VIA OBERTA. DADES DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
Carta de servei
Darrera actualització: 09/09/2020
Nom i emissor del servei
Padró Municipal d’Habitants. Ajuntaments catalans i diputacions o consells
comarcals (per delegació dels ajuntaments)
Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).
Descripció del servei
El servei permet als gestors públics la consulta telemàtica de les dades de
residència o convivència d’una persona en el marc d’un procediment
administratiu de manera centralitzada i segura, evitant així que la ciutadania
no hagi d’aportar cap volant d’empadronament o convivència en format
paper.
Les dades de residència i convivència que es poden obtenir s’extreuen de les
dades dels padrons municipals d’habitants que estan adherits a la xarxa
Padró i de les dades del Registre de Població de Catalunya gestionat per
l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).
•
El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns
d'un municipi i constitueix una prova que resideixen en el municipi i que hi
tenen el domicili habitual. En conseqüència, les dades del padró són una
prova de la residència i del domicili d’un ciutadà en un terme públic i fefaent
a tots els efectes administratius. La legislació espanyola sobre el règim local
estableix que les normes per a la formació i gestió del padró municipal
correspon als ajuntaments. No obstant, degut a la manca de capacitat
econòmica i de gestió, l’ens municipal pot delegar la gestió informatitzada
del Padró Municipal d'Habitants a les diputacions o d’altres entitats
supramunicipals.
Els ajuntaments que han posat en línia el seu Padró ofereixen a les
administracions públiques les dades actualitzades de residència i
convivència dels seus veïns pels procediments administratius de la seva
competència en què aquestes dades siguin necessàries.
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•
El Registre de Població de Catalunya és un registre administratiu
on figuren les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits
en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de
Catalunya. L'accés a aquestes dades es regeix pel que disposa la normativa
de protecció de dades i correspon a l'Institut d'Estadística de Catalunya
mantenir, explotar i custodiar el Registre de Població de Catalunya.
Segons l’article 54 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de
Catalunya, “Les dades del Registre de Població de Catalunya se cediran a
altres administracions públiques que ho sol·licitin sense consentiment previ
de la persona afectada, solament quan els calgui per a l'exercici de llurs
competències, i exclusivament per a afers en els quals la residència o el
domicili siguin dades rellevants.”
Els ajuntaments de Catalunya o, si escau, els ens supramunicipals que
tinguin delegada la gestió del padró, remeten periòdicament, en suport
informàtic, d'acord amb els formats i en els períodes estandarditzats, la
informació del Padró Municipal d'Habitants a l'Institut d'Estadística de
Catalunya.
L’Institut d'Estadística de Catalunya s’encarrega de l'actualització i la
depuració permanents de les dades del Registre de Població de Catalunya.
No obstant, les dades de residència o convivència que s’obtenen del
Registre de Població de Catalunya a través d’aquest servei, a la pràctica,
tenen un decalatge de 3 a 6 mesos. És a dir, els canvis de domicili o
qualsevol modificació registrada en el padró d’un municipi no es
reflectiran en el Registre de Població de Catalunya fins a uns mesos
després de produir-se aquest fet.
En aquest sentit, s’aconsella que en la mesura del possible es faci la
consulta directament contra el Padró municipal i es limiti l’ús del
Registre de Població per aquells casos en què el Padró no estigui en
línia, ja sigui perquè l’ajuntament no s’hi ha adherit o perquè hi ha un time
out o caiguda del servidor.

Modalitats de consulta
Per ajustar aquest servei d’interoperabilitat a les múltiples necessitats de
l’Administració pública catalana, s’han creat diferents modalitats de consum.
Les modalitats de consum s’agrupen en tres categories generals en funció de
la finalitat de la consulta.
L’existència de diferents modalitats de consum de les dades de convivència i
residència s’inspiren en el principi de proporcionalitat i minimització de la
informació, és a dir, en l’intent de respondre amb la informació mínima
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necessària per tramitar un expedient administratiu. Per exemple, si per
l’atorgament d’un ajut es requereix que al domicili hi convisquin un mínim
de 5 persones, sense necessitat de conèixer les persones empadronades, les
modalitats de verificació i consulta de nombre de convivents serien les més
adients.
1. DADES DE CONVIVÈNCIA
Nota important: És necessari que per a totes aquestes modalitats es
sol·liciti també l’autorització per accedir a la base de dades d’IDESCAT per
tal que es pugui consultar el Registre de Població de Catalunya (IDESCAT)
en el cas que el padró municipal corresponent no estigui adherit al servei o
no estigui disponible en el moment de la consulta.
1.1 Verificació del nombre de convivents:
Aquesta modalitat permet verificar si és CORRECTE el nombre de persones
que conviuen amb una persona a un determinat domicili a partir del
document identificador de la persona consultada i el número de convivents
que es pretén verificar.
1.2 Consulta del nombre de convivents:
Serveix per a consultar quantes persones conviuen amb el titular sense
obtenir les dades personals dels convivents.
1.3 Dades de convivència d’un titular (Volant de convivència):
Informa de les dades personals de tots els convivents o acompanyants que
consten al mateix domicili que el titular consultat.
2. DADES DE RESIDÈNCIA
Nota important: És necessari que per a totes aquestes modalitats es
sol·liciti també l’autorització per accedir a la base de dades d’IDESCAT per
tal que es pugui consultar el Registre de Població de Catalunya (IDESCAT)
en el cas que el padró municipal corresponent no estigui adherit al servei o
no estigui disponible en el moment de la consulta.
2.1

Verificació de residència d’un individu a Catalunya
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Aquesta modalitat permet verificar que un individu resideix a Catalunya a
partir de la seva documentació.
2.2

Consulta del municipi de residència d’un individu (IDESCAT)

Aquesta modalitat permet verificar que un individu resideix a Catalunya i
conèixer en quin municipi resideix a partir de la seva documentació.
2.3 Verificació de residència d’un individu a un determinat municipi:
Confirma si la persona consultada consta o no consta al padró del municipi
seleccionat.
2.4 Dades d’empadronament d’un titular (Volant de padró):
Informa de les dades d’empadronament del titular consultat segons les
dades que consten al padró del municipi que s’ha introduït. La informació del
padró és síncrona.
3. DADES DE RESIDÈNCIA_REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA
3.1. Dades d’empadronament
IDESCAT)

d’un

titular

(suport

automàtic

Aquesta modalitat de consulta informa de les dades d’empadronament del
titular consultat segons la informació que consta a l'IDESCAT. La informació
no és síncrona i el procés pot trigar fins a 2 hores. A més, cal recordar que si
hi ha hagut una variació padronal recent la informació pot estar
desactualitzada ja que aquest registre refresca la informació cada 3 mesos.
3.2. Cerca d’un titular
Aquesta modalitat de consulta serveix per a consultar el municipi de
residència d’un ciutadà quan es desconeix on pot estar residint. Aquesta
consulta es fa a partir del número de documentació del ciutadà contra el
registre d’IDESCAT i s’obté el municipi de residència que consta en aquest
registre.
En cas que el municipi resultant tingui el Padró en línia, el servei du a terme
automàticament una segona consulta sobre el Padró municipal per tal
d’obtenir l’adreça de residència de la persona consultada.
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Per altra banda, si esteu interessats en:
• Històric d’empadronament d’un titular
• Històric de convivència d’un titular
Podeu consultar la carta de servei “Dades del padró municipal d’habitants
(Institut d’Estadística de Catalunya – IDESCAT).
DADES DE CONVIVÈNCIA
Sempre s’haurà d’especificar la finalitat o tipus de procediment i el número
d’expedient del procediment que origina la consulta.
Verificació del nombre de convivents
Aquesta modalitat permet verificar si és CORRECTE el nombre de convivents
que conviuen amb una persona a un determinat domicili a partir del número
de convivents (incloent el titular), el municipi i el número d’identificació del
ciutadà de qui fem la consulta.
1. Com fer les consultes
Camp

Descripció

Tipus de
documentació

S’ha de triar entre: NIF, passaport, NIE o permís de
residència

Documentació S’haurà d’introduir el número d’identificació de la persona
segons el tipus de documentació que s’hagi triat, d’acord
amb els formats següents:
NIF: 8 dígits numèrics+ dígit de control (lletra
MAJÚSCULA). Si es fa en un altre format els resultats solen
ser incorrectes. Exemple: 12345678Z
Passaport: 3 lletres + 6 dígits numèrics (en cas del
passaport espanyol) Exemple: 7AB000221
NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics+ dígit de control
(lletra). Exemple: Z1234567R
Municipi

Al menú desplegable, cal triar el municipi del que es vol
consultar el padró per verificar el nombre de convivents.

