Quadre de classificació municipal

Codi

Nom

Nivell

S100

SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA

Grup de sèries

S101

ORDRE PÚBLIC

Subgrup de sèries

S102

EXPEDIENTS DE DENÚNCIES

S103

Hereta

Funció

Arxiu Municipal de Terrassa

Suport

Taules d'avaluació
documental

Disposició

Prevenir i corregir situacions de risc per la seguretat i l'ordre públic. Protegir les
persones i els seus béns, així com gestionar l’espai públic de la ciutat.

Híbrid

No avaluable

No avaluable

S100

Assegurar el manteniment de l’ordre i del compliment de les normatives de
comportament i convivència social establertes.

Híbrid

No avaluable

No avaluable

Sèrie

S101

Determinar i registrar les denúncies d’ofici o de particulars presentades davant els
cossos de seguretat.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

EXPEDIENTS D’INTERVENCIONS I
COMISOS

Subsèrie

S102

Intervenir mercaderies o animals que per les seves característiques incompleixin la
normativa legal vigent.

Híbrid

S127

LLIBRES DE REGISTRE D'ATESTATS DE
LA GUÀRDIA URBANA

Subsèrie

S102

Control dels atestats duts a terme per la guàrdia urbana.

S104

EXPEDIENTS D’ATESTATS DE LA
GUÀRDIA URBANA

Subsèrie

S102

Informar de la intervenció de la policia en un accident de trànsit i generar un atestat
(conjunt de diligències de caràcter preventiu, breus i ordenades, fetes en relació amb
uns fets presumptament delictius que constituiran la base per al procediment penal).

Híbrid

S105

EXPEDIENTS DE COMUNICATS
D’ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ DE
VEHICLES MUNICIPALS

Subsèrie

S102

Informar dels accidents patits per els vehicles municipals.

Híbrid

S106

INFORMES TÈCNICS D’ACCIDENTS DE
TRÀNSIT

Subsèrie

S102

Facilitar a les empreses asseguradores els croquis de senyalització viària de les zones Híbrid
objecte d'alguna incidència de circulació.

123 Destrucció total en un termini de dos anys

S107

MINUTES DE LA POLICIA PER A
ACTUACIONS COM A POLICIA JUDICIAL

Subsèrie

S102

Comunicar a l’autoritat judicial la comissió de determinats presumptes fets delictius.

528 Destrucció total en un termini de cinc anys

S108

DOCUMENT DE CONTROL I INFORMACIÓ Sèrie
DE L’ACTIVITAT DIÀRIA

S101

Registrar les incidències diàries que han requerit de la intervenció del cos de seguretat. Híbrid
Control estadístic i informació de l’activitat diària desenvolupada per la Guàrdia Urbana
en la via pública. Internament, es coneixen com a “Novetats diàries”, tot i que poden
rebre d’altres denominacions com ara serveis diaris de policia, llista d’actuacions o fulls
de treball.

S109

EXPEDIENTS DE CITACIONS JUDICIALS

Sèrie

S101

Registrar la notificació procedent d’un jutjat perquè un/a agent es presenti per tramitar
diligències o assistir a un judici, així com per deixar constància del lliurament de la
citació a l’agent.

Híbrid

529 Destrucció total en el termini de dos anys.

S110

INFORMES CONTINGENTS DE LA
POLICIA LOCAL SOL·LICITATS PER
ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Sèrie

S101

Col·laboració amb l’Administració de Justícia i d’altres Administracions públiques. Pot Híbrid
incloure informes de residència i bona conducta. Internament, coneguts sota el nom de
“Judicis”.

386 Destrucció total en el termini de cinc anys.

S111

REGISTRE DEL DIPÒSIT DE DETINGUTS

Sèrie

S101

Registrar els ingressos i les evacuacions de persones que han estat, temporalment,
privades de llibertat.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

S112

EXPEDIENTS DE PERMISOS D’ARMES

Sèrie

S101

Lliurar permisos d'armes de foc a les persones que presentin les aptituds físiques i
psíquiques adequades i tinguin les capacitats tècniques necessàries per a l'ús i la
conservació de les armes i coneguin les normes de seguretat mínimes que s'han de
respectar (Decret del 3 de juliol del 1989). Els d’armes de foc els tramiten la Guàrdia
Civil, els d’aire comprimit són competència de la Guàrdia Urbana.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

S131

LLICÈNCIA DE GOSSOS PERILLOSOS

Sèrie

S101

Autoritzar i garantir legalment per a la possessió d’un animal de raça canina
determinada com a potencialment perillosa. Decret 170/2002, 11 de juny sobre
mesures en matèria de gossos perillosos

Híbrid

Sense TAD

Permanent

S113

VIA PÚBLICA

Subgrup de sèries

S100

Fomentar un ús responsable i una bona la gestió de l’espai públic de la ciutat.

