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1 ERES 2.0: gestió del Nucli: persones i 
domicilis 

1.1 Usuari responsable 

Els usuaris amb rol de registre tenen la responsabilitat de la creació i manteniment 
de les persones i domicili, el que s’anomena el nucli. 

1.2 Accés al manteniment de les persones i domicilis 

La creació i manteniment de les persones i els domicilis s’hi pot accedir des de dos 
llocs: 

 Des del apartat anomenat “Gestió de persones i domicilis” 

 

En aquest cas, si cliquem a “Accés manteniment persones” s’obre la pantalla d’Alta. 
Ara bé, us recomanem primer comprovar si la persona existeix o no a l’eina. Per fer-
ho només cal clicar a “Cerca” 
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 Des del formulari d’alta d’assentaments, en el bloc anomenat “Procedència” 

 

 

En ambdós casos anem a la mateixa pantalla de cerca de persones i l’operativa és 
la mateixa. 
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1.3 Cerca, alta i manteniment de persones 

1.3.1 Cercar persona 

Quan estiguem fent un registre, a l’hora d’introduir l’interessat principal el primer que 
haurem de fer és assegurar-nos que aquesta persona no existeix a la nostra base de 
dades. En primer lloc, si tenim el NIF, l’introduirem a la casella del NIF, premerem la 
tecla del tabulador i si aquesta persona ja existeix, el programa ens omplirà les dades 
automàticament. 

 

En el cas que no trobi cap resultat, per estar segurs que no existeix, premerem el 
botó de la lupa per accedir a la pantalla de cerca de persones i buscarem per nom i/o 
cognoms. 
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En aquesta pantalla introduirem el nom i/o cognoms de la persona que estem buscant 
i premerem el botó “Cerca”. NOTA: És millor introduir els noms i cognoms de manera 
incompleta i amb el símbol % a darrera o davant per tal que la cerca sigui més àmplia.  
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Si trobem la persona que ens interessa només caldrà seleccionar-la per tal que es 
posi com a Interessat principal del Registre que estem creant: 
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I en el formulari d’alta d’assentament ja apareixerà la persona 

 

 

1.3.2 Alta persones 

Ja sigui des del cercador de persones clicant al botó “Alta” o des de l’enllaç “Accés 
manteniment persones” Accedim al formulari d’alta de persona (s’identifica amb la 
lletra A, d’Alta) 
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L’eina permet donar d’alta els següents tipus de persona: 

 

En tots els casos, a excepció d’“Altres Persones físiques” i “Altres entitats” l’eina 
aplica controls per verificar que el DNI/NIE informat és correcte. 

Per tant, quan es vulgui donar d’alta una persona sense número identificatiu s’haurà 
de seleccionar una d’aquestes tipologies de persona. 

1.3.2.1 Alta persona física 

Quan es clica al botó d’alta accedim a la pantalla de Manteniment de Persones  en 
la qual podrem donar d’alta la persona que ens interessi. Aquí haurem d’introduir una 
sèrie d’informació que és obligatòria, i que variarà segons el tipus de persona que 
vulguem donar d’alta. 
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Els camps a informar són: 

 Tipus de persona 

 NIF/NIE i el Dígit de control 

 Nom  

 Cognoms (només per persones físiques) 

Introduïdes aquestes dades, premem el botó “Guarda” i ja haurem donat d’alta la 
persona, a la qual el programa li donarà un Codi de persona: 
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Un cop la persona s’ha creat, aquest passa a estar en mode modificació (s’identifica 
amb la lletra M) 
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1.3.2.2 Alta entitats públiques 

Important: Les entitats públiques NO es poden donar d’alta perquè la gestió 
d’aquestes les fa el Consorci AOC. En cas que es detecti que falta alguna entitat 
pública i, fins que el Consorci AOC, la doni d’alta, s’haurà de donar d’alta com a 
“Altres entitats”.   