Número de
convivents

S’ha de introduir el número de convivents del que es té
informació, incloent el titular.
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Consulta a
IDESCAT

Consulta IDESCAT:
opcions:

Cal

seleccionar una de les dues

Consultar IDESCAT en cas d’error: Si es marca
aquesta opció, el sistema consultarà la base de dades
d’IDESCAT en cas que el padró del municipi seleccionat
doni error o l’ens no s’hagi adherit al servei.
No consulta IDESCAT en cas d’error: Aquesta opció
ve marcada per defecte. Si el padró del municipi
seleccionat dona error, el resultat de la consulta serà
“Error realitzant la consulta” i no consultarà la base de
dades d’IDESCAT.
Tipus de
procediment/
finalitat

Número
d’expedient

Al menú desplegable, cal triar el tipus de procediment
autoritzat pel qual es vol consultar la dada.
Si no apareix el tipus de procediment que necessiteu és
perquè no s’ha autoritzat la consulta per aquesta
finalitat/procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització per
a la consulta d’aquestes dades a través del formulari
corresponent.
És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens
pel qual cal consultar aquestes dades.

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent:
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2. Quines dades s’obtenen
Element

Descripció

Resultat

Simplement es verifica si el número de convivents introduït és
correcte o no.
-

INCORRECTE. Aquesta resposta es donarà quan el
número de document introduït consti a la base de dades
del padró consultat però la resta de dades (número de
convivents) no sigui el que hi ha registrat.

-

CORRECTE. Aquesta resposta es donarà quan el número
de document introduït consti a la base de dades del
padró consultat i la resta de dades introduïdes (número
de convivents) també es corresponguin amb les que hi
han registrades.

-

NO CONSTA. Quan el número de documentació introduït
no consti al padró del municipi consultat.

-

ERROR realitzant la consulta. Aquesta resposta es dona
quan el padró del municipi consultat està adherit al
padró en línia però en el moment de fer la consulta té
algun problema tècnic.

-

MUNICIPI NO ADHERIT. En cas que el municipi
consultat no tingui el padró en línia, a la pantalla de
resposta només apareixeran les dades que hem
introduït.

Font

Padró o IDESCAT

Motiu
IDESCAT

Municipi no adherit
Time out

Localitat

-

Codi postal: 5 dígits

-

Codi unitat poblacional: És el codi del nucli de població
que es consulti (urbanització, nucli, etc.) i s’utilitza per
l’INE per esbrinar la població de la zona consultada.

-

Codi municipi: Aquest camp anirà codificat amb els
codis de l’INE (3 dígits)

-

Codi de província
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Via

Numeració

-

Tipus de via: Indicarà si es tracta de carrer, plaça, etc.

-

Nom de via: Informarà del nom de la via del titular
consultat i els convivents.

-

Número: fins a 3 dígits.

-

Número superior: Indica el número següent del carrer.

-

Quilòmetre: S’informa només en els casos en què el
domicili estigui fora del nucli de població i es trobi a una
carretera, camí, etc.

-

Hectòmetre: S’informa en el cas que el domicili es trobi
fora del nucli de població en zones rurals.

-

Bloc: Si escau, número o nom del bloc en cas d’havern’hi més d’un al mateix número de carrer.

-

Portal: Si escau, número o nom del portal en cas
d’haver-n’hi més d’un al mateix bloc.

-

Escala: Si escau, número o nom de l’escala en cas
d’haver-n’hi més d’una al mateix portal.

-

Planta: Si escau, indica “P” de planta i el número de
planta amb 2 dígits; o “AT” en cas de tractar-se d’un
àtic; “SAT” en cas de ser sobreàtic, etc.

-

Porta: Si escau, 1 o 2 dígits o lletres.

-

Tipus local: Si escau.

Exemple de resultat d’una consulta
Aquest és un exemple d’una resposta que pot contenir una sol·licitud de
la consulta de Verificació del nombre de convivent
La informació que s’obtindrà és:
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En cas que s’hagi marcat l’opció de “Consultar IDESCAT en cas d’error” i
finalment es consulti, aquesta base de dades s’informarà d’aquesta
circumstància a la pantalla de resposta:
Exemple:
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Consulta del nombre de convivents
Aquesta modalitat de consulta ens informa de quantes persones conviuen en
un municipi, amb una persona a un determinat domicili, sense obtenir les
dades personals dels convivents i a partir del número de convivents (incloent
el titular), el municipi i el número d’identificació del ciutadà de qui fem la
consulta.
1. Com fer les consultes
Camp

Descripció

Tipus de
documentació

S’ha de triar entre: NIF, passaport, NIE o permís de
residència

Documentació S’haurà d’introduir el número d’identificació de la persona
segons el tipus de documentació que s’hagi triat, d’acord
amb els formats següents:
NIF: 8 dígits numèrics + dígit de control (lletra
MAJÚSCULA). Si es fa en un altre format els resultats solen
ser incorrectes. Exemple: 12345678Z
Passaport: 3 lletres + 6 dígits numèrics (en cas del
passaport espanyol). Exemple: 7AB000221
NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics + dígit de control
(lletra). Exemple: Z1234567R
Municipi

Al menú desplegable, cal triar el municipi del que es vol
consultar el padró per verificar el nombre de convivents.

Consulta a
IDESCAT

Consulta IDESCAT:
opcions:

Cal

seleccionar una de les dues

-

Consultar IDESCAT en cas d’error: Si es marca aquesta
opció, el sistema consultarà la base de dades d’IDESCAT
en cas que el padró del municipi seleccionat doni error o
no s’hagi adherit al servei.

-

No consulta IDESCAT en cas d’error: Aquesta opció ve
marcada per defecte. Si el padró del municipi
seleccionat dona error, el resultat de la consulta serà
“Error realitzant la consulta” i no consultarà la base de
dades de IDESCAT.
12

Tipus de
procediment/
finalitat

Al menú desplegable, cal triar el tipus de procediment
autoritzat pel qual es vol consultar la dada.
Si no apareix el tipus de procediment que necessiteu és
perquè no s’ha autoritzat la consulta per aquesta
finalitat/procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització per
a la consulta d’aquestes dades a través del formulari
corresponent.

Número
d’expedient

És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens
pel qual cal consultar aquestes dades.

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent:
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2. Quines dades s’obtenen
Element

Descripció

Resultat

Simplement es verifica si el número de convivents introduït és
correcte o no.

Font

-

CORRECTE. Aquesta resposta es donarà quan el número
de document introduït consti a la base de dades del
padró consultat i la resta de dades introduïdes (número
de convivents) també es corresponguin amb les que hi
han registrades.

-

NO CONSTA. Quan el número de documentació introduït
no consti al padró del municipi consultat.

-

ERROR realitzant la consulta. Aquesta resposta es dona
quan el padró del municipi consultat està adherit al
padró en línia però en el moment de fer la consulta té
algun problema tècnic.

-

MUNICIPI NO ADHERIT. En cas que el municipi
consultat no tingui el padró en línia, a la pantalla de
resposta només apareixeran les dades que hem
introduït.
Padró: Quan es consulta la base de dades del padró del
municipi seleccionat.

