Quadre de classificació municipal

Codi

Nom

Nivell

Hereta

Funció

Arxiu Municipal de Terrassa

Cronologia

M100

MEDI AMBIENT

Grup de
sèries

Exercir les competències municipals relatives al control i sostenibilitat del medi urbà i
19?? l'entorn natural, així com regular el sistema municipal d'intervenció administrativa sobre
les activitats i instal·lacions que es realitzen o es desenvolupen dins del terme
municipal. És a dir, compatibilitzar la sostenibilitat del medi (natural i urbà) amb les
activitats econòmiques que es desenvolupen. També són funcions pròpies la correcta
gestió dels residus, l’estalvi d’aigua i de l’energia, el manteniment i control de la
qualitat de l’atmosfera i el tractament integral del cicle de l’aigua. Garantir la protecció
del medi ambient així com la qualitat de vida.

M152

PLANIFICACIÓ
AMBIENTAL

Subgrup M100
de
sèries

M153

INSTRUMENTS DE
POLÍTICA AMBIENTAL

Sèrie

M101

GESTIÓ DEL MEDI
NATURAL

Subgrup M100
de
sèries

Millora de l’entorn natural de Terrassa. Les quatre línies principals de treballs són
l’estudi i recollida d’informació sobre l’entorn terrassenc, la conservació i millora dels
entorns fent-los accessibles als ciutadans quan això sigui possible, la creació
d’equipaments per l’oci ciutadà i finalment el seguiment i control de les activitats que
es desenvolupen en l’entorn.

19?? -

M103

HORTS

Sèrie

M101

Actuacions vers els hort familiars i marginals. Establiment d’horts municipals.

M104

EXTRACCIONS I
CANTERES

Sèrie

M101

M105

APROFITAMENTS
FORESTALS

Sèrie

M101

M152

Suport

Híbrid

Taules
d'avaluació
documental

Disposició

No avaluable

No avaluable

Planificació de les polítiques medioambientals.

No avaluable

No avaluable

Plans i instruments de política ambiental com poden ser el Mapa estratègic de Soroll,
el Pla local de Residus o el Mapa de zonificació lumínica.

Sense TAD

Permanent

Híbrid

No avaluable

No avaluable

1982 2008

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Correspondre a un control i una planificació de l’explotació de canteres, mines i
extracció d’àrids.

19?? 2008

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Gestió de les concessions d'aprofitaments forestals en finques de propietat pública i
privada per tal de conservar i millorar les masses forestals. Inclou l'aprofitament de
fustes (tales d'arbres), escorces, pastures, fuites, plantes aromàtiques, plantes
medicinals, bolets i altres productes propis dels terrenys forestals.

19?? -

Híbrid

501 Permanent

Nivell de
protecció
segons
LOPD

Quadre de classificació municipal

Arxiu Municipal de Terrassa

M106

PERMISOS DE CAÇA I
BATUDA

Sèrie

M101

Documentació referent, entre d’altres, a l’expedició de llicències per a la caça, la pesca 19?? i el control de la seva correcta aplicació. Així mateix també agrupa la documentació
generada

Híbrid

565 Destrucció en
cinc anys des
de la data de
tancament

M107

CAMINS PÚBLICS I
FORESTALS

Sèrie

M101

Gestionar i protegir els camins que travessen el terme municipal, o bé que uneixen la 1997 ciutat amb d’altres poblacions veïnes. Són camins públics, i per tant l’administració hi
ha d’intervenir per tal d’assegurar la conservació de la traça o recorregut. Protecció i la
conservació d’aquestes vies de comunicació de caràcter rural.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

M108

ÀREES DE LLEURE

Sèrie

M101

Creació, subvenció i manteniment d’àrees de lleure.

19?? 2008

Híbrid

Sense TAD

Permanent

M109

PARCS PERIURBANS

Sèrie

M101

Preparació d’espais pel lleure dels ciutadans. Creació de diferents parcs periurbans o
perifèrics, previstos en el planejament de l’any 1983.

