Quadre de classificació municipal

Codi

Nom

Nivell

Hereta

Funció

Arxiu Municipal de Terrassa

Cronolo
gia

Suport

Taules
d'avaluació
documental

Disposició

Nivell de protecció
segons LOPD

H100

TRANSPORT I MOBILITAT
URBANA

Grup de
sèries

Afavorir, controlar i organitzar l'ús i l'aprofitament de la via pública 1964 pel que fa a la concessió, inspecció i supervisió del transport
urbà públic i privat. També es preveu la gestió de la mobilitat de
tots els mitjans de transports.

Híbrid

No avaluable. No avaluable.

No avaluable

H101

GESTIÓ DE L'ESTACIONAMENT

Subgrup H100
de sèries

Garantir, controlar i fer accessible espais destinats a
l’aparcament de vehicles privats a la via públic ja sigui de forma
gratuïta o mitjançant la satisfacció d’una determinada quota
econòmica.

19?? -

Híbrid

No avaluable. No avaluable.

No avaluable

H102

ESTABLIMENT DE ZONES
D’ESTACIONAMENT

Sèrie

H101

Determinar les zones urbanes en superfície destinades als
diversos tipus d'estacionament.

19?? -

Híbrid.

H103

CONTROL I GESTIÓ DE LA ZONA
BLAVA

Sèrie

H101

Controlar el número de places de zona blava per aparcament, a
més de la gestió de les màquines pertinents.

19?? -

Híbrid.

H104

AUTORITZACIÓ D’OPERACIONS
DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

Sèrie

H101

Autoritzar un tall de trànsit al vial de circulació per un període de
temps limitat.

19?? -

Híbrid

H105

EXPEDIENTS DE GRUA

Sèrie

H101

Fomentar l'estacionament responsable i sancionar amb la
retirada del vehicle amb la grua municipal.

19?? -

Híbrid

Sense TAD

H106

GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS Subgrup H100
DE TRANSPORT
de sèries

Exercir el control i la supervisió per garantir uns mínims de
transport públic a la ciutat ja sigui autoritzant llicències,
augmentant la flota d’autobusos o estipulant noves rutes per a la
seva circulació a l'interior de la ciutat.

19?? -

Híbrid

No avaluable. No avaluable.

120 Destrucció total als
cinc anys

Sense TAD

Bàsic

Permanent

Bàsic

525 Destrucció total.
Termini: cinc anys

Bàsic

Permanent

Bàsic

No avaluable

Quadre de classificació municipal
H107

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES DE
TAXIS

Sèrie

H106

Atorgar el vist i plau o autoritzar a un conductor per a realitzar el
servei particular de transport de viatgers. Atorgar i modificar la
concessió de l’autorització per a la prestació del servei de taxi.
Aquesta habilita al titular per a l’exercici de l’activitat de transport
de viatgers en les condicions fixades en les disposicions
aplicables. Cada llicència del taxi té un únic titular i està referida
a un vehicle concret. Les llicències s’atorguen en base al
compliment dels requisits de la Llei 19/2003, del taxi.

H135

RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA DE
TAXIS

Sèrie

H106

Concedir la renovació de la llicència municipal per a realitzar el
servei particular de transport de viatgers un cop s'ha renovat el
permís BTP de conduir a la DGT.

H108

EXPEDIENTS DE CANVIS DE
VEHICLES DE TAXIS

Sèrie

H106

Autoritzar l’intercanvi o la renovació del vehicle a un conductor
que realitza el servei particular de transports de viatgers.

H109

PROVES DE CREDENCIALS PER
A TAXISTES

Sèrie

H110

Arxiu Municipal de Terrassa
1945-

Híbrid

666 Destrucció total als 4 Mitjà
anys, sempre que es
conservi el registre de
llicencies de taxi

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Mitjà

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Mitjà

H106

Realitzar i supervisar cursos d’aptituds psíquiques i tècniques per 19?? a conductors de taxis per tal de millorar el seu rendiment i la seva
preparació.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Bàsic

SOL·LICITUD DE CIRCULACIÓ DE Sèrie
TRANSPORTS INTERURBANS

H106

Autoritzar la circulació (renovació, nous itineraris) de vehicles de
transports de viatgers interurbans per la ciutat. La Generalitat fa
la proposta per compartir parada. Es fa a través de
comunicacions.

