
inici

ERES 
Registre d’Entrada/Sortida l
Presentació



inici

Sumari

Índex
1 Registre E/S

Unitats del sistema2

Perfils3

6

Millores dels procediments de registre / de gestió

8 Alta capacitat d’interconnexió

4

5

Personalització del registre

Classificació de registres

Plantilles

El numero d’assentament

Funcionalitats comunes

Flux de tramitació

Pantalla genèrica

7

9

10

11

12

13 Entorn tecnològic



inici

Implantació ERES
Modalitat ASP

 

Organisme Diputació YYYY

Unitat Organica 1er Nivell
Diputació YYYY

Unitat Organica 2on 
Nivell

Departament OOOO

Unitat Organica 2on 
Nivell

Unitat ZZZZ

Unitat Organica 2on 
Nivell

Partonat SSSS

Unitat de Registre 1
Diputació YYYY

Unitat de Registre 2
Diputació YYYY

Remet Assentaments

Llibre Oficial
Organisme 

Diputació YYYY

Genera

Usuaris Unitat
Registre 1 

Usuaris Unitat
Registre 2 

Usuaris Unitat
Orgànica Dept 

OOOO 

Usuaris Unitat
Orgànica Unitat 

ZZZZ 

Usuaris Unitat
Orgànica 

Patronat SSSS 

Usuaris Unitat de 
Registre

1.- Registren d’entrada i/o 
sortida
2.- Adjunten documentació
3.- Remeten a les unitats 
orgàniques
4.- Tenen visibilitat de tots 
els registres de la seva 
unitat

Usuaris Unitat Orgànica
1.- Reben registres
2.- Remeten a les unitats 
orgàniques
3.- Inicien el procediment 
administratiu associat al registre 
(en aplicacions fora del registre. Ex: 
gestor expedients)

Organisme Ajuntament ZZZ

Unitat Organica 1er Nivell
Ajuntament zzz

Unitat de Registre 1
Ajuntament ZZZ

Remet Assentaments

Llibre Oficial
Organisme 

Ajuntament ZZZ

Genera

Usuaris Unitat
Registre 1 

Ajuntament zzz

Usuaris Unitat
Orgànica 

Ajuntament zzz 

1. L’eRegistre (ERES) és una eina completa per 
dotar a un organisme d’una solució de 
registre d’entrada/sortida

2. L’ERES és un Registre Telemàtic i 
Presencial amb capacitat de interrelació amb 
gestors d’expedients i altres sistemes 
d’informació de les corporacions amb 
connectors estàndards.

3. Permet modelar la jerarquia de 
l’organisme per mitjà d’unitats organitzatives 
(amb capacitat de gestió) i unitats de registre 
(amb capacitat de registre de tràmits).

4. Integra serveis de signatura digital.

5. Genera justificants electrònics d’entrega 
amb validesa legal.

6. Disposa d’un alt grau de personalització
per organisme.
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2. Unitats del sistema

1. Unitats de Registre (UR)

● Cada institució podrà fixar un número indeterminat d’oficines de registre presencials i 
telemàtiques.

● Els usuaris de les UR són els encarregats de realitzar l’acte de registre d’assentaments.

● Generen justificants amb validesa legal.

● Classifiquen els assentaments del registre.

● Realitzen tancaments diaris i llistats de remissió.

● Poden adjuntar documentació digital.
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2. Unitats del sistema

1. Unitats Orgàniques (UO)

● Unitats amb capacitat de gestió dintre de l’organisme. 

● Permet definir la jerarquia de l’organisme.
○ Unitat Orgànica principal (Ens). 

● Capacitat de generar el llibre oficial.
○ Unitats Orgàniques dependents.
○ Modelització d’altres organismes (patronats, instituts) com a unitats dependents o ens amb entitat pròpia.

● Es modelitza l’estructura de tramitació d’assentaments a l’organització.
○ Només és necessari definir les unitats que participen en el registre.

