GUIA D’AJUDA PER DESENVOLUPADORS (FORMAT XML
MULTIGESTIÓ 071)
El funcionament web bàsic de l'aplicació en l'ATIB comença seleccionant un fitxer amb les
dades que s'hagin importar (en el nostre cas, un fitxer XML), i automàticament la petició és
processada per la pàgina web.

A continuació mostrarem l'estructura del fitxer XML a desenvolupar per al correcte
funcionament en el reconeixement de l'arxiu des de la pàgina web de l'ATIB.
Cal comprendre la importància de respectar les regles d'estructura i tipus definits per
l'esquema perquè sigui un "document XML vàlid".
Com podem observar en la imatge, s'ha realitzat la càrrega d'un fitxer XML amb diverses altes
simultàniament, amb més d'un municipi diferent. Un exemple del fitxer es pot trobar a
direcció http://www.atib.es/Tl/Gestiones/Multi071.ashx?key=ejemplo
Es defineix els diferents camps per a la conformació del fitxer de la manera següent:

•

Un punt important és la relació dels codis de municipi (CodigoMunicipio) que té
definits l'ATIB, ja que això diferenciarà una alta d'un municipi d'un altre. La direcció

•
•
•

•
•

amb les dades referents als codis de municipi és la següent:
http://www.atib.es/Tl/Gestiones/Multi071.ashx?key=municipios
Els camps NifSujetoPasivo i PrimerApellidoSujetoPasivo són de tipus alfanumèric i en
el cas del NifSujetoPasivo la longitud és de 9 caràcters.
Una altra part de la mateixa importància, és la definició del vehicle, que conformarà els
següents camps: Classe, Marca i Model, ja que cada un d'ells depèn de la càrrega de
dades de l'anterior.
El camp Places és de tipus numèric, mentre que els camps Potència, Càrrega i
Cilindrada són de tipus decimal.
Finalment, tenim el camp Bastidor que és de tipus alfanumèric amb longitud de 17
caràcters (Més informació: http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_chasis).

Per a l'obtenció dels diferents tipus de classe, Marca i Model les podem trobar a les següents
adreces web:
•
•
•

http://www.atib.es/Tl/Gestiones/Multi071.ashx?key=clases
http://www.atib.es/Tl/Gestiones/Multi071.ashx?key=marcas
http://www.atib.es/Tl/Gestiones/Multi071.ashx?key=modelos

També és possible obtenir els diferents models donat la marca des de l'adreça:
http://www.atib.es/Tl/Gestiones/Multi071.ashx?key=modelos&marca=[nombre_marca]
On [nombre_marca] és el camp que hem d'informar per a realitzar la recerca de models per
marca.