Híbrid

No avaluable

No avaluable

530 Destrucció total en un termini de cinc anys
267 Conservació permanent
266 Destrucció total als deus anys (TAD 266),
conservant permanentment el llibre de
registre que es contempla dins l’aplicatiu
informàtic corresponent (TAD 267).
441 Destrucció total en un termini de dos anys

Híbrid

34 Destrucció total en el termini d’un any,
sempre que la informació bàsica hagi estat
recollida en memòries, estadístiques o altres
documents recapitulatius d'aquestes
activitats, elaborats per la mateixa Guàrdia
Urbana o la unitat responsable d'aquest
servei del corresponent ajuntament.

Nivell de protecció
segons LOPD

Codi

Nom

Nivell

Hereta

Funció

Suport

Taules d'avaluació
documental

Disposició

S114

EXPEDIENT DE VEHICLES ABANDONATS Sèrie
A LA VIA PÚBLICA

S113

Controlar els vehicles abandonats durant llargs períodes que s’han de retirar de la via
pública per a mantenir el municipi lliure de residus sòlids abandonats. Quan el vehicle
es retirat, s’emet un certificat de destrucció.

Híbrid

387 Destrucció total en un termini de cinc anys.

S115

REGISTRE DE VEHICLES ABANDONATS A Sèrie
LA VIA PÚBLICA

S113

Control de les actuacions realitzades vers els vehicles abandonats en la via pública.

Híbrid

527 Conservació permanent

S117

REGISTRE DE TALLS DE TRÀNSIT

Sèrie

S113

Registrar les peticions i autoritzacions de talls de trànsit en les vies urbanes
competència de la dependència de la Guàrdia Urbana.

Electrònic

524 Destrucció total en un termini de cinc anys.

S118

LLIBRE REGISTRE D’OBJECTES
PERDUTS

Sèrie

S113

Control dels objectes rebuts, custodiats i retornats als seus propietaris. Fitxers en una
base de dades. No hi ha, però, constància en la seva actualització.

Híbrid

S119

PRECINTE DE VEHICLES

Sèrie

S113

Registrar les immobilitzacions realitzades i, posteriors tràmits, de vehicles en la via
Híbrid
pública o en les dependències de la Guàrdia Urbana, pels motius previstos en la Llei de
trànsit (manca d’assegurança, manca de carnet de conduir, alcoholèmia positiva, excés
de pes autoritzat, etc.). La immobilització pot comportar l’aplicació de parany (cepo) o
no. Cal no confondre la immobilització del vehicle amb una retirada per part de la grua
per incorrecte estacionament, ni amb el precinte d’un vehicle per requeriment d’òrgans
judicials, fiscals o altres. Pot ser una tramitació requerida per altres administracions.
Tràmit associat a Via Pública.

526 La TAD dóna una resolució de destrucció
total en termini de 5 anys, però el
considerem de conservació permanent.

S120

EXPEDIENTS D'AUTORITZACIÓ DE GUAL Sèrie
PERMANENT, CONTRAGUAL I PILÓ

S113

Concessions de gual a llarg termini, en contraposició als expedients de sol·licitud de
Híbrid
tanques i fitons (H115). L’expedient es genera des de Mobilitat, tot i que part del tràmit
es fa des d’un aplicatiu informàtic de la Policia. La taxa del gual, contragual i piló queda
recollida a l’entrada C155.

105 Eliminació total en el moment de la
supressió de la llicència del gual i sempre
que es conservi el padró de guals. Degut a
la dificultat d'automatitzar l'eliminació, es
deixa en termini permanent. Es podria fer
creuant les dades del padró amb els
expedients. El padró està a Aplicacions
corporatives "Consultes guals" i es relaciona
amb els expeidents GUMO, GUAL

S121

EXPEDIENTS D’OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA

Sèrie

S113

Regular les sol·licituds per realització d’activitats i ocupacions temporals de la via
pública, i atorgar els permisos per a la seva utilització. Permís de venda ambulant en
festes, instal·lació de terrasses de bar, … Ús d’un aplicatiu informàtic, tot i que la
documentació també es conserva en paper.

