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1. OBJECTE 

 
L’objecte d’aquesta instrucció és definir l’operativa necessària per a la actualització de la 
base de dades de tercers, un arxiu compost d’un conjunt de dades de caràcter personal de 
les persones físiques i jurídiques, que en un moment o altre han tingut o tenen un vincle per 
raó de tràmits administratius amb l’Ajuntament. 

2. ABAST 

Aquesta instrucció és d’aplicació a la base de dades alfanumèriques, integrada en l’aplicatiu 
informàtic municipal GT-WIN. 

3. DESENVOLUPAMENT DE LA INSTRUCCIÓ 

  

1. INICI 

2. BUSCAR UN TERCER A LA BASE DE DADES 

3. MODIFICAR UN TERCER 

4. DONAR D'ALTA UN TERCER 

5. EXEMPLES 

 

1. INICI 

Accedim a través de Programas/Aplicacions Corporatives/BDTercers 
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És Important tenir la base de dades de tercers el més actualitzada i complerta possible, 
donat que d’aquí surten totes les adreces de les persones físiques i jurídiques que tenen un 
vincle amb l’Ajuntament. 

2. BUSCAR UN TERCER A LA BASE DE DADES 

S’ha de fer la cerca per DNI/CIF/NIE, per cognoms o per nom fiscal de l’empresa, per evitar 
duplicats. 

Buscar per DNI/NIF + Localització parcial 

 

 

 

Fer la cerca clicant sobre l'icona posicionar 
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Buscar per cognoms+localització parcial. 

Primer cognom, asterisc (*) segon cognom,coma i nom 

 

 

3. MODIFICAR UN TERCER 

Els tercers que podrem modificar són els que tenen una adreça fiscal, i han estat creats per 
qualsevol treballador de l’ajuntament, però no els que han estat donats d’alta pel padró 
d’habitants. 

 

 

 

Per modificar un tercer clicar sobre l'icona "Modificar Registro" 
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3.1. Al introduir el DNI, si el tercer ja està a la base de dades, ens sortiran totes les dades 
emplenades. Vigilar de no duplicar cap tercer. 

En cas de que al donar d’alta un tercer ens trobéssim que ja el tenim donat d’alta 
però amb qualsevol dada canviada, com pot ser un DNI mal introduït, un nom o 
cognom lleugerament diferent és probable que generem un duplicat. En aquest cas 
caldria posar-se en contacte amb el departament del SIT per tal de unificar aquests 
tercers. El mateix faríem si veiem a les direccions més d’una, recordem que el millor 
és tenir una sola direcció, ja sigui la que tenim de padró d’habitants o una fiscal (si la 
persona no està empadronada al nostre municipi). També ens trobarem casos en els 
que hi hauran de conviure més d’una direcció. 

 

3.2. Caldrà repassar les dades, i veure si són correctes (cal tenir en compte que poden 
ser dades antigues). 

 

3.3. Si no fossin correctes, caldrà actualitzar les mateixes tot clicant damunt  “detalle” 
que es la que ens permet afegir o modificar el que calgui, ja sigui un cognom, una 
adreça. 

 

3.4. També podem afegir contactes (telèfon, adreça electrònica, ...), documents, 
observacions (dades d’interès, ...), etc. 

 

 

 

3.5. Un cop tot actualitzat clicar sobre la icona gravar els canvis i donar per finalitzat. 
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4. DONAR D'ALTA UN TERCER 

 

 

 

4.1.  Seleccionar si es tracta d'una persona física o jurídica (empresa, comunitats, etc) 

 

 

 

Per donar d'alta un tercer clicar sobre la icona de afegir registre. 

Per actualitzar clicar la icona de gravar 
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4.2.  Introduir les lletres "ES" (espanyol) a la casella del DNI/CIF/NIE, tot seguit de 
número. La lletra ja ens la dona automàticament, comprovar que sigui la correcta.  

 

 

 

4.3. No posarem ni punts ni accents, en el cas de noms compostos, no s’ha de posar el 
punt, per exemple "María José", s'ha d'introduir com M JOSE. No s’ha de posar punt 
desprès de la M, i no accentuarem cap lletra. 

