Quadre de classificació municipal

Codi

Nom

Nivell

F100

SANITAT I SALUBRITAT

Grup de
sèries

F101

ASSISTÈNCIA GINECOLÒGICA I
SEXUAL

Subgrup de
sèries

F139

GESTIÓ DE LA PLANIFICACIÓ
FAMILIAR

F102

F103

Hereta

Funció

Arxiu Municipal de Terrassa

Cronologia

Suport

Taules
d'avaluació
documental

Disposició

Nivell de
protecció
segons LOPD

Programar, prestar i gestionar les competències
municipals en matèria de salut, consum i qualitat de vida.

19?? -

Híbrid

No avaluable. No avaluable.

No avaluable

F100

Donar atenció especialitzada i assessorament sobre
planificació familiar, sexualitat, contracepció i aspectes
ginecològics.

19?? -

Híbrid

No avaluable. No avaluable.

No avaluable

Sèrie

F101

Planificar, coordinar, disposar de recursos per potenciar
els serveis de Planificació Familiar i Consulta Sexual i
Ginecològica que s'ofereix a la ciutadania i als grups
socials sensibles o crítics en aquesta matèria.

1984-1996

Analògic

Sense TAD

Permanent

Bàsic

HISTÒRIES CLÍNIQUES
D'ASSISTÈNCIA GINECOLÒGICA I
SEXUAL

Sèrie

F101

Portar el seguiment d’una dona que ha demanat el
serveis de l’assistència ginecològica i sexual municipal.
Quan la persona arriba als 25 anys es tanca l’expedient.

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Alt

ASSISTÈNCIA A LA SALUT
MENTAL

Subgrup de
sèries

F100

Donar resposta a les situacions especials de tractament i
atenció que poden necessitar persones amb les
capacitats cognitives alterades i/o disminuïes sovint per
qüestions congènites, entre d’altres.

19?? -

Híbrid

No avaluable. No avaluable.

No avaluable

Quadre de classificació municipal

Arxiu Municipal de Terrassa

F104

HISTÒRIES CLÍNIQUES DE SALUT
MENTAL

Sèrie

F103

Regular la documentació d’un pacient amb les capacitat
cognitives alterades i/o disminuïes sovint per qüestions
congènites, entre d’altres, i que utilitza un servei
determinat. És una sèrie tancada que va assumir el
Servei de la Generalitat i els expedients es van cedir al
Consorci Sanitari (CAP).

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent,
sempre i quan
arribin a l’Arxiu
Històric des del
CAP’s.

Alt

F105

EXPEDIENTS D'USUARIS DEL
CENTRE DE DIA

Sèrie

F103

Controlar i fer un seguiment de les persones amb les
19?? capacitat cognitives alterades i/o disminuïes sovint per
qüestions congènites, entre d’altres, que utilitzen el servei
d’estança del Centre de Dia de salut mental.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Alt

F144

ACTIVITATS DE REHABILITACIÓ

Sèrie

F103

Activitats orientades a la rehabilitació psicosocial i socio
laboral de les persones amb les capacitats cognitives
alterades i/o disminuïdes. Activitats dissenyades en
relació als objectius de millora de les característiques
individuals, incidint específicament en les àrees
relacional, conductual, cognitiva i emocional.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

No avaluable

F106

SALUT PÚBLICA

Subgrup de
sèries

F100

Promoure i incentivar un comportament i uns hàbits de
salut i higiene saludable entre els pobladors del municipi.
Prevenció d'epidèmies.

19?? -

Híbrid

No avaluable. No avaluable.

Bàsic

F107

VACUNACIONS ESCOLARS

Sèrie

F106

Controlar i fer un seguiment de les vacunacions dels
alumnes de les escoles.

1906 -

Híbrid

Sense TAD

Alt

Permanent

Quadre de classificació municipal
F108

EXPEDIENTS DE REVISIONS
MÈDIQUES ESCOLARS

Sèrie

F106

Portar a terme revisions mèdiques a les escoles
municipals com a mesura de prevenció i control de la
salut dels infants.

F109

LLISTATS DE VACUNACIÓ

Sèrie

F106

F110

ESTUDI I INFORME TÈCNIC DELS
HÀBITS DE SALUT

Sèrie

F145

INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ
I ORDENACIÓ SANITÀRIA

F146

Arxiu Municipal de Terrassa
1976 -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Bàsic

Control i seguiment de les vacunacions dels ciutadans del 1909-1975
municipi en prevenció de possibles epidèmies.

