Quadre de classificació municipal

Codi

Nom

Nivell

I100

COMERÇ, CONSUM I TURISME

Grup de sèries

I101

GESTIÓ DELS MERCATS MUNICIPALS

Subgrup de sèries

I102

CONCESSIONS ADMINISTRATIVES DE
MERCATS MUNICIPALS

Sèrie

I103

Hereta

Funció

Arxiu Municipal de Terrassa

Suport

Taules d'avaluació
documental

Disposició

Nivell de protecció
segons LOPD

Té com a eix central la promoció econòmica de Terrassa mitjançant l’estímul del
Híbrid
comerç i el consum interior i també a través de la projecció exterior de la ciutat per
tal de captar públic extern que la conegui, la visiti i hi consumeixi.

No avaluable.

No avaluable.

No avaluable

I100

Garantir un bon funcionament i una bona gestió dels punts d’avituallament i de
venda públics d’aliments a la ciutat.

Híbrid

No avaluable.

No avaluable.

No avaluable

I101

Atorgar l’explotació d’un determinat punt de venda dins el mercat públic municipal
a una empresa o un particular.

Híbrid

468 Permanent

Mitjà

MODIFICACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
Subsèrie
D’EXPLOTACIÓ DE LOCALS DE MERCATS
MUNICIPALS

I102

Tramitar i recollir les modificacions produïdes en els llocs de venda (parades),
deguts a canvis de denominació (activitat) o per canvis d’ubicació (ampliació de
parades, fusions, permutes, etc.).

Híbrid

469 Destrucció total. Termini: cinc anys.

Mitjà

I104

RECUPERACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
Subsèrie
D’EXPLOTACIÓ DE LOCALS DE MERCATS
MUNICIPALS

I102

Recuperar, per part de l’organisme municipal competent, una llicència
d’autorització d’ús.

Híbrid

470 Destrucció total. Termini: cinc anys.

Mitjà

I105

CANVI DE TITULARITAT DE
L’AUTORITZACIÓ D’EXPLOTACIÓ DE
LOCALS DE MERCATS MUNICIPALS

Subsèrie

I102

Recollir els canvis de titularitat de les autoritzacions d’ús que es produeixen per
motiu de traspàs intervius, per cessió o per mortis causa.

Híbrid

471 Destrucció total. Termini: cinc anys.

Mitjà

I106

EXPEDIENTS SANCIONADORS PER LA
MALA EXPLOTACIÓ DE LOCALS DE
MERCATS MUNICIPALS

Subsèrie

I102

Tramitació d’una mesura sancionadora per un ús indegut o fraudulent d’una
concessió de parada de mercat municipal.

Híbrid

485 Destrucció total. Termini: cinc anys.

Alt

I107

REGISTRE DE CONCESSIONS
ADMINISTRATIVES DE MERCATS
MUNICIPALS

Sèrie

I101

Recollir totes les incidències que es produeixen a l’entorn dels llocs de venda i de
la resta de concessions en els mercats municipals (adjudicacions d’autorització,
canvis de nom, fusions, trasllats, etc.).

Híbrid

467 Permanent

Bàsic

I108

PETICIONS D’OBRES DE PARADES

Sèrie

I101

Autoritzar la realització d’obres menors a les parades i punts de venda dels
mercats municipals

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Bàsic

I109

AUTORITZACIÓ DE MAGATZEMS I
CAMBRES FRIGORÍFIQUES

Sèrie

I101

Tramitar i autoritzar la instal·lació de magatzems i cambres frigorífiques en els
mercats municipals.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Mitjà

I123

MERCADAL

Sèrie

I101

Organitzar i gestionar el Mercadal (mercat dels dimecres). Inclou la gestió de
l'ocupació de l'espai i l'utilització de les instal·lacions, serveis i parades i els
conflictes que es generen.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Bàsic

I126

LLICÈNCIA ANUAL

Subsèrie

I123

Atorgar llicència municipal pel desenvolupament de la venda no sedentària en
mercats. Article 11 del Reglament regulador de la venda no sedentària

Sense TAD

Permanent

Bàsic

I127

TRANSMISSIÓ, REVOCACIÓ I RENÚNCIA Subsèrie
DE PARADES

I123

Autoritzar la transmissió a favor dels familiars de la llicència de venda no
sedentària. Així com renúncies i revocacions de llicències. Articles 15 i 16 del
Reglament regulador de la venda no sedentària