1.3.2.3 Alta altres tipus de persones 

Per donar d’alta altres tipus de persones l’operativa és la mateixa que la que acabem 
de descriure amb la única diferència que els camps a emplenar varien en funció del 
tipus de persona: 

En el cas de persones jurídiques: 

 

1.3.3 Modificació d’una persona 

Quan cerquem una persona podrem modificar les seves dades personals i afegir altra 
informació addicional (vincular un domicili, afegir documents...) que explicarem en els 
següents apartats 

L’estat de modificació d’una persona s’identifica amb la lletra M. 
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1.3.4 Baixa d’una persona 

Per donar de baixa una persona només cal cercar-la i en el formulari de modificació 
de les dades marcar que està de baixa i indicar la data de baixa 

 

Les persones donades de baixa apareixen marcades en vermell: 
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1.4 Gestió dels domicilis 

S’entén per domicili com el lloc de residència d’una persona o el lloc on legalment es 
considera establerta una persona o una entitat per al compliment dels seus deures, 
per a l’exercici dels seus drets, per a localització jurídica, etc. 

Els domicilis poden ser apartats de correus o adreces postals. En la majoria de casos 
es faran servir les adreces postals i per conformar-la els camps a informar són els 
següents: 

 Municipi 

 Tipus de via 

 Nom de la via 

 Número, pis, etc. 

 Codi postal 

Important: cal tenir en compte que l’eina ja incorpora el carrerer de tots els municipis 
d’Espanya per facilitar la homogeneïtzació dels noms de les vies. Només caldrà 
informar del número, pis, etc. quan es doni d’alta el domicili. 

En el cas de les entitats públiques i persones físiques que s’hagin carregat a partir 
del padró habitants no serà necessari informar el domicili ja que vindrà informat per 
defecte. 

Els domicilis es poden gestionar de dues maneres: 

1. Vinculada a una persona 
2. De forma desvinculada a una persona 
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1.4.1 Associar i donar alta domicili i vincular-lo a la persona 

A la part inferior del formulari de modificació d’una persona, hi trobem diverses 
pestanyes, entre elles la de “Domicilis”, des de la qual podrem associar-li un domicili 
a aquesta persona. 

 

 

Com podem veure la (A) indica que està en mode “Alta” per tant, haurem de prémer 
la lupa per tal de cercar el domicili. 

És molt important que abans de donar d’alta el domicili, ens assegurem que aquest 
NO existeix. Al prémer la lupa accedim a la pantalla de Cerca de domicilis: 

Aquí introduirem les dades del territori (País, Província i Municipi) al qual pertany el 
domicili. Per defecte l’eina et mostra les dades del municipi de l’ens. 

Per saber si el domicili ja existeix només cal escriure el nom del domicili en el següent 
camp de text “Nom via” o bé clicar a la lupa de cerca del costat 
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O cercar el domicili mitjançant la lupa 
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Un cop seleccionada la via cal clicar el botó de cerca de la part inferior per comprovar 
si existeix algun domicili vinculat a la via: 
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Si no trobem el domicili corresponent cal prémer el botó “Domicili” i accedirem a la 
pantalla de Manteniment de Domicilis en la qual podrem donar-lo d’alta. 
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Un cop ens hem assegurat que el domicili NO existeix ja el podem donar d’alta. Per 
defecte, l’eina agafarà el nom de la via que hem cerquem prèviament i només caldrà 
informar del número, bloc, escala... i codi postal per conformar el domicili 
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Un cop introduïdes les dades, premem el botó “Guarda” i tanquem aquesta pantalla.  
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Al tancar-la ens trobarem a la pantalla de cerca de domicilis amb les dades de 
l’adreça que acabem de crear i només caldrà que premem el botó “Seleccionar”: 
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Al prémer aquest botó, accedim a la pantalla de manteniment de persones, on, a la 
pestanya de domicilis ja hi tindrem relacionat el que acabem de crear: 
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1.4.2 Manteniment de domicilis d’una persona des de l’alta 
d’assentaments 

Ens podem trobar el cas que la persona ja existeixi i en canvi, l’adreça proposada no 
correspongui amb la que volem. Així doncs premerem la lupa del Domicili, que serveix 
per veure els domicilis que té associats una persona: 

 

Si aquest domicili associat no és el que necessitem, premerem el botó de 
“Manteniment de Domicilis” 
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A la següent pantalla “manteniment de domicilis” comprovarem si el nou domicili ja 
existeix: 

 



  

  Ref.: ERES 2.0  | Versió: 1.0 

ERES 2.0: gestió nucli: persones i domicilis 28/03/2019 

Pàg. 26/35 

Aquí, el primer que haurem de fer és prémer el botó de “Cerca” situat a la part 
superior, per tal d’assegurar-nos que el domicili que volem associar no existeix. Així 
doncs seguirem el mateix procediment que abans i cercarem el domicili, si aquest no 
existeix, premerem cancel·lar per tornar a la pantalla de Manteniment de Domicilis i 
el donarem d’alta. 