Paper

Sense TAD

Permanent

Bàsic

F106

Compilar les dades més rellevants sobre diferents
aspectes de la salut pública de Terrassa.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

No avaluable

Sèrie

F106

Promoure plans, activitats i serveis d'educació i promoció
de la salut

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Alt

PROMOCIÓ DE LA SALUT A LA
COMUNITAT

Sèrie

F106

Desenvolupar activitat i programes destinats a
promocionar la salut de la comunitat i promoure plans i
activitats d’educació, millora i promoció de la salut amb
l’objectiu de millorar la informació i la capacitat de la
població de dur a terme conductes saludables.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Alt

F111

GESTIÓ DEL CEMENTIRI

Subgrup de
sèries

F100

Donar la cobertura necessària, la infrastructura i l’espai
19?? per a la inhumació de cadàvers i al trasllat de restes
humanes com a mesura de control de la salut pública que
l’Ajuntament té assumida com a competència municipal.

Híbrid

No avaluable. No avaluable.

F112

EXPEDIENTS DE TRANSMISSIÓ
DE DRETS DE SEPULTURA

Sèrie

F111

Regular la titularitat de la sepultura, és a dir, l’expedició
d’un nou títol o rebut de lloguer a favor d’un nou titular.

Híbrid

19?? -

1956 -

426 Destrucció total.
Termini: trenta
anys.

Alt

Alt

Quadre de classificació municipal

Arxiu Municipal de Terrassa

F113

EXPEDIENTS D'INCINERACIÓ DE
CADÀVERS

Sèrie

F111

Procedir a la incineració d’un difunt.

19?? -

Híbrid

427 Destrucció total.
Termini: deu
anys.

Alt

F114

EXPEDIENTS DE DESNONAMENT
DE SEPULTURES DE PROPIETAT

Sèrie

F111

Procedir al desnonament de la sepultura per
l’impagament de la taxa de conservació.

19?? -

Híbrid

429 Destrucció total.
Termini: Trenta
anys.

Mitjà

F115

EXPEDIENTS DE RENÚNCIA
VOLUNTÀRIA A SEPULTURA

Sèrie

F111

Procedir a la renúncia voluntària d’una sepultura per
impagament o altres circumstàncies abans d’haver de
recórrer a l’ús de mesures coercitives.

19?? -

Híbrid

429 Destrucció total.
Termini: Trenta
anys.

Alt

F116

EXPEDIENTS D’AUTORITZACIÓ
Sèrie
D’EXHUMACIÓ DE CADÀVERS PEL
TRASLLAT DE SEPULTURA O
INCINERACIÓ SENSE LA
PRESÈNCIA DE LA FAMÍLIA

F111

Autoritzar l’exhumació (retirada de restes), a efectes de
19?? trasllat de sepultura o incineració sense la presència de la
família. Ho fan amb la presència de la família o no.

Híbrid

431 Destrucció total.
Termini: cinc
anys.

Alt

F117

EXPEDIENTS DE PERMISOS
D'OBRES I INSTAL·LACIONS
ORNAMENTALS A LES
SEPULTURES

F111

Procedir a valorar tècnicament i donar el permís a la
sol·licitud del titular del dret funerari (titular de la
sepultura) respecte a la demanada de realització d’obres
menors a les sepultures (canvi o nous elements en la
façana d’una sepultura, obres de reparació i reforma,
obres en els parterres, sòcols, jardineries, addició, col
locació i desplaçament d’elements decoratius, etc.) així
com la liquidació de les taxes corresponents. El servei
d’obres és el propi del serveis funeraris, ja que no deixen
fer obres a manobres aliens al servei.

Híbrid

432 Permanent.

Alt

Sèrie

1935 -

Quadre de classificació municipal
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F118

EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ
DE SERVEIS FUNERARIS

Sèrie

F111

Contractar un servei funerari integral, que en cas d’un òbit 19?? es compon de lloguer o concessió d’una sepultura (en el
cas que el difunt o els familiars no en disposin),
incineració, així com la contractació de capella, cotxes,
recordatoris, flors, música,

Híbrid

433 Destrucció total.
Termini: cinc
anys.

Alt

F119

LLIBRE REGISTRE GENERAL DE
SEPULTURES I PARCEL·LES

Sèrie

F111

Registrar tots els moviments que es realitzen en cada
sepultura des de la seva creació (inhumacions,
exhumacions, transmissions de dret funerari, obres
realitzades, etc.).