1983? 2008

Híbrid

Sense TAD

Permanent

M110

PARC NATURAL DE SANT
LLORENÇ

Sèrie

M101

Gestió del parc natural de Sant Llorenç. El Parc és gestionat per la Diputació de
Barcelona, i l’Ajuntament de Terrassa hi participa a través del seu òrgan rector, el
Consell Coordinador del Parc, on hi ha representats dels diferents ajuntaments que
formen el parc.

19?? 2008

Híbrid

Sense TAD

Permanent

M111

PROTECCIÓ I CONTROL
DE LA FAUNA

Sèrie

M101

Execució de mesures encaminades a protegir els animals salvatges autòctons
(orenetes, ratpenats, esquirols,…)

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

M144

PROTECCIÓ I CONTROL
DE LA FLORA

Sèrie

M101

Execució de mesures encaminades a protegir les espècies vegetals.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

M145

MANTENIMENT DELS
ESPAIS NATURALS

Sèrie

M101

Execució de mesures i accions de manteniment i vigilància dels espais naturals:
desbrossament i neteja de vegetació, acondicionament dels espais fluvials, accions de
refosteració i regeneració de l'entorn,…

Híbrid

Sense TAD

Permanent

M146

RÈGIM DE CONTROL DE
LES FINQUES
RÚSTIQUES

Sèrie

M101

Documentació generada per al control i gestió de les finques rústiques de propietat
tant pública com privada.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Quadre de classificació municipal
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M149

REGISTRE
D'EXPLOTACIONS
RAMADERES

Sèrie

M101

El registre d’explotacions ramaderes té la funció administrativa d’inscripció i control de
totes les explotacions ramaderes ubicades al municipi, així com promoure la seva
millora mitjançant l’aplicació d’uns requisits mínims a complir per a cada tipus
d’explotació i, en conseqüència, promoure la millora de la competitivitat de les
explotacions.

Híbrid

M114

ACTIVITATS
AMBIENTALS

Subgrup M100
de
sèries

Controlar les activitats, ja siguin industrials, comercials o recreatives, que requereixen
d’una llicència ambiental degut a la seva incidència negativa sobre el medi ambient.

19?? -

Híbrid

M115

AUTORITZACIONS
AMBIENTALS

Sèrie

M114

Prevenir i reduir a l’origen les emissions a l’atmosfera, l’aigua i el sòl que produeixin les 1998 activitats corresponents, a més de disposar d’un sistema de prevenció amb un
enfocament integrat respecte al tractament de les emissions contaminants. Integrar en
una resolució única les decisions dels òrgans que han d’intervenir per raó de
prevenció d’incendis o accidents greus. Estan afectades les activitats esmentades en
l’Annex I de la llei 3/1998. L'autorització i la llicència ambientals resten subjectes, en
els aspectes mediambientals, a una revisió periòdica cada vuit anys i a les revisions i
les inspeccions periòdiques que estableix la legislació sectorial corresponent en
matèria de prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut.

Híbrid

63 Conservació
permanent

M116

LLICÈNCIES AMBIENTALS Sèrie
A

M114

Prevenir i reduir a l’origen les emissions contaminants a l’aire, a l’aigua, al sòl i al
subsòl que produeixen les activitats corresponents i que són susceptibles d afectar el
medi ambient, aquelles que són susceptibles de produir danys a les instal·lacions
municipals i al sistema de sanejament, i també prevenir incendis i protegir la salut.
Integrar en la llicència ambiental les decisions dels òrgans que hagin d'intervenir per
raó d'abocament al sistema de sanejament o clavegueram municipal. Integrar en la
llicència ambiental les decisions dels òrgans que hagin d intervenir per raó de
prevenció d incendis i de protecció de la salut. Comprovar que les instal·lacions
projectades s’adapten als principis i normativa vigent. Verificar els criteris de
sostenibilitat emprats en la redacció del projecte. Estan afectades les activitats
esmentades en l’Annex II.1 de la llei 3/1998.