-

Motiu
IDESCAT

IDESCAT: Quan
d’IDESCAT

es

consulta

la

base

de

dades

Municipi no adherit
Time out

Número
Caràcter numèric
de
convivents
Localitat
- Codi postal: 5 dígits
-

Codi unitat poblacional: És el codi del nucli de població que
es consulta (urbanització, nucli, etc.) i s’utilitza per l’INE
per saber la població de la zona consultada.

-

Codi municipi: Aquest camp anirà codificat amb els codis
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de l’INE (3 dígits)

Via

Numeració

-

Codi de província: Aquest camp anirà codificat amb els
codis de l’INE (2 dígits). Si el ciutadà és estranger, el codi
de província serà 66.

-

Tipus de via: Indicarà si es tracta de carrer, plaça, etc.

-

Nom de via: Informarà del nom de la via del titular
consultat i els convivents.

-

Número: fins a 3 dígits

-

Número superior: Indica el número següent del carrer.

-

Quilòmetre: S’informa només en els casos en què el
domicili estigui fora del nucli de població i es trobi a una
carretera, camí, etc.

-

Hectòmetre: S’informa en el cas que el domicili es trobi
fora del nucli de població en zones rurals.

-

Bloc: Si escau, número o nom del bloc en cas d’haver-n’hi
més d’un al mateix número de carrer.

-

Portal: Si escau, número o nom del portal en cas d’havern’hi més d’un al mateix bloc.

-

Escala: Si escau, número o nom de l’escala en cas d’havern’hi més d’una al mateix portal.

-

Planta: Si escau, indica “P” de planta i el número de planta
amb 2 dígits; o “AT” en cas de tractar-se d’un àtic; “SAT”
en cas de ser sobreàtic, etc.

-

Porta: Si escau, 1 o 2 dígits o lletres

-

Tipus local: Si escau

3. Exemple de resposta d’una consulta
Aquest és un exemple d’una resposta d’una sol·licitud de la consulta de
Verificació del nombre de convivent. La informació que s’obtindrà és:
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En cas que s’hagi marcat l’opció de “Consultar IDESCAT en cas d’error” i
finalment es consulti, aquesta base de dades s’informarà d’aquesta
circumstància a la pantalla de resposta.

Dades de convivència d’un titular (Volant de convivència)
Proporciona les dades del document o del volant de convivència de la
persona a partir de les dades de la qual s’ha fet la consulta.
1. Com fer les consultes
Camp

Descripció

Tipus de
documentació

S’ha de triar entre: NIF, passaport, NIE o permís de
residència.

Documentació

S’haurà d’introduir el número d’identificació de la persona
segons el tipus de documentació que s’hagi triat, d’acord
amb els formats següents:
NIF: 8 dígits numèrics + dígit de control (lletra
MAJÚSCULA). Si es fa en un altre format els resultats solen
ser incorrectes. Exemple: 12345678Z
Passaport: 3 lletres + 6 dígits numèrics (en cas del
passaport espanyol). Exemple: 7AB000221
NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics + dígit de control
(lletra). Exemple: Z1234567R

Municipi

Al menú desplegable cal triar el municipi del que es vol
consultar el padró per verificar el nombre de convivents.
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Consulta a
IDESCAT

Tipus de
procediment/
finalitat

Consulta IDESCAT:
opcions:

Cal

seleccionar una de les dues

-

Consultar IDESCAT en cas d’error: Si es marca aquesta
opció el sistema consultarà la base de dades d’IDESCAT
en cas que el padró del municipi seleccionat doni error o
no s’hagi adherit al servei.

-

No consulta IDESCAT en cas d’error: Aquesta opció ve
marcada per defecte. Si el padró del municipi
seleccionat dona error, el resultat de la consulta serà
“Error realitzant la consulta” i no consultarà la base de
dades d’IDESCAT.

Al menú desplegable, cal triar el tipus de procediment
autoritzat pel qual es vol consultar la dada.
Si no apareix el tipus de procediment que necessiteu és
perquè no s’ha autoritzat la consulta per aquesta
finalitat/procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització per
a la consulta d’aquestes dades a través del formulari
corresponent.

Número
d’expedient

És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens
pel qual cal consultar aquestes dades.

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent. Es dona l’opció
de consultar la base de dades de l’IDESCAT en el cas que el padró del
municipi seleccionat doni error. S’ha de tenir en compte que IDESCAT
s’actualitza cada tres mesos i per tant, la resposta podria no correspondre
amb la realitat en el moment de la consulta.
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2. Quines dades s’obtenen
Element

Descripció

Resultat

Simplement es verifica si el ciutadà o ciutadana indicat
consten o no en aquell municipi

Font

-

CONSTA. El número de documentació introduït
consta al padró del municipi consultat

-

NO CONSTA. Quan el número de documentació
introduït no consti al padró del municipi consultat.

-

ERROR realitzant la consulta. Aquesta resposta es
dona quan el padró del municipi consultat està
adherit al padró en línia però en el moment de fer
la consulta té algun problema tècnic.

-

MUNICIPI NO ADHERIT. En cas que el municipi
consultat no tingui el padró en línia, a la pantalla de
resposta només apareixeran les dades que hem
introduït. A més, cal que la consulta s’hagi realitzat
indicant “No consultar IDESCAT en cas d’error”

-

Padró: Quan es consulta la base de dades del padró
del municipi seleccionat.

-

IDESCAT:

Quan

es

consulta

la

base

de

dades
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d’IDESCAT
Data
d’expedició
Motiu
IDESCAT
Dades
personals

Informa de la data en què s’ha fet la consulta al Padró o
IDESCAT en format AAAAMMDD.
Municipi no adherit
Time out
• Nom: Nom del titular consultat
• Primer cognom:
consultat

Primer

cognom

del

titular

• Partícula primer cognom: S’indica en cas que els
cognoms portin articles, preposicions o contraccions
(apòstrofs). Per ex: “De las Heras” = “De las” és la
partícula del cognom. Si el cognom no té partícula
aquest camp apareixerà en blanc.
• Segon cognom:
consultat

Segon

cognom

del

titular

• Partícula segon cognom: S’indica en cas que els
cognoms portin articles, preposicions o contraccions
(apòstrofs).
• Data naixement: Data de naixement del titular
consultat en format AAAAMMDD
• Codi municipi naixement: Aquest camp anirà
codificat amb els codis de l’INE (3 dígits)
• Codi província naixement: Aquest camp anirà
codificat amb els codis de l’INE (2 dígits). Si el
ciutadà és estranger el codi de província serà 66.
• Sexe:
o F= Femení
o M= Masculí
• Codi nacionalitat: Codi de 3 dígits segons ISO
3166/2
• Tipus documentació: segons es tracti de
1. NIF
2. NIE
3. Passaport
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• Documentació:
titular consultat

Número

de

documentació

del

• Data alta padró: Data en la que aquest número de
document es va donar d’alta al padró consultat.
Format AAAAMMDD
Localitat

Via

-

Codi postal: 5 dígits

-

Codi unitat poblacional: És el codi del nucli de
població que es consulti (urbanització, nucli. etc.) i
s’utilitza per l’INE per saber la població de la zona
consultada.

-

Codi municipi: Aquest camp anirà codificat amb els
codis de l’INE (3 dígits)

-

Codi de província Aquest camp anirà codificat amb
els codis de l’INE (2 dígits). Si el ciutadà és estranger
el codi de província serà 66.
Tipus de via: Indicarà si es tracta de carrer, plaça,
etc.
Nom de via: Informarà del nom de la via del titular
consultat i els convivents.

-

Numeració

-

Número: fins a 3 dígits.

-

Número superior: Indica el número següent del
carrer.

-

Quilòmetre: S’informa només en els casos en què el
domicili estigui fora del nucli de població i es trobi a
una carretera, camí, etc.

-

Hectòmetre: S’informa en el cas que el domicili es
trobi fora del nucli de població en zones rurals.