1897 -

Híbrid

434 Permanent.

Alt

F120

LLIBRE REGISTRE
D'INHUMACIONS DE CADÀVERS

Sèrie

F111

Registrar totes les inhumacions que es realitzen
diàriament.

19?? -

Híbrid

435 Permanent.

Alt

F121

LLIBRE REGISTRE
D'INCINERACIONS DE CADÀVERS

Sèrie

F111

Registrar totes les incineracions que es realitzen
diàriament.

19?? -

Híbrid

436 Permanent.

No avaluable

F122

LLIBRE REGISTRE
D'EXHUMACIONS I TRASLLAT DE
CADÀVERS

Sèrie

F111

Registrar totes les exhumacions que es realitzaven en
cada cementiri , independentment del motiu a que obeeix
l’exhumació.

19?? -

Híbrid

437 Permanent.

Mitjà

F123

LLIBRE DE REGISTRE DE
CONCESSIONS TEMPORALS DE
SEPULTURES

Sèrie

F111

Registrar totes les sepultures de lloguer en actiu, amb
l’estat i la durada del lloguer.

19?? -

Híbrid

438 Permanent.

Mitjà

Quadre de classificació municipal
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F124

DISCIPLINA DE SALUT PÚBLICA

Subgrup de
sèries

F100

F125

EXPEDIENTS DE DENÚNCIA I
SANCIONADORS

Sèrie

F124

F126

EXPEDIENTS SANCIONADORS DE Subsèrie
CONTROL ALIMENTARI

F125

Sancionar els locals i establiments del ram de
l’alimentació, ja sigui dins del procediment d’obertura del
local, o be quan s’actua per una inspecció rutinària o per
una denúncia que no garanteixen la seguretat dels
productes venuts.

19?? -

Híbrid

F131

EXPEDIENTS D’INSPECCIÓ DE
CONTROL ALIMENTARI

F124

Gestionar la recollida de mostres alimentàries en locals i
establiments del ram de l’alimentació, ja sigui dins de
l’establiment d’obertura del local, o bé quan s’actua per
una inspecció rutinària o per una denúncia.

19?? -

Híbrid

Sèrie

Contribuir a la defensa de l’estat de la salut de la població 19?? mitjançant accions encaminades a detectar i reduir els
riscos derivats dels factors ambientals, inclosa la
seguretat alimentària. Són activitats de protecció de la
salut, l’aplicació de normatives legals, l’avaluació dels
riscos i les intervencions de vigilància i control sanitari. La
disciplina de salut pública fa referència a la capacitat
sancionadora que en matèria de salut comunitària té
l’administració municipal segons les normatives
aplicables.
Qualsevol control o actuació de salut pública (inspeccions 1884 instal·lacions, de punts de venda, llicències de gossos
perillosos,…) que no s’ajusti a les diferents normatives
genera un expedient sancionador la confecció del qual es
realitzat a partir d’una aplicació informàtica. La disciplina
de salut pública fa referència a la capacitat sancionadora
que en matèria de salut pública té l’administració
municipal segons les normatives aplicables.

Híbrid

No avaluable. No avaluable.

No avaluable

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Bàsic

362 Destrucció total.
Termini: Un any
dels expedients
que no han
generat un
procés
sancionador i
conservació
permanent dels
expedients que
han derivat en
un procediment
sancionador.
361 Destrucció total.
Termini: un any
dels expedients
que no han
generat un
procés
sancionador i
conservació
permanent dels
expedients que

Bàsic

Mitjà

Quadre de classificació municipal

Arxiu Municipal de Terrassa
han derivat en
un procediment
sancionador

F127

SALUT AMBIENTAL

Subgrup de
sèries

F100

Controlar l’exposició de centres públics a agents que
poden ocasionar molèsties o ésser perjudicials per a la
salut humana.

19?? -

Híbrid

No avaluable. No avaluable.