 

4.4. Cal tenir especial atenció als cognoms compostos, aquells que siguin per exemple, 
Juan DE PABLO González. S'ha de posar el "DE" a la casella del mig. 

 

4.5. A continuació cal clicar sobre la pestanya "Direcciones" i clicar "incluir". 

 El donarem d’alta d’aquesta manera: 

 

 

4.6. Introduir les dades de la direcció on l’interessat vol que siguin enviades les 
comunicacions per part de l’Ajuntament. 
Les dades han de ser completes, incloent-hi el bloc, escala, pis i porta, si les tenim.  

1er clicar a la pestanya 
direcciones 

2n clicar a Incluir 
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4.7. Si l'adreça és de Castelldefels, el municipi surt per defecte. Si fos de fora, caldrà 

introduir la província i després el municipi corresponent. 

 

 

 

4.8. Si el municipi només té un codi postal, aquest ja surt per defecte, si el municipi té 
més d'un codi postal caldrà buscar el codi corresponen, i introduir-lo a la casella 
"Cod. Postal". 
Cal posar si el domicili és fiscal, comercial, etc. 
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4.9. Cal introduir a la pestanya "Contactos”, el telèfon, el número de fax, l'adreça de e.mail, 
etc. i després clicar sobre “añadir”. 

 

 

 

 

 

4.10. Clicar damunt de “Observaciones”, s’obre una pantalla on podem posar qualsevol 
comentari al respecte del tercer. Per  exemple, si el tercer és una empresa (persona 
jurídica) es pot posar el nom i adreça del representant. També indicarem les dades de 
residencia dels estrangers “NO RESIDENTS”. 

2n clicar a Añadir 

1er clicar a Contactos 
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4.11.  Un cop tot actualitzat clicar sobre la icona gravar per donar d'alta el registre. 

 

 

 

5. EXEMPLES D’ALTES 

 

5.1. Exemple de Comunitat de Propietaris. Per donar d’alta una Comunitat de Propietaris 

s’ha de fer d’aquesta manera per unificar criteris. 

COM.PROPIETARIS C MANRESA, 13 

S'ha de posar el punt entre Com i Propietaris sense espai, seguit de l’identificador del 
carrer, ja sigui C (carrer) AV (avinguda) etc., un espai en blanc, el nom del carrer i 
després una coma, espai i el número que correspongui. 

Les Comunitats de propietaris són persones jurídiques i caldrà clicar el puntet 
corresponent. 

A les observacions s’ha de posar si ho sabem les dades de contacte del president 
d’aquesta Comunitat.  

Per actualitzar clicar la icona de gravar 
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5.2. Exemple d'empresa. Les empreses, societats, etc., són persones jurídiques i ho 

donarem d’alta d’aquesta manera. 

SANTIVERI LLOGUER SL 

No posar ni comes, ni punts al nom, a les sigles SL, no hi posem cap punt. 

A les observacions s’hauria de posar si ho sabem, les dades de contacte del 
representant de la societat, empresa, etc. 

 

 

 



 

Instrucció Codi: IT06-PR01SIT-01 

Modificacions en la Base de Dades Tercers GTWinPersones Pàgina: 12/12 

 

 12 

5.3. Exemple d’estranger. Donarem d’alta les dades de la persona física i també 
indicarem les dades de residencia dels estrangers “NO RESIDENTS” a la pestanya 
d’observacions. 
 

 

 

Un cop tot actualitzat clicar sobre la icona gravar els canvis i donar per finalitzat el 
canvi i/o alta del tercer. 

 

 

 

 Per finalitzar, si hi ha cap dubte, o quelcom que no pugueu solucionar caldrà que us poseu 
en contacte amb el departament del SIT. 
 

sit2@castelldefels.org 
david.soto@castelldefels.org 
eva.pierola@castelldefels.org 
 

_________________________________ 

Per actualitzar clicar la icona de gravar 

mailto:sit2@castelldefels.org
mailto:david.soto@castelldefels.org
mailto:eva.pierola@castelldefels.org