-

Bloc: Si escau, número o nom del bloc en cas d’havern’hi més d’un al mateix número de carrer.

-

Portal: Si escau, número o nom del portal en cas
d’haver-n’hi més d’un al mateix bloc.

-

Escala: Si escau, número o nom de l’escala en cas
d’haver-n’hi més d’una al mateix portal.

-

Planta: Si escau, indica “P” de planta i el número de
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planta amb 2 dígits; o “AT” en cas de tractar-se d’un
àtic; “SAT” en cas de ser sobreàtic, etc.
-

Porta: Si escau, 1 o 2 dígits o lletres.

-

Tipus local: Si escau.

Dades de
(Hi haurà tants blocs de “Dades personals acompanyant”
l’acompanyant com acompanyants hi hagin).
-

Nom: Nom del convivent/acompanyant.

-

Primer
cognom:
convivent/acompanyant.

-

Partícula primer cognom: S’indica en cas que els
cognoms portin articles, preposicions o contraccions
(apòstrofs). Per ex: “De las Heras” = “De las” és la
partícula del cognom. Si el cognom no té partícula
aquest camp estarà en blanc.

-

Segon
cognom:
convivent/acompanyant.

-

Partícula segon cognom: S’indica en cas que els
cognoms portin articles, preposicions o contraccions
(apòstrofs). Per ex: “De las Heras” = “De las” és la
partícula del cognom. Si el cognom no té partícula
aquest camp estarà en blanc.

-

Data
naixement:
Data
de
naixement
l’acompanyant en format AAAAMMDD.

-

Tipus documentació: 1 dígit segons es tracti de NIF,
NIE o Passaport.
Documentació: Número de documentació convivent/
acompanyant.

-

Primer

Segon

cognom

cognom

del

del

de

3. Exemple de resposta d’una consulta
Aquest és un exemple d’una resposta derivada d’una sol·licitud de la
consulta de Voltant de Convivència.
La informació que s’obtindrà és:
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DADES DE RESIDÈNCIA
Verificació de residència d’un individu a Catalunya
1. Com fer les consultes
Aquesta modalitat permet verificar que un individu resideix a Catalunya a
partir de la introducció de les dades següents que són totes obligatòries:
• Tipus de documentació: S’ha de triar entre: NIF, passaport, NIE o
permís de residència.
• Documentació: S’haurà d’introduir el número d’identificació de la
persona segons el tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta
d’una sèrie de números i lletres segons els formats següents:
-

NIF: 8 dígits numèrics+ dígit de Control (lletra MAJÚSCULA).
Si es fa en un altre format els resultats solen ser incorrectes.

-

Passaport: 3 lletres+5 dígits numèrics (en cas del passaport
espanyol)

-

NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics+ dígit de Control
(lletra). En cas d’informar.

• Finalitat: S’haurà de triar en el desplegable el tipus de finalitat
autoritzada per al que es vol consultar la dada. En cas que no aparegui
el tipus de procediment que necessiteu és perquè no s’ha autoritzat la
consulta per aquesta finalitat. Haureu sol·licitar l’autorització per la
consulta d’aquestes dades a través del formulari corresponent.
• Número d’expedient: És l’identificador de l’expedient administratiu en
base al que es fa la consulta d’aquestes dades.
El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent:
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2. Quines dades s’obtenen
• Residència a Catalunya:
Resultat:
-

1: CONSTA. Aquesta resposta es donarà quan el numero de
document introduït consti a la base de dades d’IDESCAT. Només es
verifica si resideix a Catalunya.

-

2: NO CONSTA. Quan el numero de documentació introduït no
consti al registre IDESCAT.

-

3: ERROR realitzant la consulta. Aquets resposta es dona quan no
es troba el document d’identificació introduït a la base de dades o
en el moment de fer la consulta hi ha algun problema tècnic.

La pantalla de resposta serà la següent:
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Consulta del municipi de residència d’un individu (idescat):
1. Com fer les consultes
Aquesta modalitat permet verificar que un individu resideix a Catalunya i
conèixer en quin municipi resideix a partir de la introducció de les dades
obligatòries següents:
• Tipus de documentació: S’ha de triar entre: NIF, passaport, NIE i
Permís de residència.
• Documentació: S’haurà d’introduir el número d’identificació de la
persona segons el tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta
d’una sèrie de números i lletres segons els formats següents:
-

NIF: 8 dígits numèrics+ dígit de Control (lletra MAJÚSCULA). Si
es fa en un altre format els resultats solen ser incorrectes.

-

Passaport: 3 lletres+5 dígits numèrics (en cas del passaport
espanyol)

-

NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics+ dígit de Control (lletra).
En cas d’informar.

• Finalitat: S’haurà de triar en el desplegable el tipus de procediment
autoritzat per al que es vol consultar la dada. En cas que no aparegui
el tipus de procediment que necessiteu és perquè no s’ha autoritzat la
consulta per aquesta finalitat. Haureu sol·licitar l’autorització per la
consulta d’aquestes dades a través del formulari corresponent.
• Número d’expedient: És l’identificador de l’expedient administratiu en
base al que es fa la consulta d’aquestes dades.
El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent:
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Quines dades s’obtenen
Municipi de residència:
• Resultat:
-

1: CONSTA. Aquesta resposta es donarà quan el numero de
document introduït consti a la base de dades d’IDESCAT. Verifica
que resideix a Catalunya i informa en quin municipi.

-

2: NO CONSTA. Quan el numero de documentació introduït no
consti al registre IDESCAT.

-

3: ERROR realitzant la consulta. Aquets resposta es dona quan no
es troba el document d’identificació introduït a la base de dades o
en el moment de fer la consulta hi ha algun problema tècnic.

• Codi província: Aquest camp anirà codificat amb els codis de l’INE (2
dígits). Si el ciutadà es estranger el codi de província serà 66.
• Codi municipi: Aquest camp anirà codificat amb els codis de l’INE (3
dígits)
• Municipi: Nom del municipi on resideix.
La informació que s’obtindrà és:
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Verificació de residència d’un individu a un determinat municipi
Aquesta modalitat permet verificar la residència d’una persona a un
determinat municipi a partir de la introducció de les dades següents:
1. Com fer les consultes
Camp

Descripció

Tipus de
documentació

S’ha de triar entre: NIF, passaport, NIE o permís de
residència.

Documentació S’haurà d’introduir el número d’identificació de la persona
segons el tipus de documentació que s’hagi triat, d’acord
amb els formats següents:
NIF: 8 dígits numèrics + dígit de control (lletra
MAJÚSCULA). Si es fa en un altre format els resultats solen
ser incorrectes. Exemple: 12345678Z
Passaport: 3 lletres + 6 dígits numèrics (en cas del
passaport espanyol). Exemple: 7AB000221
NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics+ dígit de control
(lletra). Exemple: Z1234567R
Municipi

Al menú desplegable, cal triar el municipi del que es vol
consultar el padró per verificar el nombre de convivents.

Consulta a
IDESCAT

Consulta IDESCAT:
opcions:

Tipus de

Cal

seleccionar una de les dues

-

Consultar IDESCAT en cas d’error: Si es marca aquesta
opció, el sistema consultarà la base de dades d’IDESCAT
en cas que el padró del municipi seleccionat doni error o
no s’hagi adherit al servei.

-

No consulta IDESCAT en cas d’error: Aquesta opció ve
marcada per defecte. Si el padró del municipi
seleccionat dona error, el resultat de la consulta serà
“Error realitzant la consulta” i no consultarà base de
dades d’IDESCAT.

Al menú desplegable, cal triar el tipus de procediment
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procediment/
finalitat

autoritzat pel qual es vol consultar la dada.
Si no apareix el tipus de procediment que necessiteu és
perquè no s’ha autoritzat la consulta per aquesta
finalitat/procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització per
a la consulta d’aquestes dades a través del formulari
corresponent.

Número
d’expedient

És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens
pel qual cal consultar aquestes dades.