Sense TAD

Permanent

Bàsic

I128

CANVIS DE TIPOLOGIA/PARADA

Subsèrie

I123

Modificació de la tipologia de la concessió de la llicència

Sense TAD

Permanent

Bàsic

I129

AMPLIACIÓ DE PARADA/CANVI UBICACIÓ Subsèrie

I123

Modificació de les mides de la concessió de la llicència

Sense TAD

Permanent

Bàsic

I130

SANCIONADORS

I123

Tramitació d’una mesura sancionadora per un ús indegut o fraudulent d’una
autorització de venda no sedentària. Articles 19 i 21 del Reglament regulador de la
venda no sedentària

Sense TAD

Permanent

Mitjà

Subsèrie

Codi

Nom

Nivell

Hereta

Funció

I133

APROVACIÓ D'HORARIS

Sèrie

I101

Establir el marc d'horaris dels Mercats municipals segons la Llei 8/2004 de 23 de
desembre, d'horaris comercials.

I110

ACTIVITAT DE LES FIRES COMERCIALS
ANUALS

Subgrup de sèries

I100

Organització de fires comercials esporàdiques o temporals. Fira Modernista, Fira
tradicional d’estiu, Fira tradicional d’hivern, Fira del bolet.

I125

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE LES FIRES

Sèrie

I110

Organitzar i gestionar les fires comercials esporàdiques i temporals.

I111

SOL·LICITUDS D’INSTAL·LACIÓ DE
PARADA DE FIRA

Sèrie

I110

Tramitar i autoritzar la instal·lació de punts de venda puntuals en fires
assenyalades.

Suport

Híbrid

Híbrid

Taules d'avaluació
documental

Disposició

Nivell de protecció
segons LOPD

Sense TAD

Permanent

Mitjà

No avaluable

No avaluable.

No avaluable

Sense TAD

Permanent

Bàsic

Sense TAD

Permanent

Bàsic

Fira Modernista, Fira tradicional d’estiu, Fira tradicional d’hivern, Fira del bolet.
I112

GESTIÓ DEL COMERÇ LOCAL

Subgrup de sèries

I113

CONCESSIÓ D’AJUTS AL COMERÇ LOCAL Sèrie

I100

Gestió, promoció i potenciació dels eixos comercials terrassencs fora dels mercats Híbrid
d’ordre estrictament municipal.

No avaluable

No avaluable.

No avaluable

I112

Potenciar els eixos comercials de la ciutat mitjançant la concessió d’ajuts.

Sense TAD

Permanent

Mitjà

Híbrid

El programa d'ajuts al comerç local de la ciutat de Terrassa ha estat endegat per la
Secció de Comerç, Mercats i Fires per tal d'enfortir l'associacionisme comercial i
col laborar en la voluntat de potenciar el model de comerç urbà i la consolidació de
la seva posició competitiva. Donat que un dels objectius principals de la Regidoria
és el de potenciar els eixos comercials de la ciutat, tindran preferència en la
concessió d'ajuts aquelles associacions situades en els mateixos. Els eixos
comercials de la ciutat han estat definits en base a paràmetres comercials,
urbanístics i poblacionals en el document del Programa d'Orientació per als
Equipaments Comercials (POEC), i s'entendran com a tals els que allà han estat
reflectits. En cas que una associació de comerciants concorri a la concessió d'ajuts
al comerç local i no estigui situada en un dels eixos comercials reconeguts pel
POEC, serà necessari elaborar un informe que, tenint en compte els paràmetres
anteriorment esmentats, justifiqui la consideració com a Eix Comercial de l'àmbit
d'actuació d'aquesta associació.
Incriminar una mala explotació d’un punt de venda comercial autoritzat segons la Híbrid
normativa vigent.

I114

EXPEDIENTS SANCIONADORS DEL
COMERÇ LOCAL

Sèrie

I112

536 Destrucció total. Termini: cinc anys.

Mitjà

I131

PROMOCIÓ DEL COMERÇ

Sèrie

I112

Activitats, projectes i campanyes de promoció del comerç a la ciutat.