Híbrid

63 Conservació
permanent

1998 -

480 Conservació
permanent.
Eliminació de la
còpia del
projecte tècnic
un cop
comprovat que
l'expedient de
llicència es
correspon amb
les dades per a
les quals es
sol•licita la
inscripció al
Registre
d'explotacions
ramaderes.
No avaluable
No avaluable
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M117

LLICÈNCIES AMBIENTALS Sèrie
B

M114

M118

LLICÈNCIES
D'ACTIVITATS
RECREATIVES

Sèrie

M114

M119

LLICÈNCIES
D'ACTIVITATS
INDUSTRIALS

Sèrie

M114

M120

LLICÈNCIES
D'ACTIVITATS
COMERCIALS

Sèrie

M121

AUTORITZACIONS
PISCINES

M122

PERMISOS O
COMUNICACIONS
AMBIENTALS

Arxiu Municipal de Terrassa

Prevenir i reduir a l’origen les emissions contaminants a l’aire, a l’aigua, al sòl i al
subsòl que produeixen les activitats corresponents i que són susceptibles d afectar el
medi ambient, aquelles que són susceptibles de produir danys a les instal·lacions
municipals i al sistema de sanejament, i també prevenir incendis i protegir la salut.
Integrar en la llicència ambiental les decisions dels òrgans que hagin d'intervenir per
raó d'abocament al sistema de sanejament o clavegueram municipal. Integrar en la
llicència ambiental les decisions dels òrgans que hagin d intervenir per raó de
prevenció d incendis i de protecció de la salut. Comprovar que les instal·lacions
projectades s’adapten als principis i normativa vigent. Verificar els criteris de
sostenibilitat emprats en la redacció del projecte. Estan afectades les activitats
esmentades en l’Annex II.2 de la llei 3/1998.
Prevenir i reduir a l’origen les emissions contaminants a l’aire, a l’aigua, al sòl i al
subsòl que produeixen les activitats corresponents i que són susceptibles d’afectar el
medi ambient, aquelles que són susceptibles de produir danys a les instal·lacions
municipals i al sistema de sanejament, i també prevenir incendis i protegir la salut.
Integrar en la llicència ambiental les decisions dels òrgans que hagin d'intervenir per
raó d'abocament al sistema de sanejament o clavegueram municipal. Integrar en la
llicència ambiental les decisions dels òrgans que hagin d’intervenir per raó de
prevenció d’incendis i de protecció de la salut. Comprovar que les instal·lacions
projectades s’adapten als principis i normativa vigent. Verificar els criteris de
sostenibilitat emprats en la redacció del projecte. Estan afectades les activitats
esmentades en l’Annex II.2 de la llei 3/1998.
La seva funció és la mateixa que una llicència ambiental. Es tracta de la denominació
anterior a la llei 3/1998, enfocat a les activitats industrials.

1998 -

Híbrid

63 Conservació
permanent

19 ??1999

Híbrid

63 Conservació
permanent

19??- 1999 Híbrid

63 Conservació
permanent

M114

La seva funció és la mateixa que una llicència ambiental. Es tracta de la denominació
anterior a la llei 3/1998, enfocat a les activitats comercials.

19??- 1999 Híbrid

63 Conservació
permanent

Sèrie

M114

Autorització per l’establiment de piscines. Subjectes a llicència ambiental però es
tramitaven com a “expedients d’aigües lúdiques”.

19??- 1999 Híbrid

63 Conservació
permanent

Sèrie

M114

Verificar que les instal·lacions projectades s’adapten als principis i la normativa vigent,
possibilitar que els veïns afectats per l’activitat que es pretén implantar puguin
defensar els seus drets i interessos davant l’Ajuntament, tramitar i resoldre de forma
simultània el permís municipal ambiental i la preceptiva llicència urbanística. Estan
afectades les activitats esmentades en l’Annex III de la llei 3/1998 (activitats amb una
incidència ambiental baixa) i es coneix més habitualment com a “Comunicació”. Si en
el termini d’un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l’Ajuntament no
manifesta de manera motivada la disconformitat, l’actuació comunicada quedarà
legitimada i podrà realitzar-se.