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent. Es dona
l’opció de consultar la base de dades de l’IDESCAT en el cas que el padró del
municipi seleccionat doni error. S’ha de tenir en compte que IDESCAT
s’actualitza cada tres mesos i per tant, la resposta podria no correspondre
amb la realitat en el moment de la consulta.
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2. Quines dades s’obtenen
Element

Descripció

Resultat

Simplement es verifica si el ciutadà o ciutadana indicat
consten o no en aquell municipi:
-

CONSTA. El número de documentació introduït
consta al padró del municipi consultat.

-

NO CONSTA. Quan el número de documentació
introduït no consti al padró del municipi consultat.

-

ERROR realitzant la consulta. Aquesta resposta es
dona quan el padró del municipi consultat està
adherit al padró en línia però en el moment de fer la
consulta té algun problema tècnic.

MUNICIPI NO ADHERIT. En cas que el municipi
consultat no tingui el padró en línia, a la pantalla de
resposta només apareixeran les dades que hem
introduït. A més, cal que la consulta s’hagi fet
indicant “No consultar IDESCAT en cas d’error”.
Padró: Quan es consulta la base de dades del padró del
municipi seleccionat.
-

Font

-

IDESCAT: Quan es consulta la base de dades d’IDESCAT.
Tipus de
documentació

S’indicarà el tipus de documentació que s’ha informat:
NIF, passaport, NIE o permís de residència.

Documentació S’indicarà el número de document pel qual dut a terme la
consulta.
Data
d’expedició

Informa de la data en què s’ha fet la consulta al Padró o
IDESCAT en format AAAAMMDD.

Motiu
IDESCAT

Municipi no adherit
Time out
No consultar IDESCAT en cas d’error (quan
seleccionat aquest paràmetre en la consulta)

s’ha
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3. Exemple de resposta d’una consulta
Aquest és un exemple d’una resposta derivada d’una sol·licitud de
verificació de residència d’un individu a un determinat municipi.
La informació que s’obtindrà és:

38

39

Dades d’empadronament d’un titular (Volant de Padró)
1. Com fer les consultes
Camp

Descripció

Tipus de
documentació

S’ha de triar entre: NIF, passaport, NIE o permís de
residència.

Documentació S’haurà d’introduir el número d’identificació de la persona
segons el tipus de documentació que s’hagi triat, d’acord
amb els formats següents:
NIF: 8 dígits numèrics+ dígit de control (lletra
MAJÚSCULA). Si es fa en un altre format els resultats solen
ser incorrectes. Exemple: 12345678Z
Passaport: 3 lletres + 6 dígits numèrics (en cas del
passaport espanyol). Exemple: 7AB000221
NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics+ dígit de control
(lletra). Exemple: Z1234567R
Municipi

Al menú desplegable, cal triar el municipi del que es vol
consultar el padró per verificar el nombre de convivents.

Consulta a
IDESCAT

Consulta IDESCAT:
opcions:

Tipus de
procediment/
finalitat

Cal

seleccionar una de les dues

-

Consultar IDESCAT en cas d’error: Si es marca aquesta
opció el sistema consultarà la base de dades d’IDESCAT
en cas que el padró del municipi seleccionat doni error o
no s’hagi adherit al servei.

-

No consulta IDESCAT en cas d’error: Aquesta opció ve
marcada per defecte. Si el padró del municipi
seleccionat dona error, el resultat de la consulta serà
“Error realitzant la consulta” i no consultarà base de
dades d’IDESCAT.

Al menú desplegable, cal triar el tipus de procediment
autoritzat pel qual es vol consultar la dada.
Si no apareix el tipus de procediment que necessiteu és
perquè no s’ha autoritzat la consulta per aquesta
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finalitat/procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització per
a la consulta d’aquestes dades a través del formulari
corresponent.
Número
d’expedient

És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens
pel qual cal consultar aquestes dades.

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent. Es dona l’opció
de consultar la base de dades de l’IDESCAT en el cas que el padró del
municipi seleccionat doni error. S’ha de tenir en compte que IDESCAT
s’actualitza cada tres mesos i per tant, la resposta podria no correspondre
amb la realitat en el moment de la consulta.

2. Quines dades s’obtenen
Element

Descripció

Resultat

Simplement es verifica si el ciutadà o ciutadana indicat
consten o no en aquell municipi
-

CONSTA. El número de documentació introduït consta
al padró del municipi consultat

-

NO CONSTA. Quan el número de documentació
introduït no consti al padró del municipi consultat.

-

ERROR realitzant la consulta. Aquesta resposta es
dona quan el padró del municipi consultat està adherit
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al padró en línia però en el moment de fer la consulta
té algun problema tècnic.
MUNICIPI NO ADHERIT. En cas que el municipi
consultat no tingui el padró en línia, a la pantalla de
resposta només apareixeran les dades que hem
introduït. A més, cal que la consulta s’hagi duta terme
indicant “No consultar IDESCAT en cas d’error”.
Padró: Quan es consulta la base de dades del padró del
municipi seleccionat.
-

Font

-

-

IDESCAT: Quan es consulta la base de dades d’IDESCAT

Data
d’expedició

Informa de la data en què s’ha fet la consulta al Padró o
IDESCAT en format AAAAMMDD.

Motiu
IDESCAT

Municipi no adherit
Time out

Dades
personals

• Nom: Nom del titular consultat
• Primer cognom: Primer cognom del titular consultat
• Partícula primer cognom: S’indica en cas que els
cognoms portin articles, preposicions o contraccions
(apòstrofs). Per ex: “De las Heras” = “De las” és la
partícula del cognom. Si el cognom no té partícula
aquest camp apareixerà en blanc.
• Segon cognom: Segon cognom del titular consultat
• Partícula segon cognom: S’indica en cas que els
cognoms portin articles, preposicions o contraccions
(apòstrofs).
• Data naixement: Data de naixement del titular
consultat en format AAAAMMDD
• Codi municipi naixement: Aquest camp
codificat amb els codis de l’INE (3 dígits)

anirà

• Codi província naixement: Aquest camp anirà
codificat amb els codis de l’INE (2 dígits). Si el ciutadà
és estranger el codi de província serà 66.
• Sexe:
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o F= Femení
o M= Masculí
• Codi nacionalitat: Codi de 3 dígits segons ISO
3166/2
• Tipus documentació: segons es tracti de
1. NIF
2. NIE
3. Passaport
• Documentació: Número de documentació del titular
consultat
• Data alta padró: Data en format AAAAMMDD en la
que aquest número de document es va donar d’alta al
padró consultat.
Localitat

Via

Numeració

-

Codi postal: 5 dígits

-

Codi unitat poblacional: És el codi del nucli de població
que es consulti (urbanització, nucli, etc.) i s’utilitza per
l’INE per saber la població de la zona consultada.

-

Codi municipi: Aquest camp anirà codificat amb els
codis de l’INE (3 dígits)

-

Codi de província Aquest camp anirà codificat amb els
codis de l’INE (2 dígits). Si el ciutadà és estranger el codi
de província serà 66.

-

Tipus de via: Indicarà si es tracta de carrer, plaça, etc.

-

Nom de via: Informarà del nom de la via del titular
consultat i els convivents.

-

Número: fins a 3 dígits

-

Número superior: Indica el número següent del carrer.

-

Quilòmetre: S’informa només en els casos en que el
domicili estigui fora del nucli de població i es trobi a una
carretera, camí, etc.
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-

Hectòmetre: S’informa en el cas que el domicili es trobi
fora del nucli de població en zones rurals.

-

Bloc: Si escau, número o nom del bloc en cas d’havern’hi més d’un al mateix número de carrer.

-

Portal: Si escau, número o nom del portal en cas
d’haver-n’hi més d’un al mateix bloc.

-

Escala: Si escau, número o nom de l’escala en cas
d’haver-n’hi més d’una al mateix portal.