Introduïdes les dades del domicili premem “Guardar” i el programa ens demanarà si 
volem associar el domicili a aquella persona: 

 

 

Indiquem que si, tanquem la pantalla de Manteniment de Domicilis, i veurem que a la 
pantalla de “Domicilis de la persona” ja ens apareixen els dos domicilis que aquesta 
té associats, de manera que només caldrà seleccionar el que ens interessa. 
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1.4.3 Alta domicili sense vincular a una persona 

Aquesta opció està pensada per si es vol donar d’alta un domicili sense necessitat 
de vincular-lo a una persona. 

Des del menú de registre si cliquem a “Manteniment de domicilis” accedim a la 
pantalla d’alta de domicilis (A) 

 

 

En la pantalla d’alta de domicili el primer que hauríem de comprovar és si el domicili 
a crear existeix. Per fer-ho només cal clicar a “Cerca” per accedir al cercador de 
domicilis. 
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En el cercador de domicilis cal indicar el nom de la via i clicar a “Cerca” per comprovar 
si el domicili existeix o no. 

 

 

En el cas que NO existeixi tanquem el cercador prement “Tanca” per poder tornar a 
la pantalla d’alta de domicilis. 

A la pantalla d’alta de domicilis seleccionem el municipi (per defecte es carrega el 
municipi de l’ens) i a continuació cerquem el carrer (tal i com s’ha indicat la totalitat 
de carrers i vies estan carregades) escrivint el nom de la via o bé cliquem a la lupa: 
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Un cop indicat el nom de la via cal emplenar els camps del domicili (Tipus de local, 
Número de via, bloc.. i codi postal) i clicar a Guarda  

 

Un cop guardat el domicili canviarà l’estat a modificació (M) 
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Addicionalment, un cop creat el domicili hi ha l’opció d’associar el domicili a una 
persona. Per fer-ho cal anar a la pestanya “Persones” i buscar la persona 
corresponent clicant a la “lupa”. 

En aquest moment apareix una finestra per cercar les persones tal i com s’ha descrit 
en l’apartat 1.3.1 

 

1.4.4 Donar d’alta un carrer que no existeix 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’eina inclou el carrerer de tota Espanya. Ara 
bé, pot ser que en algun cas no existeixi el carrer donat d’alta. 

En aquest el funcionament és molt senzill i es pot fer des del menú de “manteniment 
de domicilis” o bé des la fitxa de la persona. 

Quan estigueu a la pantalla “Alta de domicilis” si escriviu en el camp “Nom via” el nom 
del carrer i no us apareix, això voldrà dir, que no existeix. Per donar-lo d’alta és tant 
senzill com informar: 
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 Tipus de domicili 

 Tipus de local 

 Tipus de via 

 Nom de via 

 Codi postal 

 I el domicili (número, pis....) 

Un cop es cliqui a guarda automàtic s’afegirà com a carrer per a futurs usos. 

 

 

1.5 Altres opcions vinculades a una persona 

Quan estem en la pantalla de modificació d’una persona, a la part inferior, hi ha unes 
pestanyes per afegir documents a la persona, representants o afegir contactes. 
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1.5.1 Afegir documents a una persona 

Addicionalment, es poden associar documents a la persona (per exemple, documents 
identificatius, escriptures, títols, etc.) . Per fer-ho cal, anar a la pestanya de 
Documents i clicar a Annexar 
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A la següent pantalla caldrà annexar el document o fer una CÒPIA 

  

 

1.5.2 Crear contactes d’una persona 

Des d’aquesta mateixa pantalla de manteniment de persones podem associar formes 
de contacte a aquesta persona (Telèfon, fax, correu electrònic, etc.). Per fer-ho hem 
d’anar a la pestanya de Contactes i donar d’alta el tipus i forma de contacte i guardem 
prement el botó del disquet: 
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En el cas que vulguem introduir una altra forma de contacte, premem el botó de “Nou” 
i afegim la forma de contacte que vulguem: 

 

1.5.3 Afegir representants a una persona 

En el cas que es vulgui afegir algun representant només cal anar a la pestanya 
“Representants” i buscar la persona corresponent mitjançant el cercador i un cop 
cercada indicar el tipus de representació i altres dades. 
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