d'una persona NO
registrada en la base de
dades de Famílies
Nombroses

2

No existeix el títol Les dades de la persona
són correctes, però
demanam per un títol que
no s'ha registrat.

2

No existeix el títol Les dades de la persona
són correctes, però
demanam per un títol que
no s'ha registrat.

1

No hi ha registrada Dades d'una persona NO
una persona titular registrada en la base de

07/000001/2014

07/000001/2014

01/09/2016
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o beneficiària de
família nombrosa
amb les dades
indicades
CARLOS ALBERTO,
MUÑOZ RIBEIRO

15/09/1953

07/000005/2014

CARLOS ALBERTO,
MUÑOZ RIBEIRO

15/09/1953

07/000005/2014

CARLOS ALBERTO,
MUÑOZ RIBEIRO

15/09/1953

07/000005/2aa4

CARLOS ALBERTO,
MUÑOZ RIBEIRO

15/09/1953

07/000005/2aa4

PAULA CRISTINA
, O'NEILL
ZIANI

10/10/1996

PAULA CRISTINA
, O'NEILL
ZIANI

10/10/1996

JUAN PABLO,
WOUTERS
GOMEZ

22/07/1991

ANA MARIA, RIERA
GONZALEZ

06/03/1987

07/000003/2014

ANA MARIA, RIERA
GONZALEZ

06/03/1987

07/000003/2014

ANA MARIA, RIERA
GONZALEZ

06/03/1987

07/000003/2014

ANA MARIA, RIERA
GONZALEZ

06/03/1987

ELENA,MARI DE
VOS

04/10/1999
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dades de Famílies
Nombroses, amb un títol
que sí existeix.

3

La persona no està Cercam per dades d'una
associada al títol
persona i el títol d'altra,
demanat
torna codi resposta 3.

3

La persona no està Cercam per dades d'una
associada al títol
persona i un títol que està
demanat
registrat en una data
concreta, torna codi
resposta 3.

4

Format de títol
incorrecte

Quassevol caràcter
alfabètic en el camp de
títol genera aquesta
excepció. Només admet
números i signes de
puntuació.

4

Format de títol
incorrecte

Quassevol caràcter
alfabètic en el camp de
títol genera aquesta
excepció. Només admet
números i signes de
puntuació.

5

Amb aquestes
dades existeix més
d'una persona
titular o
beneficiària d'un
llibre de família
nombrosa

Aquesta persona està en
més d'un títol de família
nombrosa. És
beneficiària de
07/000001/2014 i
07/000002/2014.

5

Amb aquestes
dades existeix més
d'una persona
titular o
beneficiària d'un
llibre de família
nombrosa

Aquesta persona està en
més d'un títol de família
nombrosa. És
beneficiària de
07/000001/2014 i
07/000002/2014.

6

Títol caducat

Si el títol consultat té
data de caducitat anterior
a la data del sistema: és
caducat. És vigent en cas
contrari

6

Títol caducat

Si el títol consultat té
data de caducitat anterior
a la data del sistema: és
caducat. És vigent en cas
contrari

01/09/2016

6

Títol caducat

Si el títol consultat té
data de caducitat anterior
a la data del sistema: és
caducat. És vigent en cas
contrari

01/01/2011

0

Existeix el títol

Demanam pel títol que és
titular. Descarta el títol
com a beneficiari.

07/000004/2014

0

Existeix el títol

Demanam pel títol que és
beneficiari. Descarta el
títol com a titular.

07/000007/2014

1

No hi ha registrada
una persona titular
o beneficiària de
família nombrosa
amb les dades
indicades

El beneficiari amb DNI
30000052W va ser baixa
amb data 01/03/2015, per
tant ja no és beneficiari
d'aquest títol.

01/09/2016

01/09/2016

01/09/2016
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ELENA,MARI DE
VOS

04/10/1999

07/000007/2014

01/05/2015

1

No hi ha registrada
una persona titular
o beneficiària de
família nombrosa
amb les dades
indicades

El beneficiari amb DNI
30000052W va ser baixa
amb data 01/03/2015, per
tant ja no és beneficiari
d'aquest títol.

ELENA,MARI DE
VOS

04/10/1999

07/000007/2014

01/01/2015

0

Existeix el títol

Demanam amb data
consulta 01/01/2015, el
beneficiari amb DNI
30000052W serà baixa
amb data 01/03/2015, per
tant SI és beneficiari
d'aquest títol en data
consulta.

* Si no s'indica la data de consulta, és la data del sistema. Per defecte, data en la qual es fa la
consulta.
En les proves realitzades farem servir tots els camps d'entrada de dades. Els camps títol i DNI/NIE
són els més fiables pel que fa a la cerca en base de dades. L'usuari normalment emprarà nom,
llinatges i data naixement. NO és sensible a majúscules tant en el nom, llinatges i DNI/NIE/NIF.
Actualment, el Departament d'Atenció al Ciutadà no demana el passaport per fer el títol de Família
Nombrosa. Per aquest motiu aquesta dada no està informada i la cerca es pot realitzar però en la
majoria dels casos no trobarà el títol demanat.
Per cercar un passaport:
Canviar el tipus de document, i només hi ha un passaport 10045911 que pertany a l'usuari
MANPREET DEKKER JIMENEZ.