Sense TAD

Permanent

Bàsic

I124

COMUNICACCIONS I AUTORITZACIONS
COMERCIALS

Sèrie

I112

Autoritzar l'implantació d'una activitat comercial. Estan sotmeses a comunicació
segons el Decret Llei 1/2009, de 28 de desembre, d’ordenació dels equipaments
les noves implantacions, les ampliacions i els canvis d’activitat d’establiments
comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a
400 metres quadrats i inferior a 800 metres quadrats i les seves ampliacions quan
siguin inferiors a 800 metres quadrats de superfície total de venda després de
l’ampliació. Les noves implantacions, les ampliacions i els canvis d’activitat
d’establiments comercials individuals o col·lectius situats en trama urbana
consolidada (TUC) amb una superfície de venda igual o superior a 800 metres
quadrats i inferior a 2.500 metres quadrats i les seves ampliacions quan siguin
inferiors a 2.500 metres quadrats de superfície total de venda després de
l’ampliació.

Sense TAD

Permanent

Bàsic

I115

GESTIÓ DEL SERVEI DE CONSUM

Subgrup de sèries

I100

Informar, orientar i assessorar sobre qualsevol tema relacionat amb el consum;
Híbrid
Tramitar les reclamacions que plantegin els consumidors a través de la Junta
Arbitral de Consum; Tramitar les denúncies sobre qualsevol tema de consum quan
existeixi una infracció administrativa; realitzar campanyes de control de mercat i
informació en els comerços de la ciutat per comprovar el grau d’acompliment de la
legislació vigent ; Educar per al consum a les escoles; Tallers adreçats als centres
docents; Formar els adults en temes de consum; xerrades, col loquis, edició i
distribució d’opuscles informatius; Tenir documentació i material complementari a
disposició de totes les persones que ho sol licitin; legislació, revistes i llibres sobre
consum, fulls informatius i edicions pròpies; Col laborar amb els establiments
comercials i de serveis; informació dels seus drets i control de les seves
obligacions en matèria de consum.

No avaluable

No avaluable.

No avaluable

Codi

Nom

Nivell

Hereta

Funció

Suport

Taules d'avaluació
documental

Disposició

Nivell de protecció
segons LOPD

I116

EXPEDIENTS D’ARBITRATGES I
MEDIACIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM

Sèrie

I115

Resoldre les reclamacions referides a consum que presenten els consumidors i
usuaris sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia.

Híbrid

564 Conservació permanent de les laudes
Mitjà
arbritals i destrucció de la resta de
l'expedient en un termini de cinc anys. Degut
a la dificultat de sistematitzar el mostreig,
temporalment s'aplicarà la conservació
permanent.

I117

EXPEDIENTS D’INSPECCIÓ DE CONSUM

Sèrie

I115

Actuacions, amb resultat negatiu, per determinar possibles irregularitats en matèria de
defensa de consumidors i usuaris i disciplina del mercat. La TAAD l'anomena "Expedients
sancionadors en matèria de consum". Legislació: Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de
consum de Catalunya

Híbrid

141 Destrucció total en un termini de cinc anys

Mitjà

I118

EXPEDIENTS DE QUEIXA I RECLAMACIÓ
SOBRE CONSUM

Sèrie

I115

Recollir les queixes i reclamacions sobre temes de consum, i tramitar-les, depenent del cas Híbrid
a l’empresa reclamada, a l’organisme competent o a la Junta Arbitral. Legislació: DECRET
121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i
denúncia en les relacions de consum

473 Destrucció total en un termini de cinc anys

Bàsic

I119

CURSOS DE FORMACIÓ DEL
CONSUMIDOR

Sèrie

I115

Donar suport i emprendre sessions formatives per donar a conèixer les possibilitats Híbrid
d’un comerç responsable.

Sense TAD

Permanent

Bàsic

I120

DECLARACIONS DE SUBSISTÈNCIES

Sèrie

I115

Fer un control exhaustiu de les subsistències alimentàries als diversos
establiments del municipi.

Paper.
Conservat a
l'AHCT.

Sense TAD

Permanent

Bàsic

I121

GESTIÓ DE LA PROMOCIÓ TURÍSTICA

Subgrup de sèries

I100

Promoure activitats per donar a conèixer, promocionar i projectar una imatge
turística de la ciutat.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

No avaluable

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Bàsic

Sense TAD

Permanent

Bàsic

Nominals: Regidoria de Turisme, XATIC (xarxa de turisme industrial de Catalunya),
Terrassa Turisme,…
I122

ORGANITZACIÓ DE PROJECTES
TURÍSTICS

Sèrie

I121

Concreció de les activitats de promoció turística de la ciutat.

I132

INFORMACIÓ TURÍSTICA

Sèrie

I121

Sèrie factícia que recull documentació que es prepara al Servei de Turisme.