19?? -

Híbrid

124 Destrucció total.
Termini: cinc anys.

Bàsic

H111

RECLAMACIONS D’USUARIS DEL Sèrie
TRANSPORT PÚBLIC

H106

Atendre les queixes formulades per ciutadans o empreses pel
servei dels transports públics.

19?? -

Híbrid

125 Permanent

No avaluable

H124

CONTROL I SEGUIMENT DEL
FUNCIONAMENT DEL
TRANSPORT PÚBLIC

H106

Gestió del transport públic.

Sèrie

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Bàsic

Quadre de classificació municipal
H125

XARXA I LÍNIES DE TRANSPORT
PÚBLIC

Sèrie

Híbrid

Sense TAD

H112

GESTIÓ DEL MOBILIARI

Subgrup H100
de sèries

Controlar el manteniment i la instal·lació dels elements de
mobiliari que es troba distribuït a la via pública de la ciutat en
relació al transport i la mobilitat.

19?? -

Híbrid

No avaluable. No avaluable.

H113

SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ O
MODIFICACIÓ DEL MOBILIARI
URBÀ DEL SERVEI MUNICIPAL
D’AUTOBUSOS

Sèrie

H112

Millora de la circulació i del servei municipal de transports
19?? d'autobusos. La sol licitud es fa a través d’una instància a partir
de les aplicacions corporatives. Inclou la publicitat a espais
públics, que ho fa una empresa externa. Només es dóna el vist-iplau de paraula.

Híbrid

126 Destrucció total.
Termini: cinc anys.

Bàsic

H114

SOL·LICITUD DE SENYALITZACIÓ Sèrie
VIÀRIA

H112

Mantenir la senyalització viària en òptimes condicions prèvia
petició ciutadana.

19?? -

Híbrid

116 Destrucció total.
Termini: cinc anys.

No avaluable

H115

SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ,
MODIFICACIÓ I MANTENIMENT
DE LA XARXA SEMAFÒRICA

Sèrie

H112

Instal·lar i modificar la xarxa semafòrica de la ciutat, a partir de
les demandes generades pels districtes, Guardia Urbana i altres,
així com dels estudis que es produeixen des dels diferents
Serveis de la Direcció de Serveis de Transports i Circulació.

19?? -

Híbrid

443 Destrucció total.
Termini: cinc anys.

Bàsic

H116

SOL·LICITUD DE TANQUES I/O
FITONS

Sèrie

H112

Instal·lar una tanca o fitó davant un habitatge, edifici o local per
evitar una obstrucció d’accés produïda per l’aparcament d’altres
vehicles. (Fixes, les temporals per obres serien Llicències de
tanques i sitges i per ocupació de via pública serien Expedients
d'ocupació de la via pública)

19?? -

Híbrid

114 Destrucció total.
Termini: cinc anys.

Bàsic

H117

PLANIFICACIÓ DE LA MOBILITAT Subgrup H100
de sèries

Protocol i model d’actuació municipal que regula tot el que fa
referència a la mobilitat rodada dins de la ciutat.

19?? -

Híbrid

H126

PLANS SUPRAMUNICIPALS

Sèrie

H106

Arxiu Municipal de Terrassa

H117

Gestió de les xarxes d'autobús, taxi,….

Permanent

No avaluable. No avaluable.

Bàsic

Bàsic

No avaluable

No avaluable
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Arxiu Municipal de Terrassa

H118

PLA DE MOBILITAT URBANA

Sèrie

H117

Segons la Llei 9/2003 de mobilitat, la redacció del Pla de
Mobilitat urbana és obligatòria pels municipis de més de 50.000
habitants. El Pla de Mobilitat Urbana preten millorar
l’accessibilitat i minimitzar els impactes negatius del transport.
Els plans h

2003 -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Bàsic

H119

PLA LOCAL DE SEGURETAT
VIÀRIA

Sèrie

H117

Prevenir l’accidentalitat viària urbana, fet a nivell autonòmic i al
qual s’adhereix Terrassa. Control de la velocitat, control de la
prioritat, control d’alcoholèmia, ús d’elements de seguretat
passiva, fer prendre consciència als ciutadans de la seguretat
viària i combatre els punts de la xarxa viària amb especial
sinistralitat.