● S’estableixen com a elements rellevants del flux de registre per assegurar la tramitació de 
l’assentament.
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2. Unitats del sistema

1. Jerarquia de l’organisme.

● Les unitats de registre poden ser:
○ Unitats de registre especialitzades.
○ Unitats de registre de caràcter general.

● Diferents tipologies d’unitats orgàniques 
dependents.

● Cada ens disposa de la seva pròpia jerarquia 
d’unitats.

● Les regles de visibilitat d’assentaments 
dependran de la unitat a la que pertany el 
usuari. 



inici

3. Perfils

1. Administradors

● Administrador de sistema.
○ Gestionen la implantació.

● Administrador d’unitat orgànica.  
○ Gestionen un ens.

● Administrador de registre general. 
○ Gestionen el registre general.

● Administrador d’unitat de registre.
○ Gestionen una unitat de registre.

1. Usuaris unitats

● Usuari d’unitat de registre.
○ Realitzen assentaments.

● Usuari de registre Simple 
● Usuari de registre Entrada
● Usuari de registre Sortida
● Usuari de registre Limitat 
● Usuari de mecanització
● Usuari unitat registre i orgànica
● Usuari de registre web service 

● Usuari d’unitat orgànica
○ Inicien el procediment administratiu o de gestió.

● Usuari de consulta
○ Realitzen consultes.
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4. Homogenització de 
dades

1. L’ERES proposa un model d’assentament comú a totes les implantacions
● L’organitació pot ampliar aquest model base

2. L’ERES es proveeix amb tots els organismes catalans identificats per el codi INE.

3. La proposta d’homogeïnització ha de permetre en un futur la interoperabilitat
electrònica entre les administracions.
● Disminució de les tasques administratives de comunicació d’assentaments

● Simplificació de les tasques de registre en l’organisme destinatari

● Reducció de l’ús del suport paper

● Adaptació per a l’administració electrònica
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4. Personalització del 
registre

1. Cada organisme pot definir els camps 
que es requereixen en la fase de 
registre. Els camps es poden personalitzar 
a nivell de:

○ Valor per defecte
○ Llista de valors
○ Tipus de dades
○ Obligatorietat
○ Possibilitat de modificació un cop registrat
○ Necessitat de diligència per la seva 

modificació
○ Que pertanyi a l’alta repetitiva.
○ Si el camp s’ha d’informar en l’alta 

simplificada
○ Presència en el Llibre Oficial E/S del registre
○ Posicionament del camp a la pantalla.

2. Les taules mestres es poden 
personalitzar i són pròpies per a cada 
organisme. Per tant, permet que cada 
organisme actuï de forma autònoma.
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4. Personalització del registre

1. Cada organisme pot personalitzar la 
imatge corporativa de cada unitat 
que el composa.
● Imatges
● Colors
● Etiquetes
● Llistats

2. L’aplicatiu permet la generació de
reports personalitzats per cada 
organisme a través d’una eina visual
de disseny (WYSIWYG): IReport 
(tecnologia JasperReports)
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5. Classificació de 
registres

1. L’aplicatiu requereix la classificació de tots els 
registres d’entrada/sortida.

2. La classificació indica el tràmit que s’està 
realitzant.

3. Els avantatges de la classificació són:
○ La descripció es mostrarà a la pantalla de registre i 

permetrà facilitar la cerca de la classificació
○ Incorporació automàtica de l’assumpte a 

l’assentament a partir de la classificació.
○ Permet informar de forma automàtica la destinació
○ Facilita las tasques del registrador informant de la 

documentació necessària.
○ Permet establir cicles de vida de la documentació

del registre.
○ Permet la definició de  classificacions preferents

(d’ús comú) per registre per facilitar la cerca de la 
classificació adequada.

○ Possibilitat d’incorporar camps específics per a la 
classificació

4. Es defineix com un camp rellevant que facilita la 
cerca posterior de registres.
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6. Plantilles

1. El sistema permet l’ús de plantilles 
d’assentaments per facilitar el 
registre d’assentaments tipus.

2. Les plantilles es troben identificades
per una etiqueta.

3. Es diferencien plantilles d’entrada i 
plantilles de sortida.

4. Permet definir períodes de vigència.

5. Permet crear camps específics per 
plantilla d’assentament.

6. Permet als usuaris de registre la 
creació d’un assentament a partir 
d’una plantilla.
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7. Millores dels 
procediments de registre

1. Millores dels procediments de registre
● A partir de la classificació facilita la introducció automàtica de dades de l’assentament.

