
2. Quadre de classificació + catàleg de procediments / sèries

El codi de referència, en color verd, és únic pel quadre i el catàleg / El codi jeràrquic només té un valor visual

MODEL DE QUADRE DE CLASSIFICACIÓ D'AJUNTAMENTS I CONSELLS (QdCAC)

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Visualització AJUNTAMENTS

 [01]. ACCIÓ i ÒRGANS DE GOVERN0001

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

       [01.01]. Constitució i terme municipal / comarcal0002

Agregacions al terme municipal1001

Canvis d'adscripció comarcal3021

Canvis de capitalitat1002

Canvis de nom del municipi / comarca1003

Constitució del municipi / comarca3129

Delimitacions del terme municipal1004

Divisió del terme municipal en seccions TAAD 7421005

Fusió de municipis1006

Inscripcions al Registre d'entitats locals1007

Segregacions del terme municipal1009

(sense vigència) Franquícies del municipi1010

(sense vigència) Llibres de recanació del terme municipal1011

(sense vigència) Privilegis del municipi1012

       [01.02]. Cartipàs de la corporació local0003

Autoritzacions / delegacions de signatura1013

Cartipàs de la corporació local (entrada genèrica)1014

Cessaments de regidors / consellers1015

Declaracions d'incompatibilitat de càrrecs electes Res. 2019/401016

Declaracions d'interessos dels membres de la corporació local Res. 2019/411017

Delegacions de funcions a regidors / consellers1018

Nomenaments de regidors / consellers1019

Nomenaments de representants de la corporació local en òrgans 
col·legiats i altres organismes

1020

Nomenaments i delegacions de regidors / consellers (entrada genèrica)1021

Preses de possessió de l'alcalde i dels regidors / del president i dels 
consellers

1022

Registre d'interessos dels membres de la corporació local Res. 2019/421023

Renúncies de l'alcalde i dels regidors / del president i dels consellers1024

Retribucions i règim de dedicació de càrrecs electes1025

       [01.03]. Ple0004

Constitució del Ple1026

Llibres d'actes de la Comissió Gestora1027

Llibres d'actes del Ple de la corporació local TAAD 611028

Mocions de censura1030
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Mocions i proposicions1029

Preguntes dels grups municipals / comarcals1031

Qüestions de confiança3048

Sessions del Ple de la corporació local TAAD 4481032

Sessions del Ple de la corporació local TAAD 621032

(sense vigència) Llibres d'actes de la Junta Revolucionària1033

(sense vigència) Llibres d'actes del Consell Especial de la Universitat1034

(sense vigència) Llibres d'actes del Consell General de la Universitat1035

       [01.04]. Alcaldia / Presidència0005

Agenda de l'alcalde / president1036

Bans, avisos i pregons1037

Llibres de decrets d'alcaldia / presidència1038

(sense vigència) Actes de conciliació1039

(sense vigència) Assumptes contencioso-civils1040

(sense vigència) Diligències criminals1041

(sense vigència) Dossiers d'alcaldia1042

(sense vigència) Llibres de disposicions d'alcaldia1043

(sense vigència) Llibres de resolucions d'alcaldia / presidència1044

       [01.05]. Junta de govern local0006

Llibres d'actes de la Junta de Govern local / de la Comissió Permanent 
del Ple comarcal

TAAD 581045

Sessions de la Junta de Govern local  / de la Comissió Permanent del 
Ple comarcal

TAAD 4491046

(sense vigència) Llibres d'actes de la Comissió de Govern TAAD 581047

(sense vigència) Llibres d'actes de la Comissió Municipal Permanent TAAD 591048

(sense vigència) Sessions de la Comissió de Govern TAAD 4491049

(sense vigència) Sessions de la Comissió de Govern TAAD 571049

(sense vigència) Sessions de la Comissió Municipal Permanent TAAD 4491050

(sense vigència) Sessions de la Comissió Municipal Permanent TAAD 601050

       [01.06]. Comissions informatives0007

Llibres d'actes de comissions informatives1051

Sessions de les comissions informatives1052

       [01.07]. Junta de portaveus0008

Actes de la Junta de portaveus TAAD 9631053

Sessions de la Junta de portaveus TAAD 9631054

       [01.08]. Comissions, Juntes i Consells0009

Actes de Comissions, Juntes, Consells i Ponències (entrada genèrica) TAAD 9641055
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Actes de la Comissió d'Obres TAAD 9641056

