VIA OBERTA. IDESCAT: històric Padró Municipal d’Habitants
Carta de servei
Data d’actualització: 15/03/2022
NOM I EMISOR DEL SERVEI
IDESCAT: històric Padró Municipal d’Habitants
Institut d’estadística de Catalunya (IDESCAT)
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El servei posa a disposició de les administracions públiques que ho requereixin per
al desenvolupament dels seus tràmits les dades històriques del Registre de Població
de Catalunya gestionat per l’IDESCAT.
El Registre de Població de Catalunya és el registre administratiu on figuren les
dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons
municipals d’habitants dels ajuntaments de Catalunya.
El servei Històric del padró permet la obtenció d’un informe amb les successives
dades d’empadronament d’un ciutadà que han figurant al Registre de Població de
Catalunya en moments determinats durant el període temporal sobre el qual es
realitza la consulta.
Aquests moments determinats es corresponen amb cadascuna de les dates en què
l’IDESCAT ha realitzat extraccions de dades del Registre per enviar-les a l’AOC; per
tant el que s’obté són els successius blocs de dades d’empadronament d’un
titular vigents al Registre de Població de Catalunya en el moment de cada
extracció.
Amb l’objectiu de donar més agilitat i oferir així un millor servei, la cerca ja no es fa
sobre el total de les dades de l’històric del padró sinó que en la consulta s’haurà
d’indicar una data d’inici i una data de fi, que coincideixi amb el criteri temporal que
es necessita acreditar amb el procediment administratiu. Aquesta consulta tindrà
una limitació màxima de fins a 11 anys. No obstant, per donar compliment al
principi de proporcionalitat i de minimització, es recorda que és imprescindible que
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la consulta es limiti al període necessari i no s’utilitzi per defecte la consulta dels
darrers 11 anys.
La informació d’IDESCAT té un decalatge de 3 mesos, i per tant, en aquesta
consulta es rebrà la informació del municipi d’empadronament dels mesos de
gener, abril, juliol i octubre d’11 anys enrere i del trimestre corresponent a l’any en
curs.
Sempre s’haurà d’especificar el número d’expedient del procediment del vostre ens
que origina la consulta.
Important: amb l’objectiu l’assolir el compliment d’un dels principis relatius al
tractament de dades, el de minimització, s’ha implementat una data d’inici i de fi
per donar-vos la possibilitat d’acotar la cerca només a l’espai temporal concret que
demana el procediment.
Recordeu que l’article 5.1 c) del Reglament UE 2016/679 indica expressament que
s’han de tractar les dades estrictament necessàries per a la finalitat que es
persegueix: les dades personals seran adequades, pertinents i limitades al que es
necessiti per al procediment.
Cost del servei
No n’hi ha.
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MODALITATS DE CONSULTA
Actualment hi ha 2 modalitats de consulta actives:
•

Històric d’empadronament d’un titular: Aquesta modalitat permet

consultar si el ciutadà sobre el que es fa la consulta estava empadronat a un
municipi de Catalunya en períodes de 3 mesos.
Consulta el servei IDESCAT i retorna les dates en què consta l’empadronament del
titular en el municipi corresponent.
•

Històric de convivència d’un titular: Aquesta modalitat permet la consulta

de les dades de convivència d’un ciutadà per períodes de 3 mesos. S’informa de les
dades del titular consultat i de les dades de les persones que conviuen al mateix
domicili.
Per altra banda, si esteu interessats en les modalitats de consulta que consumeixen
les dades dels padrons municipals en línia (consulta del nombre de convivents,
volant de convivència, volant de padró, etc.) podeu consultar la carta de servei “Via
Oberta. Dades del padró Municipal d’Habitants”.
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HISTÒRIC D’EMPADRONAMENT D’UN TITULAR

1. Com fer les consultes
Aquesta modalitat permet consultar l’històric d’empadronament d’un titular a partir
d’una de les dues dades següents. Cal triar obligatòriament una d’elles:
•

Document identificador del titular: al desplegable cal seleccionar el tipus de
documentació amb la que es fa la consulta: NIF, Passaport. NIE/ Permís de
residència.

•

Dades personals: nom, primer cognom i data de naixement del titular. El segon
cognom és un camp opcional

A més cal indicar:
•

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/procediment. 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.

Opcionalment:
Data inici i fi en format AAAA-MM-DD.
Tot i que aquest camp data inici i data fi, sigui opcional, per donar compliment al
principi de proporcionalitat i de minimització, es recorda que és imprescindible que
la consulta es limiti al període necessari i no s’utilitzi per defecte la consulta dels
darrers 11 anys.

Pàgina 4

Aquest camps temporals, us permeten acotar la cerca segons les necessitats del
procediment. Recordeu que hi ha un límit temporal màxim d’11 anys i té el
funcionament següent:

•

Data inici: S’ha d’informar data d’inici (pot ser superior als darrers 11 anys
però inferior o igual a la Data de vigència (primera càrrega de dades = juliol
de 2006)

•

Data fi: Es comprova que el rang no supera els 11 anys de la data
especificada com a data d’inici.