● Permet la realització de tràmits a partir de plantilles definides de tràmits.

● Permet la creació de tràmits a partir de la còpia de tràmits realitzats anteriorment.

● Permet el registre simplificat d’informació per a la seva complementació en una fase posterior (per registres amb alt 
volum de treball).

● Permet la mecanització posterior de l’assentament.

● Permet el registre repetitiu quan s’està realitzant el registre d’un tràmit de forma continuada.

● Integra orígens externs de persones i adreces de l’organisme per facilitar la introducció de dades.

● Permet l’aportació de documentació digital.

● Integra una eina de digitalizació mitjançant escàner.

● Facilita l’emissió de justificants digitals amb signatura digital i segell de temps a través de l’Agència Catalana de 
Certificació: aporta validesa jurídica.

● Permet la integració amb sistemes externs de registre automàtic a través del registre telemàtic.
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8. Alta capacitat 
d’interconnexió

1. L’aplicatiu habilita serveis web per a la intercomunicació amb sistemes 
externs de dades.

2. El registre proveeix diferents serveis web:

● Registre telemàtic. Possibilita la integració amb altres aplicatius per al registre d’entrada/sortida, 
possibilitant la integració en fluxos de treball de la pròpia organització.

● Consulta bases de dades de tercers. Possibilita la consulta de persones i carrers dels organismes 
per a la introducció de dades en l’aplicatiu.

● Comunicació d’events de registre. Permet la comunicació de l’acte de registre a serveis externs 
(gestors d’expedients, …).

● Integra crides a serveis externs de signatura digital i marca de temps (Agència Catalana de 
Certificació -Catcert-, servei PSIS).
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9. El número 
d’assentament

1. El número d’assentament es tracta d’un camp rellevant que es genera 
automàticament cada cop que es fa un nou registre. 

2. Format: [CODI ORGANISME]-[TIPUS]-[ANY]-[NUMERADOR]-[CANAL]

● Codi Organisme: Codi INE del organisme
● Tipus: 1 – Entrada

2 – Sortida
● Any: Any d’assentament
● Numerador: Número incremental
● Canal: 1 – Registre presencial

2 – Registre Telemàtic
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10. Flux de tramitació

1. ERES permet establir un flux de 
tramitació entre les UR i les UO.

2. Remissió: Una unitat de registre crea un 
registre i es remet a una altre unitat.

3. Devolució/rebuig: Quan una unitat 
rebutja un assentament que ha estat 
remès per una altre unitat.

4. Quan una unitat orgànica rep un 
assentament i el remet a una unitat que 
penja directament d’aquesta unitat es fa 
una remissió.

5. Quan una unitat orgànica rep un 
assentament i el remet a una altra unitat 
que no penja directament es realitza una 
redirecció (s’entén que la remissió 
anterior ha estat incorrecta i que per tant 
la unitat encamina el registre cap a la 
unitat correcta).

Flux Tramitació 
Simple ERES

 

Usuari de Unitat de Registre UR1
Registra assentament i Remet a Unitat Orgànica UO1

Tots els usuaris de la Unitat Orgànica UO1 destinataria poden 
veure el assentament

El Usuari Unitat Organica UO1 
Accepta Assentament
(Ja no es realitzaria cap acció més)

El Usuari Unitat Organica UO1 
Remet Assentament a la Unitat Orgànica UO02
(els usuaris de la unitat UO2 rebrien el registre 
com en el cas         )

1

2

3

2

4

El Usuari Unitat Organica UO1 
Rebutja Assentament
(Aquest tornaria a la unitat que li ha remés, tots els 
usuaris de la unitat origen veurien que s´ha retornat i 
el motiu)

5
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10. Flux de tramitació

1. Estats de tramitació:

● Pendent de validar: Assentament que ha estat introduït en el registre a través d’altres sistemes d’informació.