-

Planta: Si escau, indica “P” de planta i el número de
planta amb 2 dígits; o “AT” en cas de tractar-se d’un àtic;
“SAT” en cas de ser sobreàtic, etc.

-

Porta: Si escau, 1 o 2 dígits o lletres

-

Tipus local: Si escau.

3. Exemple de la resposta
Aquest és un exemple d’una resposta derivada d’una sol·licitud de
consulta del volant d’empadronament.
La informació que s’obtindrà és:
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DADES DE RESIDÈNCIA del Registre de Població de Catalunya
(IDESCAT)

Dades d’Empadronament d’un titular (Suport Automàtic IDESCAT)
És
exactament
el
mateix
cas
que
la
modalitat
“DADES
D’EMPADRONAMENT D’UN TITULAR (VOLANT DE PADRÓ)” amb la
diferència que en aquest cas es consulta l’IDESCAT i no es procedeix
directament contra el padró municipal adherit al servei.
Cal recordar que l’Institut d'Estadística de Catalunya s’encarrega de
l'actualització i la depuració permanents de les dades del Registre de
Població de Catalunya. No obstant, les dades de residència o convivència
que s’obtenen del Registre de Població de Catalunya a través d’aquest
servei, a la pràctica, tenen un decalatge de 3 a 6 mesos. És a dir, els canvis
de domicili o qualsevol modificació registrada en el padró d’un municipi no
es veuran reflectits en el Registre de Població de Catalunya fins a uns mesos
després de produir-se aquest fet.
En aquest sentit, s’aconsella que en la mesura del possible es faci la
consulta directament contra el Padró municipal i es limiti l’ús del
Registre de Població per aquells casos en què el Padró no estigui en
línia, ja sigui perquè l’ajuntament no s’hi ha adherit o perquè hi ha un time
out o caiguda del servidor.
1. Com fer les consultes
Aquesta modalitat permet consultar les dades d’empadronament d’un
titular consultant al Registre de Població de Catalunya a partir de la
introducció de les dades següents:
Camp

Descripció

Tipus de
documentació

S’ha de triar entre: NIF, passaport, NIE o permís de
residència.

Documentació S’haurà d’introduir el número d’identificació de la persona
segons el tipus de documentació que s’hagi triat, d’acord
amb els formats següents:
NIF: 8 dígits numèrics + dígit de control (lletra
MAJÚSCULA). Si es fa en un altre format els resultats solen
ser incorrectes. Exemple: 12345678Z
48

Passaport: 3 lletres + 6 dígits numèrics (en cas del
passaport espanyol). Exemple: 7AB000221
NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics + dígit de control
(lletra). Exemple: Z1234567R
Municipi

Al menú desplegable, cal triar el municipi del qual es vol
consultar el padró per verificar el nombre de convivents.

Tipus de
procediment/
finalitat

Al menú desplegable, cal triar el tipus de procediment
autoritzat pel qual es vol consultar la dada.

Número
d’expedient

És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens
pel qual cal consultar aquestes dades.

Si no apareix el tipus de procediment que necessiteu és
perquè no s’ha autoritzat la consulta per a aquesta
finalitat/procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització per
a la consulta d’aquestes dades a través del formulari
corresponent.

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent:
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2. Quines dades s’obtenen
S’obtindrà exactament la mateixa informació que en el volant de padró emès
pel padró corresponent amb la diferència que la font de la informació és el
Registre de Població de Catalunya i la informació pot no estar actualitzada si
en els darrers mesos el ciutadà consultat ha fet alguna modificació padronal
degut al decalatge temporal en el refrescament d’aquesta font de dades.
Element

Descripció

Resultat

Simplement es verifica si el ciutadà o ciutadana indicat
consten o no en aquell municipi.

Font

-

Data
d’expedició
Dades
personals

-

CONSTA. El número de documentació introduït consta
al padró del municipi consultat

-

NO CONSTA. Quan el número de documentació
introduït no consti al padró del municipi consultat.

-

ERROR realitzant la consulta. Aquesta resposta es
dona quan el padró del municipi consultat està adherit
al padró en línia però en el moment de fer la consulta
té algun problema tècnic.

-

MUNICIPI NO ADHERIT. En cas
que el municipi
consultat no tingui el padró en línia, a la pantalla de
resposta només apareixeran les dades que hem
introduït. A més cal que la consulta s’hagi dut a terme
indicant “No consultar IDESCAT en cas d’error”.

Padró: Quan es consulta la base de dades del padró del
municipi seleccionat.
IDESCAT: Quan es consulta la base de dades d’IDESCAT.

Informa de la data en què s’ha fet la consulta al Padró o
IDESCAT en format AAAAMMDD.
• Nom: Nom del titular consultat.
• Primer cognom: Primer cognom del titular consultat.
• Partícula primer cognom: S’indica en cas que els
cognoms portin articles, preposicions o contraccions
(apòstrofs). Per ex: “De las Heras” = “De las” és la
partícula del cognom. Si el cognom no té partícula
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aquest camp apareixerà en blanc.
• Segon cognom: Segon cognom del titular consultat.
• Partícula segon cognom: S’indica en cas que els
cognoms portin articles, preposicions o contraccions
(apòstrofs).
• Data naixement: Data de naixement del titular
consultat en format AAAAMMDD
• Codi municipi naixement: Aquest camp
codificat amb els codis de l’INE (3 dígits)

anirà

• Codi província naixement: Aquest camp anirà
codificat amb els codis INE (2 dígits). Si el ciutadà és
estranger el codi de província serà 66.
• Sexe: F (femení); M (masculí)
• Codi nacionalitat: Codi de 3 dígits segons ISO
3166/2.
• Tipus documentació: segons es tracti de
1.NIF
2. NIE
3. Passaport
• Documentació: Número de documentació del titular
consultat.
• Data alta padró: Data en la que aquest número de
document es va donar d’alta al padró consultat. En
format AAAAMMDD.
Localitat

-

Codi postal: 5 dígits.

-

Codi unitat poblacional: És el codi del nucli de població
que es consulti (urbanització, nucli, etc.) i s’utilitza per
l’INE per saber la població de la zona consultada.

-

Codi municipi: Aquest camp anirà codificat amb els
codis de l’INE (3 dígits).

-

Codi de província Aquest camp anirà codificat amb els
codis de l’INE (2 dígits). Si el ciutadà és estranger el codi
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de província serà 66.
Via

Numeració

-

Tipus de via: Indicarà si es tracta de carrer, plaça, etc.

-

Nom de via: Informarà del nom de la via del titular
consultat i els convivents.

-

Número: fins a 3 dígits.

-

Número superior: Indica el número següent del carrer.

-

Quilòmetre: S’informa només en els casos en que el
domicili estigui fora del nucli de població i es trobi a una
carretera, camí, etc.

-

Hectòmetre: S’informa en el cas que el domicili es trobi
fora del nucli de població en zones rurals.

-

Bloc: Si escau, número o nom del bloc en cas d’havern’hi més d’un al mateix número de carrer.

-

Portal: Si escau, número o nom del portal en cas
d’haver-n’hi més d’un al mateix bloc.

-

Escala: Si escau, número o nom de l’escala en cas
d’haver-n’hi més d’una al mateix portal.

-

Planta: Si escau, indica “P” de planta i el número de
planta amb 2 dígits; o “AT” en cas de tractar-se d’un àtic;
“SAT” en cas de ser sobreàtic, etc.

-

Porta: Si escau, 1 o 2 dígits o lletres.

-

Tipus local: Si escau.