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Bàsic

H127

EXPEDIENTS DE PLANIFICACIÓ

Sèrie

H117

Planificació de la mobilitat en diferents zones.

Sense TAD

Permanent

Bàsic

H132

PLA DE L'ACCESSIBILITAT

Sèrie

H117

Fer accessible l'entorn existent amb l'objectiu que totes les
2003persones el puguin utilitzar de manera lliure i autònoma. El Pla
avaluarà i proposarà actuacions transversals per a l'eliminació de
les barreres existents a els espais d'ús públics, els edificis
públics, els elements de transport i els sistemes de comunicació
públics.

Sense TAD

Permanent

Bàsic

H133

PLANS DE MOBILITAT CENTRES
TREBALL

Sèrie

H117

Planificar i revisar els plans de mobilitats de centres i
instal·lacions immobles tant del sector privat com públic.

Sense TAD

Permanent

No avaluable

H120

REGULACIÓ DEL TRÀNSIT

Subgrup H100
de sèries

Accions de regulació i control del trànsit a la ciutat

No avaluable. No avaluable.

H121

EXPEDIENT DE SOL·LICITUD DE
CIRCULACIÓ DE VEHICLES
ESPECIALS

Sèrie

Control de la circulació de vehicles especials (grues, mercaderies
perilloses, vehicles amb més de 10 tones, etc.). S'inclouen també
les autoritzacions a les autoescoles.

H120

118 Destrucció en cinc
anys

Mitjà

Mitjà
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H122

AUTORITZACIÓ
CIRCULACIÓ
RESTRINGIDES

PERMÍS Sèrie
ZONES

H120

Per poder accedir amb vehicle a determinades zones de la ciutat
on el trànsit està total o parcialment restringit, cal demanar una
autorització municipal. Segons quina sigui la zona restringida,
amb l'autorització municipal es lliura a la persona sol·licitant una
targeta d'identificació per al vehicle autoritzat, un distintiu per
poder estacionar o en zones en què l'accés està impedit
físicament per pilones mòbils, un comandament a distància (previ
pagament de la corresponent taxa). En algunes zones
restringides, s'introdueix la matrícula dels vehicles autoritzats a la
base de dades del sistema de control d'accés quan aquest es fa
per càmeres, com és el cas de la Rambla d'Ègara.

H128

EXPEDIENTS DE
Sèrie
DIRECCIONALITAT I ORDENACIÓ
DEL TRÀNSIT

H120

Establir, previ estudis i informes, canvis de circulació de carrers o 18?? ordenar la circulació de vehicles en una zona determinada. Des
de mobilitat es fan petits informes de les actuacions.

H134

CONTROL I SEGUIMENT DEL
TRÀNSIT

Sèrie

H120

H129

PROMOCIÓ, SENSIBILITZACIÓ,
FOMENT I COMUNICACIÓ DE LA
MOBILITAT

Subgrup H100
de sèries

Campanyes i accions de comunicació i difusió de la mobilitat a la
ciutat.

H130

CAMPANYES INFORMATIVES DE
MOBILITAT

Sèrie

Campanyes de promoció de la mobilitat com pot ser la Setmana
de la mobilitat.

A

H129

Arxiu Municipal de Terrassa
Mitjà

Híbrid

442 Destrucció total en un
termini de cinc anys.

Sense TAD

Permanent

No avaluable. No avaluable.

Bàsic

Bàsic

No avaluable

Bàsic
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H131

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ PER A
LA SENSIBILITZACIÓ I FOMENT
DE LA MOBILITAT

Sèrie

H129

Accions de difusió i sensibilització de la mobilitat a la ciutat.

Arxiu Municipal de Terrassa
Bàsic