Híbrid

293 Destrucció total en un termini de cinc anys.

S122

EXPEDIENTS DE PUBLICITAT. ANUNCIS
TRANSITORIS

Subsèrie

S121

Gravar l'exhibició o distribució de rètols i cartells realitzats en bancs, voreres, bastides, Híbrid
papereres, terrasses, etc. que tinguin per objecte el coneixement d'articles, productes o
activitats de caràcter industrial, comercial o professional. Són expedients
d’autoritzacions administratives. Cal tenir present que hi ha una taxa per a l’atorgament
de llicències i autoritzacions administratives per a l’exercici d’activitats publicitàries i la
instal·lació d’elements de suport publicitari. Ordenança fiscal número 3.31 de l’any
2007.

128 Destrucció total en un termini de cinc anys.

S123

EXPEDIENTS DE SANCIÓ PER OCUPACIÓ Sèrie
DE LA VIA PÚBLICA

S113

Sanció a ocupacions o usos de la via pública que no compten amb autorització i/o
incompleixen el reglament vigent. Els expedients es troben tant en paper com en un
aplicatiu informàtic.

Híbrid

294 Destrucció total en un termini de cinc anys.

S124

PROTECCIÓ CIVIL

S100

Avaluació dels riscos que poden ocasionar situacions extraordinàries de danys a la
població i als seus béns, i les accions que s'han de seguir davant d'aquestes
situacions. Inclou la prevenció i organització dels recursos disponibles per tal de
minimitzar els danys d'aquelles situacions que no s'han pogut evitar.

Híbrid

Subgrup de sèries

17 Destrucció total als dos anys del tancament
de cada llibre i conservació d'un llibre de
mostra cada cinc anys.

No avaluable

No avaluable

Nivell de protecció
segons LOPD

Codi

Nom

Nivell

Hereta

Funció

Suport

Taules d'avaluació
documental

Disposició

S125

PLANS MUNICIPALS DE PROTECCIÓ
CIVIL

Sèrie

S124

Determinar l’estructura organitzativa de recursos físics i humans per prevenir i operar Híbrid
en cas d’emergència per casos d’accidents, incendis, inundacions, terratrèmols i
catàstrofes similars. Els plans de protecció civil són eines de planificació que
estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per
millorar la resposta davant d'emergències o risc greu. Els plans especials es refereixen
a riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix d'uns mètodes tècnics i científics
adequats per a avaluar-los i tractar-los. Aquests plans s'han d'elaborar d'acord amb les
directrius bàsiques previstes a la normativa. Els municipis en què s'hagin d'aplicar els
plans especials estan obligats a elaborar i aprovar els corresponents plans d'actuació
municipal. Aquests plans d'actuació municipal formen part dels plans especials, i donen
la resposta del municipi a aquell risc concret. S’elaboren des de la policia Municipal, en
paper i un per any.

466 Destrucció total en un termini de quatre anys
des de l’entrada en vigor del nou Pla
d’emergència municipal.

S126

PERMISOS PER FER FOC

Sèrie

S124

Comunicació i permís per fer foc per restes vegetals del 15 de març al 15 d’octubre
(administració oberta). Autoritzacions de Via Pública. Poden demanar informe de
protecció civil. També és un tràmit que executa el servei de Medi Ambient.

614 Eliminació al cap de dos anys

S128

GESTIÓ DE LES ADF

Sèrie

S124

Sèrie factícia per recollir tota la documentació que es tramita per les ADF

Sense TAD

Permanent

S129

GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES

Sèrie

S124

Recull totes la documentació de les actuacions concretes per gestionar les
emergències i desenvolupar accions recollides als plans de protecció civil

Sense TAD

Permanent

S130

PREVENCIÓ D'INCENDIS

Sèrie

S124

Recull la documentació de les actuacions i accions previstes per la prevenció
d'incendis.

Sense TAD

Permanent

S132

INFORME PRECEPTIU DE RISC
D'INCENDI

Sèrie

S124

Informe que ha de s'ha de sol·licitar a l'Administració competent en matèria d'incendis.
Per la Llei 16/2015 amb anterioritat a la presentació de la Comunicació prèvia d'una
activitat considerada de risc important en matèria d’incendis s'ha de sol·licitar i
l'Ajuntament fa d'intermediari. El ciutadà ho demana a l'Ajuntament que ho remet a
l'Adminsitració competent. Quan aquesta fa l'informe, el torna a remtre a l'Ajuntament
que s'ocpa de notificar al ciutadà.

Sense TAD

Permanent

Híbrid

Híbrid: paper i
electrònic (per
EACAT i en
paper)

Nivell de protecció
segons LOPD