● Pendent d’enviar: Assentament que necessita d’un tancament diari per a la seva remissió.

● Pendent de completar: Assentament creat amb el registre simplificat. Per tant, pendent de completar.

● Mecanitzat: Assentament que ha estat completat a través d’una unitat de mecanització i que amb el tancament diari 
s’enviarà a la seva destinació.

● Enviat: Quan l’assentament es troba disponible per a la unitat destinatària. Des de la UR.

● Rebut: Quan l’assentament es troba disponible en la unitat destinatària. Des de la UO.

● Acceptat: Indica que s’inicia la seva tramitació.

● Rebutjat: La unitat destinatària pot rebutjar l’assentament per entendre que es incorrecte.

● Tancat: L’assentament ha estat inclòs en el llibre oficial de l’organisme.
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11. Pantalla genèrica

1 – Menu

2- Fil d’ariadna

3 – Finestra de missatges

4- Formularis
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11. Pantalla genèrica

● Menú
○ Permet accedir a les diferents funcionalitats de l’aplicació. 
○ Cada tipologia d’usuari disposa d’un menú personalitzat amb les funcionalitats que té 

habilitades.

● Fil d’ariadna
○ Serveix per a situar a l’usuari.
○ Mostra la referència de tots els passos realitzats. 
○ Permet tornar a algun dels passos anteriors prement a sobre la secció corresponent.
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11. Pantalla genèrica

● Finestra de missatges
○ Mostra missatges informatius de les accions realitzades. 

● Indica si l’operació s’ha realitzat amb èxit
● Indica errors en l’operació
● Mostra els errors de validació de dades

● Formularis
○ Cos principal de pantalla per a la realització d’accions sobre les dades de l’aplicació.
○ Es poden clasificar en:

● Formularis de detall
● Formularis de cerca
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11. Pantalla genèrica

1. Formularis de detall

● Permeten la introducció de dades per a crear 
noves entrades (assentaments, unitats 
orgàniques, tipus presentació, ...)

● Mostren la informació de detall d’entrades 
existents.

● Estructura 

○ Camps on es mostren i/o es poden introduir 
les dades (bloc 1), 

○ Botonera (bloc 2) que permet a l’usuari 
realitzar certes accions, depenent de la  tasca 
que s’estigui realitzant.
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11. Pantalla genèrica
1. Formularis de cerca

● Disposen de diversos camps per als criteris de cerca(bloc1)

● S’acciona l’operació amb el botó de cerca (bloc 2)

● L’altre part mostra els resultats de la cerca (bloc 3)
○ Els resultats es mostren repartits en diferents pàgines. A la part superior dreta hi ha els quatre botons de 

navegació. A l’esquerra dels botons de navegació hi ha els botons de generació de fitxers.
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12. Funcionalitats comunes

● Avisos
○ Diversos tipus d’avisos: 

● Avisos genèrics enviats per un Administrador de Sistema
● Notificacions de rebuig d’assentaments
● Sol·licituds de remissió d’assentaments
● Altres notificacions

○ Es mostren els avisos corresponents a l’organisme i al perfil de l’usuari. 
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12. Funcionalitats comunes

● Selecció de perfil

○ Si l’usuari té assignats més d’un perfil, a l’accedir a l’aplicació es mostren tot els que té. 

○ La pantalla mostrada és la mateixa que es troba l’usuari (amb 4 perfils) just després d’acreditar-se.
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Entorn tecnològic

● L’aplicació es basa en la utilització de programari lliure per a la plataforma J2EE.
● Permet la utilització de diverses bases de dades: Oracle, Mysql, etc.
● Integra un sistema centralitzat d’autentificació d’usuari (Web Single Sign On).
● Integra un gestor documental com a dipòsit de la documentació de registre.
● Permet un alt grau de personalització corporativa, tant en la modalitat stand

alone com en la modalitat proveïdor de serveis d’aplicacions (ASP).
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