3. Exemple de resposta d’una consulta

Aquest és un exemple d’una resposta derivada d’una sol·licitud de
consulta del volant d’empadronament.
La informació que s’obtindrà és:
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Cerca d’un titular
Aquesta modalitat de consulta serveix per a consultar el municipi de
residència d’un ciutadà quan es desconeix on pot estar residint. Aquesta
consulta es fa a partir del número de documentació del ciutadà contra el
registre d’IDESCAT i s’obté el municipi de residència que consta en aquest
registre.
En cas que el municipi resultant tingui el Padró en línia, el servei fa
automàticament una segona consulta sobre el Padró municipal per tal
d’obtenir l’adreça de residència de la persona consultada.
En conseqüència, en funció de si el Padró del municipi on resideix el ciutadà
consultat es troba en línia en el moment de la consulta, es poden produir
dues situacions diferents.
• Si el municipi està adherit al servei i es troba en línia en aquell
moment, es produeix una consulta contra el Padró municipal i retorna
les dades de residència que consten al Padró.
• Si el municipi indicat no està adherit al servei o no es troba
disponible en el moment de la consulta, només es retornarà el
municipi de residència que consta en el registre d’IDESCAT.
• Si el municipi indicat per IDESCAT està adherit i el Padró es
troba en línia i, un cop fa la consulta al Padró indicat el ciutadà no
consta en el padró en línia, la resposta indicada serà que per
IDESCAT consta en un determinat municipi però que en aquell padró
municipal NO
CONSTA el ciutadà consultat. El motiu principal
d’aquesta resposta és que hi ha hagut una modificació de residència
del ciutadà a una altra municipi que encara no s’ha reflectit en el
registre d’IDESCAT degut al decalatge temporal de la seva
actualització.
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1. Com fer les consultes
Camp

Descripció

Tipus de
documentació

S’ha de triar entre: NIF, passaport, NIE o permís de
residència.

Documentació S’haurà d’introduir el número d’identificació de la persona
segons el tipus de documentació que s’hagi triat, d’acord
amb els formats següents:
NIF: 8 dígits numèrics + dígit de control (lletra
MAJÚSCULA). Si es fa en un altre format els resultats solen
ser incorrectes. Exemple: 12345678Z
Passaport: 3 lletres + 6 dígits numèrics (en cas del
passaport espanyol). Exemple: 7AB000221
NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics+ dígit de Control
(lletra). Exemple: Z1234567R
Tipus de
procediment/
finalitat

Al menú desplegable, cal triar el tipus de procediment
autoritzat pel qual es vol consultar la dada.
Si no apareix el tipus de procediment que necessiteu és
perquè no s’ha autoritzat la consulta per a aquesta
finalitat/procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització per
a la consulta d’aquestes dades a través del formulari
corresponent.

Número
d’expedient

És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens
pel qual cal consultar aquestes dades.

2. Quines dades s’obtenen
Aquest servei mostra el municipi de residència de la persona consultada, i en
cas de trobar-se el padró en línia, ofereix la informació del seu volant de
Padró amb dues limitacions:
a) Aquesta modalitat de consulta NO retorna un document imprimible en
PDF sinó que la resposta únicament es mostra per pantalles. En cas de
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necessitar aquest document s’haurà de consultar el “Volant de Padró”
(epígraf 2.1).
b) La resposta del servei no indica el nom del municipi o província de
residència del titular consultat, sinó que indica els seus codis INE; en
aquest sentit, cal consultar la relació de municipis i codis por
províncies que facilita l’INE.
En funció dels tres supòsits que es poden produir (indicats anteriorment) la
resposta serà diferent.
1. Si el municipi on resideix la persona consultada està adherit al
servei (té el padró en línia), comprova i retorna les dades que consten
al Padró Municipal d’Habitants. En aquest cas, ens retornarà la
informació que consta en el Volant d’empadronament, tot i que per
obtenir el PDF s’hauria de consultar el “Volant d’empadronament”.
Un exemple de resultat seria el següent:
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2. Si el municipi indicat NO està adherit o no està disponible en el
moment de la consulta, es retorna el número INE del municipi on
resideix el titular consultat segons IDESCAT.
No obstant, NO es retorna el volant d’empadronament donat que el
Padró d’aquest municipi no està en línia. Per saber les dades de
residència,
l’administració
hauria
de
consultar
les
“Dades
d’empadronament d’un titular (Suport Automàtic IDESCAT)” tenint
present el decalatge temporal que té aquest servei.
Us recordem que aquest servei no ofereix el nom del municipi on
resideix sinó el codi INE de província i municipi que cal contrastar amb
la base de dades de l’INE.
Un exemple de resultat seria el següent:
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CONSULTA PER LOTS
Hi ha tres modalitats de consulta d’aquest servei que es poden dur a terme
per lots.
•
•
•

Dades de convivència d’un titular (Volant de convivència)
Dades d’empadronament d’un titular (Volant de padró)
Verificació de residència d’un individu a un determinat
municipi

La consulta manual per lots consisteix en la càrrega d’un fitxer Excel (en
format CSV) elaborat per l’administració requeridora de les dades i que
inclou el nombre de peticions que es requereixen. L’obtenció de les
respostes és de forma asíncrona o diferida. És a dir, les respostes s’hauran
d’anar a buscar a l’EACAT passades unes hores des que s’ha dut a terme la
petició.
Per recuperar les respostes dels lots sempre haureu d’ESTAR DONANTS
D’ALTA al repositori d'expedients/documents en tràmit DESA’L. Podeu
marcar l’opció “Versió imprimible a DESA’L” i les respostes individualitzades
per titular es guardaran, en format PDF, a les carpetes corresponents de
DESA’L que hagueu indicat en el camp ID_EXPEDIENT del fitxer de peticions.

1.1. Com pujar els fitxers de les peticions per fer consultes per lots
Per fer la consulta per lots heu d’accedir a EACAT/VIA OBERTA i
seleccionar l’opció “Pendents/Lots/Historial”. Un cop a la pantalla, heu
de clicar sobre la pestanya “Lots” i anireu a la pantalla següent:
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El fitxer Excel que pujareu per a la consulta s’ha de guardar en format
CSV; en cas contrari la petició no es tramitarà correctament.

Per carregar el fitxer CSV, pugeu el fitxer des del lloc del PC o la xarxa on
l’hagueu guardat. Finalment feu “Envia”.
Un cop enviat el fitxer apareixerà aquesta pantalla:

62

Únicament es poden fer consultes per lots de les tres modalitats següents:

•
•
•

Dades de convivència d’un titular (Volant de convivència)
Dades d’empadronament d’un titular (Volant de padró)
Verificació de residència d’un individu a un determinat
municipi
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1.2. Consulta per lots de les modalitats “Volant de convivència”
“Volant de residència” i “Verificació de residència d’un individu
a un determinat municipi”
1.2.1. Camps a omplir al CSV de petició de lots
Les dades que hem d’introduir per fer una consulta per lots d’aquesta
modalitat són els següents:
Camp

Descripció

Tipus de
documentació

S’haurà d’introduir el codi que correspongui entre els
següents. Camp obligatori.:
• NIF
• NIE
• Passaport

Documentació S’haurà d’introduir el número d’identificació de la persona
segons el tipus de documentació que s’hagi triat, d’acord
amb els formats següents:
NIF: 8 dígits numèrics + dígit de control (lletra
MAJÚSCULA). Si es fa en un altre format els resultats solen
ser incorrectes. Exemple: 12345678Z
Passaport: 3 lletres + 6 dígits numèrics (en cas del
passaport espanyol) Exemple: 7AB000221
NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics+ dígit de control
(lletra). Exemple: Z1234567R
Nom

Nom del titular de la consulta. Camp obligatori.

Primer
cognom
Segon
cognom

Primer cognom del titular de la consulta. Camp obligatori.

Número
d’expedient

És l’identificador de l’expedient administratiu del vostre ens
pel qual cal consultar aquestes dades.

Codi de
municipi

Codi del municipi segons INE (3 dígits).
Els codis es poden consultar a l’adreça següent:
http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm

Segon cognom del titular de la consulta.
No és un camp obligatori. No obstant, si no s’informa s’ha de
respectar la columna deixant-la en blanc
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Codi de
província

IDESCAT

Codi de la província segons INE (2 dígits).
Els codis es poden consultar a l’adreça següent
http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm
S’haurà d’introduir el codi que correspongui entre els
següents:
1: Sí anar contra servei d’IDESCAT en cas de municipi no
adherit o padró no disponible.
0: NO consultar mai contra IDESCAT.