Un rang de dates (inici – fi) superior a 11 anys donarà error de consulta, donat que
el període màxim de la consulta és d’11 anys.
En una consulta sense rang de dates únicament es tindrà en compte la resposta
dels darrers 11 anys.
Si les dades informades resolen un únic titular en la darrera base de dades
d’IDESCAT el servei retornarà l’informe històric del titular.
En cas de més ocurrències, el servei retornarà una llista dels titulars que s’ajusten
a les dades informades en la petició (limitada a un màxim de 20) i que permetrà
refinar la consulta per documentació.
El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent:
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2. Quines dades s’obtenen
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I si limitem la cerca amb les dates:
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Aquesta modalitat de consulta del servei retorna les dates en que consta
l’empadronament del titular en el municipi corresponent. Apareix en primer lloc el
període actual i va retrocedint en el temps trimestralment.
La resposta que s’obté és:
Període:
-

Data de vigència: Es la data del període sobre el que informa de les dades.
Data en format AAAAMMDD

-

Situació: Consta / No consta

-

Codi província: Codi de la província on estava empadronat en aquell
període (2 dígits). Font: Institut Nacional d’Estadística

-

Codi Municipi: Codi del municipi on estava empadronat en aquell període
(3 dígits). Font: Institut Nacional d’Estadística

-

Municipi: Nom del municipi on estava empadronat en aquell període.

També hi ha el bloc de les dades introduïdes a la consulta.
3. Imprimible
A la versió imprimible hi haurà les evidències de la consulta: el nom i cognoms i
NIF de qui fa la consulta, dia i hora i el codi de verificació. Hi apareixeran tants
blocs de períodes com dades retorni en períodes trimestrals.
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Les dades que retorna a la versió imprimible són:
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HISTÒRIC DE CONVIVÈNCIA D’UN TITULAR:
1. Com fer les consultes
Aquesta modalitat permet consultar l’històric de convivència d’un titular a partir
d’una de les dues dades següents. Cal triar obligatòriament una d’elles:
•

Document identificador del titular: S’ha de seleccionar al desplegable el tipus
de documentació amb la que es fa la consulta: NIF, passaport, NIE/ Permís de
residència.

•

Dades personals: nom, primer cognom i data de naixement del titular. El segon
cognom és un camp opcional
A més cal indicar:
•

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.

Opcionalment:
Data inici i fi en format AAAA-MM-DD.
Tot i que aquest camp data inici i data fi, sigui opcional, per donar compliment al
principi de proporcionalitat i de minimització, es recorda que és imprescindible que
la consulta es limiti al període necessari i no s’utilitzi per defecte la consulta dels
darrers 11 anys.
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Aquest camps temporals, us permeten acotar la cerca segons les necessitats del
procediment. Recordeu que hi ha un límit temporal màxim d’11 anys i té el
funcionament següent:

•

Data inici: S’ha d’informar data d’inici (pot ser superior als darrers 11 anys
però inferior o igual a la Data de vigència (primera càrrega de dades = juliol
de 2006)

•

Data fi: Es comprova que el rang no supera els 11 anys de la data
especificada com a data d’inici.

Un rang de dates (inici – fi) superior a 11 anys donarà error de consulta, donat que
el període màxim de la consulta és d’11 anys.
En una consulta sense rang de dates únicament es tindrà en compte la resposta
dels darrers 11 anys.

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent:
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2. Quines dades s’obtenen
Les dades que retorna la consulta en pantalla és exactament igual a les que retorna
quan es consulta l’històric d’empadronament d’un titular.
Per obtenir les dades de convivència s’ha de descarregar el document imprimible.
Aquest document informa de totes les persones que han conviscut amb el titular
(DNI o dades personals introduïdes) per períodes de tres mesos.
La informació d’IDESCAT té un decalatge de 3 mesos, per tant, en aquesta consulta
es rebrà la informació dels convivents al mateix domicili que el titular introduït dels
mesos de gener, abril, juliol i octubre d’11 anys enrere i del trimestre corresponent
a l’any en curs.
Apareix en primer lloc el període actual i va retrocedint en el temps trimestralment.
La resposta que s’obté és:
Període:
-

Data de vigència: Es la data del període sobre el que informa de les dades.
Data en format AAAAMMDD
14

-

Situació: Consta / No consta

-

Codi província: Codi de la província on estava empadronat en aquell
període (2 dígits). Font: Institut Nacional d’Estadística

-

Codi Municipi: Codi del municipi on estava empadronat en aquell període
(3 dígits). Font: Institut Nacional d’Estadística

-

Municipi: Nom del Municipi on estava empadronat en aquell període.

També hi ha el bloc de les dades introduïdes a la consulta.
La pantalla de resposta que s’obté és la següent:
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I si acotem les dates:
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CASOS D’ÚS DEL SERVEI
A tall d’exemple, s’han identificat dos àmbits en els quals l’Administració local té
atribuïdes competències per requerir les dades de residència o convivència d’una
persona en la tramitació i resolució de llurs procediments i actuacions.
Gestió tributària
-

Finalitat per a la qual es requereixen les dades: Pràctica de la notificació en
matèria tributària

-

Exemple: Consulta de les dades relatives al domicili de l’obligat tributari.

Ajuts i subvencions

-

Finalitat per a la qual es requereixen les dades: Concedir un ajut o
subvenció.

-

Exemple: Verificar la convivència en un domicili determinat de l’interessat en
rebre una subvenció.

-

Norma que atribueix la competència per a requerir-les: bases reguladores de
la subvenció.
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