Manual per l’emplenament de la plantilla de les dades a
comunicar a la Direcció General de la Policia
Aquest document té per objectiu ajudar al correcte emplenament de la plantilla Excel de
comunicació de dades a la DPG.

Consideracions generals
Els valors alfabètics s’hauran d’anotar en MAJÚSCULES i l’alineació serà a l’ESQUERRA.
Una vegada emplenat, amb totes les operacions de la setmana, haureu de seguir els
passos següents:
-

Deseu-lo a la vostra unitat
Comprimiu i xifreu el document ( codi del xifrat facilitat per la URPA de referència).
Podeu fer servir el programa 7-zip. A l’enllaç següent trobareu com descarregar-lo i
com funciona: Manual 7zip

1. Dades de l’establiment:
CIF/NIF
Es farà constar el número del document d’identificació fiscal de l’empresa.
Aspectes a tenir en compte:
 No hi pot haver cap tipus de caràcter ocult (això pot passar quan es copia la
informació d’un altre fitxer i s’enganxa directament).
 No hi pot haver espais en blanc ni al principi ni al final del document.
 La informació que tingui el document ha d’estar formada únicament per números i
lletres (sense espais en blanc ni guions, punts, comes, barres ni d’altres caràcters
especials).

Nom de l’establiment
Es farà constar el nom comercial de l’establiment.

Número d’ordre del registre
Es faran constar sempre números correlatius, aquest número ha de ser coincident amb el
número de registre que es porti a l’empresa.

Adreça de l’establiment
S’ha d’emplenar amb el format: tipus de la via, nom de la via, números i pis.

Localitat de l’establiment
S’informarà de la localitat on es troba ubicat l’establiment d’acord amb el llistat de
localitats existents al desplegable del camp.

Telèfon de contacte de l’establiment
Es farà constar el telèfon de l’establiment.






No hi pot haver cap tipus de caràcter ocult (això pot passar quan es copia la
informació d’un altre fitxer i s’enganxa directament).
No hi pot haver espais en blanc ni al principi ni al final del telèfon.
La informació ha d’estar formada únicament per números (sense espais en blanc ni
guions, punts, comes, barres ni d’altres caràcters especials).
El nombre de caràcters del número de telèfon no pot ser superior a 9 xifres.

Adreça electrònica de l’establiment
Es farà constar el correu o adreça electrònica de l’establiment.

2. Dades del material adquirit:
Data de l’adquisició del material
S’ha d’emplenar amb el format DD/MM/AAAA.

Descripció o dades identificatives del material
Descripció que permeti la identificació del material adquirit inequívocament i en cas de
tenir-ne, sempre es farà constar el número d’identificació o de sèrie.

Quantitat del material adquirit
Nombre de peces adquirides, sempre que sigui quantificable. Exemple 1, 5, 15 peces.

Pes del material adquirit
S’ha d’informar del material adquirit en quilograms (kg).
Aspectes a tenir en compte:
 El valor ha d’estar entre 0 kg i 999.999,99 kg. No s’admeten lletres, espais en blanc
ni guions.

Nom del venedor
Nom de la persona o empresa que ven el material.

Primer cognom del venedor
En cas que no sigui empresa.
Aspectes a tenir en compte:
 No hi pot haver cap tipus de caràcter ocult (això pot passar quan es copia la
informació d’un altre fitxer i s’enganxa directament).
 No hi pot haver espais en blanc ni al principi ni al final del cognom.
 En el cas de cognoms compostos pot haver-hi espais en blanc entre cada paraula.

Segon cognom del venedor
En cas que no sigui empresa es farà constar si se’n disposa.

Data de naixement del venedor
En cas que no sigui empresa s’emplenarà amb el format DD/MM/AAAA.
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Nacionalitat del venedor
Es triarà el nom del país de nacionalitat d’acord amb el llistat de nacionalitats existents al
desplegable del camp.

Domicili del venedor
S’ha d’emplenar amb el format: tipus de via, nom de la via, número, pis, localitat, província i
país. S’ha de procurar que aquesta adreça coincideixi amb la del document.
En cas de tractar-se d’una empresa s’hi farà constar el domicili social.

Número del document (DNI, CIF, NIF, Passaport...)
S’emplenarà amb el número de document que permeti la identificació plena del venedor, en
cas de tractar-se d’una empresa s’hi farà constar el CIF.
Aspectes a tenir en compte:
 No hi pot haver cap tipus de caràcter ocult (això pot passar quan es copia la
informació d’un altre fitxer i s’enganxa directament).
 No hi pot haver espais en blanc ni al principi ni al final del document.
 La informació que tingui el document ha d’estar composta únicament per números
i lletres (sense espais en blanc ni guions, punts, comes, barres ni d’altres caràcters
especials).

Tipus de vehicle del venedor
Es triarà el tipus de vehicle o mitjà en què es transporti la mercaderia d’acord amb el llistat
existent al desplegable del camp. (Podrà ser: a peu, bicicleta, camió, etc.)
Si es tracta d’un vehicle a motor o ciclomotor es faran constar sempre:

Marca del vehicle
Es farà constar la marca del vehicle.

Model del vehicle
Es farà constar el model de vehicle.

Matrícula del vehicle
Es farà constar la placa de matrícula del vehicle.
Pel que fa al format de la matrícula del vehicle:
 No hi pot haver cap tipus de caràcter ocult (això pot passar quan es copia la informació
d’un altre fitxer i s’enganxa directament).
 No hi pot haver espais en blanc ni al principi ni al final de la matrícula del vehicle.
 La informació que tingui la placa de matrícula del vehicle ha d’estar formada únicament
per números i lletres (sense espais en blanc ni guions, punts, comes, barres ni d’altres
caràcters especials.

*S’annexa exemple de registre d’operació.
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Annex 1
Exemple d’emplenament de la graella Excel de comunicació de
dades a la DGP
CIF/NIF

NOM ESTABLIMENT

NÚM .D'ORDE
DEL REGISTRE

ADREÇA

LOCALITAT

TF. CONTACTE

A99898989

RESIDUS EXEM

1

C/ ARNAU, 3

SABADELL

939999999

ADREÇA ELECTRÒNICA

DATA D'ADQUISICIÓ DEL DESCRIPCIÓ/IDENTIFICACIÓ
MATERIAL
MATERIAL

RESIDUSEXM@dom.es

16/05/2011

QUANTITAT
MATERIAL

COURE PELAT 5 MM 

12 METRES

PES en Kg

NOM VENDEDOR 1ER COGNOM

2ON COGNOM

DATA NAIXEMENT NACIONALITAT

20,50

PERE

PERIS

16/05/1968

DOMICILI

PERE
TIPUS DE
NÚM .
VEHICLE DEL
DOCUMENT
VENEDOR

C/JOAN XIII, 5, 2n, VIC,
BARCELONA, ESPANYA 99899889R

FURGONETA

ESPANYA

MARCA

MODEL

MATRÍCULA

FIAT

SCUDO

2564ABC
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