1.2.2. Exemple de fitxer CSV per a la consulta per lots – Errors
freqüents

A continuació, exposem un exemple de com s’ha de pujar un fitxer per fer la
consulta per lots:
La imatge següent és un exemple de fitxer CSV que s’ha de pujar. Si us
plau, continueu llegint per evitar un error en la resposta.

NOTA IMPORTANT:
Les files marcades en color groc són explicatives. El fitxer que es
carregui al sistema no les ha de contenir o la resposta serà incorrecta. En
conseqüència, el fitxer CSV que s’ha de pujar no contindria les 4 primeres
fileres i respectarà el format de les indicacions esmentades als punts
anteriors. Per guardar en format CSV, al programari Excel s’ha de fer un
“GUARDAR COMO” o “Anomena i DESA” i seleccionar el format CSV
(delimitat per comes) (*.csv).
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Un cop enviat el fitxer apareixerà aquesta pantalla:

Les consultes que teniu pendents estan a la dreta de la pantalla d’EACAT un
cop seleccionada la pestanya “VIA OBERTA”:

Si es clica sobre el requadre verd “2 consultes/Lots processant-se”, veureu
la pantalla de “pendents/Lots/Historial:
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Resposta:
Per obtenir la resposta cal accedir a l’apartat Via Oberta > Consultes
pendents/Lots/Historial, pestanya “Pendents” i es clica sobre el títol del
producte.

Un cop s’accedeixi a la resposta de les dades des d’aquest apartat
(Pendents), la informació de la consulta desapareixerà de “Pendents” i
s’inclourà a la pestanya “Historial” on podrà ser consultable en més
ocasions clicant sobre el títol del producte:
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Clicant sobre el títol del producte trobareu la pantalla següent:
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1.2.3. Dades que conté el fitxer de resposta “CSV” de la consulta
per lots del “Volant de residència”
Columna Camp
Excel
A
Tipus de
documentació
B
Número
Documentació
C
Nom
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y

Descripció del camp

Exemple

NIF/NIE/Passaport

NIF

Número de documentació sobre el que
s'ha fet la consulta
Nom del titular consultat tal com s'ha
fet la consulta
Primer Cognom
Primer cognom del titular consultat tal
com s'ha fet la consulta
Segon Cognom
Segon cognom del titular consultat
Número d'expedient Número d'expedient informat en la
consulta
Codi Documentació (1)NIF (2)Passaport (3)NIE (4)Permís
de Residència
Codi Municipi
Codi INE
Codi Província
Codi INE
Codi Resultat
(1)Consta (2)No consta (3)Error
(4)Municipi no adherit
Font d'on s'obté la
PADRON / IDESCAT
informació
IDESCAT Motiu
(Si escau) En cas d'IDESCAT respon del
motiu
Data expedició
AAAAMMDD (Coincideix amb la data
volant de padró
que s'ha fet la consulta)
Nom
Nom del titular consultat tal com
consta en el Padró
Primer cognom
Primer cognom del titular tal com
consta en el Padró
Partícula del primer (Si escau "i" "de", etc.) S'indica en cas
cognom
que el cognom porti articles,
preposicions o apòstrofs.
Segon cognom
Segon cognom del titular tal com
consta en el Padró
Partícula del segon (Si escau "i" "de", etc.) S'indica en cas
cognom
que el cognom porti articles,
preposicions o apòstrofs
Data naixement
AAAAMMDD del titular consultat
Codi Municipi
Codi INE
naixement
Codi província
Codi INE
naixement
Sexe
(M) Masculí (F) Femení
Codi nacionalitat
Codi INE
Tipus documentació (1)NIF (2)Passaport (3)NIE (4)Permís
de Residència
Número de
Que consta al Padró ha de coincidir
documentació
amb la columna B

46000000H
ROSA
RIBES
CATALÀ
N1/2018
1
19
8
1
PADRON

20180826
ROSA
RIBES

CATALÀ

19800524
180
8
F
108
1
46000000H
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Z
AA

Data alta Padró
Codi Província

AB

Codi Municipi

AC

CUP

AD
AE
AF
AG
AH
AI

AL

Codi Postal
Tipus de via
Nom de Via
Pseudo Via
Número
Qualificador de
número
Número superior
Qualificador de
número superior
KM

AM

Hectòmetre

AN

Bloc

AO

Portal

AP

Escala

AQ

Planta

AR
AS
AT

Porta
Tipus de local
CSV

AJ
AK

AAAAMMDD
Codi INE codificat per tres dígits (zeros
a l'esquerra)
Codi INE codificat per dos dígits (zeros
a l'esquerra)
Codi Unitat Poblacional: És el codi del
nucli de població que es consulta
(urbanització, nucli) utilitzat per l'INE
5 dígits
Carrer, Plaça, AV...
Nom de la via del titular consultat
Si escau
Número del carrer, fins a 3 dígits
Si escau

20110830
8

Indica el número següent del carrer
Si escau
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S'informa només en els casos en que el
domicili estigui fora del nucli de
població i es trobi a una carretera,
camí, etc.
S'informa en el cas que el domicili es
trobi fora del nucli de població en zones
rurals
Si escau, número o nom del bloc en cas
d'haver-n'hi més d'un al mateix
número de carrer.
Si escau, número o nom del portal en
cas d'haver-n'hi més d'un al mateix
bloc
Si escau, número o nom de l'escala en
cas d’haver-hi més d'una al mateix
portal
Si escau, indica "P" de planta i el
número de planta amb dos dígits, "AT"
Àtic o "SAT" Sobreàtic
Si escau, 1 o 2 dígits o lletres
Si escau
Codi de verificació del volant
d'empadronament si s'ha seleccionat
emmagatzema a desa'l

19
1701
8025
C
PROVENÇA
488

D
AT
2
9fea8867a1c93

1.2.4. Dades que conté el fitxer de resposta de la consulta per
lots del “Volant de convivència”

El fitxer es pot baixar seleccionant la icona “Descarrega” de la fila
“Resposta CSV”.
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Resposta de la consulta de Volant de convivència:
El fitxer de resposta de la consulta ens mostrarà les dades següents:
•

Les dades introduïdes del titular de qui volem fer la consulta enviades
en la petició.
Dades
Tipus de documentació:
Número de documentació:
Nom:
Primer cognom:
Segon cognom:
Número d’expedient:
Codi de resposta
1: CONSTA
2: NO CONSTA
3: ERROR
4: MUNICIPI NO ADHERIT
Font:
1. Padró
2. IDESCAT
Codi municipi residència
Codi província residència

Columna
A
B
C
D
E
F
G

H

I
K

Un exemple de resposta de la consulta enviada és la següent:
Les columnes del document de resposta no tenen encapçalament. A
l’exemple de fitxer resposta següent, hem introduït el nom de la columna
(en groc) només a títol informatiu.

Per tant, així és com visualitzareu l’esmentat fitxer:
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1.2.5. Cerca del document a DESA’L

Si la consulta ha funcionat correctament i hem seleccionat “Guardar resposta
en PDF”, l’haurem d’anar a buscar al DESA’L, que l’haurà arxivat pel nom de
l’expedient que heu informat i per data de la consulta. En aquest cas, podreu
descarregar el volant de convivència.
Per entrar a DESA’L, recordeu que l’heu de tenir autoritzat, prèvia sol·licitud
del servei, i que el responsable de la vostra entitat us ha d’haver donat els
permisos necessaris per accedir-hi.

Dins de DESA’L, el document es troba en la carpeta “Documentació pendent
de classificar”.
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Dins d’aquesta carpeta, heu d’entrar en la caperta “Via Oberta” que és
l’espai on es contindran les respostes sol·licitades d’aquest servei.
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