Mitjà

F128

CONTROL DE PLAGUES
URBANES

Sèrie

F127

Detectar i fer un seguiment de possibles agents del regne
animal (rosegadors, insectes,…) que poden arribar a
reproduir-se de forma descontrolada fins significar una
situació de malvestat i perjudici per la comunitat humana.
Es disposa d’una aplicació de gestió d’expedients de
plagues.

1950 - 2004;
2005 -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

No avaluable

F129

CAMPANYES D'INSPECCIÓ

Sèrie

F127

Control i seguiment periodic d’espais susceptibles a patir
contaminació per agents externs i que poden afectar a la
salut dels individus (piscines i polisportius, centres de
tatuatge i píercing, establiments alimentaris, instal·lacions
de risc de legionel·losi,…).

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Mitjà

F130

ACTES D'INSPECCIÓ

Subsèrie

F129

Recollir les disposicions del tècnic inspector dels espais
19?? susceptibles a patir contaminació per agents externs i que
poden afectar a la salut dels individus.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

No avaluable

F142

Sèrie
CONTROL
D’INSTAL·LACIONS AMB
RISC DE LEGIONEL·LA

F127

Gestionar el control de les instal·lacions amb risc de
legionel·losi. Disposar d'un control de les empreses que
disposen de torres de refrigeració i condensadors
evaporatius.

Sense TAD

Permanent

Bàsic

F133

EXPEDIENTS D'AUTORITZACIÓ
SANITÀRIA

F127

Control i seguiment de les condicions sanitàries dels
establiments d'activitats autoritzats. Comprovar que les
condicions s'ajusten a les especificades en el projecte i
adequades a la normativa.

Sense TAD

Permanent

Bàsic

Sèrie

19?? -

Híbrid

Quadre de classificació municipal

Arxiu Municipal de Terrassa

F134

SANITAT VETERINÀRIA

Subgrup de
sèries

F100

Fomentar la tinença responsable i el compliment de la
normativa vigent en relació als animals de companyia.

19?? -

Híbrid

No avaluable. No avaluable.

Mitjà

F135

REGISTRE/CENS D’ANIMALS DE
COMPANYIA

Sèrie

F134

Registrar aquells animals domèstics existents a la ciutat
per fomentar-ne una tinença responsable. Són les altes i
baixes de gossos, gats i fures.

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Bàsic

F136

CAMPANYES I CURSOS

Sèrie

F134

Activitats de conscienciació pel foment de la tinença
responsable dels animals, ensinistrament, campanyes
informatives,…

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

No avaluable

F138

REGISTRE DE NUCLIS
ZOOLÒGICS

Sèrie

F134

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

No avaluable

F140

COMUNICACIÓ ANIMAL PERDUT A Sèrie
LA VIA PÚBLICA

F134

Controlar tots els centres i establiments que alberguen,
comercialitzen, tracten i reprodueixen animals. Els titulars
de nuclis zoològics (tots aquells centres i/o establiments
que alberguen col·leccions zoològiques d'animals de la
fauna salvatge amb finalitats científiques, culturals o
recreatives, i de reproducció, recuperació, adaptació i/o
conservació d'aquests animals) pròpiament dits,
d'instal·lacions temporals de manteniment d'animals
domèstics i els dels establiments de venda comercial
estan obligats a registrar-se en el cens de nuclis
zoològics.
Controlar la presència d'animals a la via pública.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Bàsic

F141

INCIDÈNCIES RELATIVES A
ANIMALS DE COMPANYIA

F134

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Alt

Sèrie

Sèrie factícia que recull documentació relativa a
incidències amb els animals de companyia.

Quadre de classificació municipal
F143

ATENCIÓ DELS ANIMALS DE
COMPANYIA

F147

F148

Sèrie

Arxiu Municipal de Terrassa

F134

Controlar la relació, les entrades i sortides i les
incidències dels animals del Centre d’Animals Domèstics,
que són els que s’han recollit per estar presumiblement
abandonats. Declaracions jurades, adopcions, reserves,
sortides, entrades, incidències…

GESTIÓ HOSPITALÀRIA/
Subgrup de
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (Decidir sèries
nom)

F100

Gestió de l'assistència sanitària.

Alt

REGISTRE D'INGRESSOS DE
PACIENTS

F147

Control de l'admissió o ingrés de pacients. També
coneguts com a llibres d'hospitalització.

Alt

Sèrie

Híbrid

Sense TAD

Permanent

No avaluable