Consulta per dades d'entrada incorrectes incompletes o erronees
DNI/NIE

Nom, llinatges

Data
naixement

N.Títol

Codi
Comunitat
Autònoma

Data consulta *

Codi
Descripció
resposta resposta

Observacions

ELENA,
MARI,
DE VOS

04/10/1999

07/000007/2014

04

23/04/2036

Error

Data de
consulta
futura

El servidor ha
tornat un missatge
SOAP Fault. Error
de sistema: El
processament del
backoffice ha
generat una
excepció no
controlada

ELENA,
MARI,
DE VOS

31/12/2028

07/000007/2014

04

01/01/2015

Error

Data de
naixement
futura.

El servidor ha
tornat un missatge
SOAP Fault. Error
de sistema: El
processament del
backoffice ha
generat una
excepció no
controlada

ELENA,
MARI,

04/10/1999

07/000007/2014

02

Error

Comunitat
Autònoma

El servidor ha
tornat un missatge

13 de setembre de 2016
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DE VOS

30000052W ELENA,
MARI,
DE VOS

ELENA,
MARI,
DE VOS

13 de setembre de 2016

04/10/1999

07/000007/2014

04

04

10/10/2014

no
reconeguda.

SOAP Fault. Error
de sistema: El
processament del
backoffice ha
generat una
excepció no
controlada

Error

Combinació
no valida o
falta de
valors
d'entrada.

El servidor ha
tornat un missatge
SOAP Fault. Error
de sistema: El
processament del
backoffice ha
generat una
excepció no
controlada

Error

Combinació
no valida o
falta de
valors
d'entrada.

El servidor ha
tornat un missatge
SOAP Fault. Error
de sistema: El
processament del
backoffice ha
generat una
excepció no
controlada
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Llistat de dades (usuaris i títols) del joc de proves PREPRODUCCIÓ
Són dades fictícies i només hi ha aquestes dins la base de dades de
l'entorn de proves de desenvolupament per l'IMAS i preproducció per
la CAIB.
N. títol
07/000001/2014
07/000001/2014
07/000001/2014
07/000002/2014
07/000002/2014
07/000002/2014
07/000002/2014
07/000002/2014
07/000003/2014
07/000003/2014
07/000004/2014
07/000004/2014
07/000004/2014
07/000004/2014
07/000005/2014
07/000005/2014
07/000005/2014
07/000007/2014
07/000007/2014
07/000007/2014
07/000007/2014
07/000007/2014

Categoria
General
General
General
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General

Data sol·licitud
01/05/2013
01/05/2013
01/05/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/05/1970
01/05/1970
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
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Data caducitat
31/05/2024
31/05/2024
31/05/2024
31/05/2034
31/05/2034
31/05/2034
31/05/2034
31/05/2034
05/05/2011
05/05/2011
31/05/2044
31/05/2044
31/05/2044
31/05/2044
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

Nom
MANPREET
MARIA JOSE
PAULA CRISTINA
CARLOS ALBERTO
ANTONIO MANUEL
PAULA CRISTINA
FATUMATA
DIEGO
ANA MARIA
VIOLANT
MARIA PILAR
MARTA
DANIEL
ANA MARIA
OSCAR
JUAN PABLO
JOSE MARIA
LAMIN
ELENA
ANTONIA
OUSMAN
MARIA CONCEIÇAO

Primer llinatge
DEKKER
LOPEZ
O'NEILL
MUÑOZ
DE LA FUENTE
O'NEILL
COLL
EL OUAHABI
RIERA
RIERA
RAMIS
LYNCH
ARRIBAS
RIERA
GARCIA
WOUTERS
ALONSO
VAN DIJK
MARI
HAJJI
NUÑEZ
JANSSEN

Segon llinatge
JIMENEZ
JANSSEN
ZIANI
RIBEIRO
RUIZ
ZIANI
DUBOIS

F.Nacimiento
18/05/1960
19/02/1954
10/10/1996
15/09/1953
24/03/2007
10/10/1996
18/03/2016
16/04/1966
GONZALEZ
03/06/1987
PUIGDELLIVOL 18/05/2010
BAUZA
24/06/1999
ORTIZ
28/04/1931
SMETS
05/05/1952
GONZALEZ
03/06/1987
HERRERO
07/12/1992
GOMEZ
22/07/1991
ROMERO
02/07/1948
22/09/2013
DE VOS
04/10/1999
PONS
20/08/1971
O'REILLY
06/08/2006
MARTINEZ
15/02/1995

DNI/NIE
30000053A
Z0000001Y
X0000012N
00000001R
30000051R
X0000012N
00000002W
Z0000003P
30000054G
30000053A
Z0000004D
10000320N
10000322Z
30000054G
10000949C
X0000009D
Z0000002F
Y0000007K
30000052W
30000002K
X0000010X
00000000T

Tipus
Titular
Beneficiari
Beneficiari
Titular
Beneficiari
Beneficiari
Beneficiari
Beneficiari
Titular
Beneficiari
Titular
Beneficiari
Beneficiari
Beneficiari
Titular
Beneficiari
Beneficiari
Titular
Beneficiari
Beneficiari
Beneficiari
Beneficiari
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Context SCSP

Iŀlustració 4: Context SCSP proporcionat per Fundació Bit

Referències
•
•
•

Fundació Bit
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP)
“Catálogo de servicios de Verificación y Consulta de Datos (SCSP) Intermediados y no
Intermediados”

En cas de dubtes, posau-vos en contacte amb el Servei d'Informàtica a
informatica@imas.conselldemallorca.net o per telèfon a l'extensió 1888 (o des
de fora al 971 498 801).
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