1998 -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Quadre de classificació municipal
M123

ACTIVITATS INNÒCUES

Sèrie

M124

DISCIPLINA
MEDIAMBIENTAL

M125

EXPEDIENTS DE
DISCIPLINA
MEDIAMBIENTAL

M114

Arxiu Municipal de Terrassa

Comunicació prèvia de l’exercici d’aquelles activitats i instal·lacions que no afecten al
medi ambient; és a dir, que no són classificades si no innòcues.

19?? -

Sense TAD

Permanent

Subgrup M100
de
sèries

Denunciar aquelles activitats o obres que no hagin obtingut una llicència ambiental o
incompleixin les seves bases, a més de l’abocament incontrolat de residus, emissió de
sorolls per sobre de lo establert i altres efectes negatius vers al medi ambient.

19?? -

Híbrid

No avaluable

No avaluable

Sèrie

M124

Denunciar els abocaments de terres o residus de forma incontrolada, la tala d’arbres,
les obres sense llicència i el moviment de terres de forma no controlada.

18?? 2004

Híbrid

Sense TAD

Permanent

M126

EXPEDIENTS
Sèrie
D'ACTIVITATS MOLESTES

M124

Sancionar totes aquelles activitats que produeixen molèsties o alteracions del medi
ambient.

19?? -

Híbrid

M127

EXPEDIENTS
SANCIONADORS
AMBIENTALS

Sèrie

M124

Sancionar totes aquelles activitats contràries a la bona preservació del mediambient.

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

M128

CONTROL, PREVENCIÓ I
VIGILÀNCIA
MEDIAMBIENTAL

Subgrup M100
de
sèries

Oferir suport analític en els àmbits de la protecció de la salut pública i el control del
medi ambient. El laboratori porta a terme activitats d’anàlisi que es deriven del control
municipal de la qualitat de l’aire, de l’aigua i els aliments, a més d’altres àmbits
relacionats directament amb el medi ambient.

1986 -

Híbrid

No avaluable

No avaluable

M150

VIGILÀNCIA I CONTROL
DE LA CONTAMINACIÓ

Sèrie

M128

Controlar els nivells de contaminació i aplicar mesures de prevenció i solució. Incloem:
contaminació d'aigües subterrànies, contaminació del sòl, contaminació atmosfèrica,
contaminació lumínica, contaminació acústica, contaminació electromagnètica,….

Híbrid

Sense TAD

Permanent

M151

CONTROL
METEOROLÒGIC

Sèrie

M128

Agrupació de la documentació generada per la gestió de l'estació meteorològica, així
com de les dades produïdes des de control meteorològic.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

100 Permanent
(Expedient
d'infraccions
d'activitats
molestes i
indústries
clandestines.)
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M131

ANÀLISI DE MOSTRES

Sèrie

M132

SOSTENIBILITAT,
ESTALVI I EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA

M133

M128

Arxiu Municipal de Terrassa

Anàlisi de mostres microbiològiques i fisicoquímiques bàsiques d'aliments,
microbiològiques de superfícies (establiments alimentaris, menjadors col·lectius,
instal·lacions de poliesportius), i microbiològic i parasitològic de sorres. Al 1884
enquadernat sota el nom "Registre d'assajos i anàlisis químics del laboratori
municipal".// Expedients de mostra de les anàlisis bacteriològiques i químiques:
Proporcionar un servei d’anàlisi i investigació analítica a les institucions i empreses,
tant públiques com privades.

1884 -

Híbrid

Subgrup M100
de
sèries

Promoció i estalvi d’energia, funcionament de l’energia solar tèrmica, funcionament de
l’energia solar fotovoltaica, referències a ajuts i subvencions per obres d’energies
renovables i tots els aspectes relacionats amb l'assessorament tècnic i de projectes.
Servei gratuït d’informació i assessorament als ciutadans i ciutadanes. Realització de
campanyes d’informació i promoció, organització de cursos i xerrades, gestió
energètica d’instal·lacions municipals i realització de projectes. L’Agència de Serveis
Energètics de Terrassa (ASET) fa un seguiment de les instal·lacions solars, propostes
d’estalvi energètic en altres edificis i campanyes de difusió.

19?? -

Híbrid

No avaluable

No avaluable

EXPEDIENTS D'ENERGIA
SOLAR

Sèrie

M132

Inspecció i control de la instal·lació de plaques solars, relacionat amb l’expedient
d’obres corresponent.

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

M143

SERVEI DE PRÉSTEC DE
BICICLETES

Sèrie

M132

Servei de préstec de bicicletes per la mobilitat sostenible gestionat per l'ajuntament
amb col·laboració de l'empresa l'Heura, SL. (Veure Reglament)

Sense TAD

Permanent

M147

SERVEI VEHICLES
ELÈCTRICS

Sèrie

M132

Servei de càrrega dels vehicles elèctrics.

Sense TAD

Permanent

M154

ACCIONS EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA

Sèrie

M132

Agrupa la documentació produïda per la gestió continuada d'actuacions de millores
d'estalvi en els equipaments i béns mobles municipals, així com de la promoció de
projectes d'eficiència energètica i energies renovables.

Sense TAD

Permanent

M134

ABASTAMENT I
SANEJAMENT D’AIGUA

Subgrup M100
de
sèries

Gestió integral del cicle de l’aigua des de la seva obtenció, la distribució racional, el
consum i el tractament i depuració de les aigües residuals. Manteniment de la xarxa
d’aigua potable, control dels abocaments d’aigües residuals a la xarxa de
clavegueram, gestió del sistema de sanejament.

19?? -

No avaluable

No avaluable

M135

SERVEI ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE

Sèrie

Control de l’abastament d’aigües en el terme de Terrassa. En la actualitat, el servei
d’abastament d’aigua potable a la ciutat és gestionat per l’empresa concessionària
Aigües de Terrassa.

19?? -

Sense TAD

Permanent

M134

Híbrid

317 5 anys
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M136

ABOCAMENTS D'AIGÜES
RESIDUALS

Sèrie

M137

RESIDUS I NETEJA

M138

M134

1986 -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Subgrup M100
de
sèries

Recollida de residus municipals, servei de recollida selectiva, servei de Deixalleries
1985 Municipals, servei de Minideixalleries, servei de recollida de mobles i estris vells, i
serveis de neteja i manteniment viaris. Aquests serveis els realitza l’Empresa Municipal
Eco-Equip.

Híbrid

No avaluable

No avaluable

RECOLLIDA DE RESIDUS
URBANS

Sèrie

Gestionar els serveis de recollida selectiva de desperdicis.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

M141

INFORMACIÓ I
DOCUMENTACIÓ
AMBIENTAL

Subgrup M100
de
sèries

Permanent

Híbrid

No avaluable

No avaluable

M142

CAMPANYES
INFORMATIVES I DE
COMUNICACIÓ

Sèrie

Elaboració de materials per a informar als ciutadans o sensibilitzar-los respecte a
temes de consideració estratègica, en referència als hàbits i comportaments cívics,
consum (minimització de residus), utilització d’infraestructures… Campanyes com "La
Neteja depèn de tots, depèn de tu", "Aprofitem, ajudem la natura, treballem pel futur",
"Pel Nadal, Aprofitem", "Cada cosa al seu lloc", "Fem Bon Ambient", "A Terrassa,
reduïm els residus"…, són algunes d’aquestes actuacions.

Híbrid

Sense TAD

M137

M141

Inspeccionar i controlar, amb presa de mostres, els abocaments d’aigües residuals
industrials a la xarxa de clavegueram municipal. La tramitació del permís d’abocament
al clavegueram municipal s’inclou en la tramitació de la llicència o autorització
ambiental d’obertura de l’activitat.

Arxiu Municipal de Terrassa

1986 -

19?? -