Actes de la Comissió Local de Protecció Civil TAAD 9641057

Actes de la Comissió Municipal de Seguretat Pública TAAD 9641058

Actes de la Comissió Municipal d'Ensenyament TAAD 9641059

Actes de la Comissió Municipal d'Esports TAAD 9641060

Actes de la Junta Local de Protecció Civil TAAD 9641061

Actes de la Junta Local de Sanitat TAAD 9641062

Actes de la Junta Municipal de districte TAAD 9643124

Actes de la Junta Municipal del Cens electoral TAAD 9641084

Actes de la Junta Municipal d'Esports TAAD 9641064

Actes de la ponència ambiental municipal / comarcal TAAD 9643079

Actes del Consell de Participació Ciutadana TAAD 9641065

Actes del Consell de Salut i Serveis Socials TAAD 9641066

Actes del Consell Escolar Municipal TAAD 9641067

Constitució de la Junta Municipal del Cens electoral TAAD 9641068

Expedients de Comissions, Juntes i Consells (entrada genèrica) TAAD 9641069

Expedients de la Comissió d'Obres TAAD 9641070

Expedients de la Comissió Local de Protecció Civil TAAD 9641071

Expedients de la Comissió Municipal de Seguretat Pública TAAD 9641072

Expedients de la Comissió Municipal d'Ensenyament TAAD 9641073

Expedients de la Comissió Municipal d'Esports TAAD 9641074

Expedients de la Junta Local de Protecció Civil TAAD 9641075

Expedients de la Junta Local de Sanitat TAAD 9641076

Expedients de la Junta Municipal TAAD 9641078

Expedients de la Junta Municipal d'Esports TAAD 9641079

Expedients de la ponència ambiental municipal / comarcal TAAD 9643080

Expedients del Consell de Participació Ciutadana TAAD 9641080

Expedients del Consell de Salut i Serveis Socials TAAD 9641081

Expedients del Consell Escolar Municipal TAAD 9641082

Junta del casal de gent gran TAAD 9641083

(sense vigència) Actes de la Comissió d'Ajuda Familiar1085

(sense vigència) Actes de la Comissió de Col·locació obrera1086

(sense vigència) Actes de la Comissió de Foment1087

(sense vigència) Actes de la Comissió de Governació1088

(sense vigència) Actes de la Comissió de Proveïments1089

(sense vigència) Actes de la Comissió Local de Calamitats Públiques1090
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(sense vigència) Actes de la Comissió Local de Serveis Agropecuaris i 
Medi Ambient

1091

(sense vigència) Actes de la Comissió Local d'Immigració1092

(sense vigència) Actes de la Comissió Municipal de Policia Rural1093

(sense vigència) Actes de la Junta Administrativa del Cementiri1094

(sense vigència) Actes de la Junta d'Aigües1095

(sense vigència) Actes de la Junta de la Festa de l'Arbre1096

(sense vigència) Actes de la Junta de Pacificació Local1097

(sense vigència) Actes de la Junta Local contra les Plagues del Camp1098

(sense vigència) Actes de la Junta Local de Beneficència1099

(sense vigència) Actes de la Junta Local de Cens de cria cavallar i mular1100

(sense vigència) Actes de la Junta Local de Defensa de la Propietat 
Rústica

1101

(sense vigència) Actes de la Junta Local de Defensa Passiva1102

(sense vigència) Actes de la Junta Local de Foment Pecuari1103

(sense vigència) Actes de la Junta Local de Llibertat Vigilada1104

(sense vigència) Actes de la Junta Local de Prevenció i Repressió de la 
Mendicitat i la Vagància

1106

(sense vigència) Actes de la Junta Local de Protecció a la Infància1107

(sense vigència) Actes de la Junta Local de Protecció de Menors1108

(sense vigència) Actes de la Junta Local de Proveïments1109

(sense vigència) Actes de la Junta Local de Reformes Socials1110

(sense vigència) Actes de la Junta Local d'Educació Nacional1111

(sense vigència) Actes de la Junta Local del Cens de Població TAAD 9641063

(sense vigència) Actes de la Junta Local d'Extinció de la Mendicitat1112

(sense vigència) Actes de la Junta Local d'Informació Agrícola1113

(sense vigència) Actes de la Junta Local per a la Protecció d'Animals i 
Plantes

1114

(sense vigència) Actes de la Junta Local Vitivinícola1115

(sense vigència) Actes de la Junta Municipal1116

(sense vigència) Actes de la Junta Municipal de Reclutament1117

(sense vigència) Actes de la Junta Municipal d'Educació Primària1118

(sense vigència) Actes de la Junta Municipal d'Ensenyament1119

(sense vigència) Actes de la Junta Municipal d'Ensenyança Primària1120

(sense vigència) Actes de la Junta Pericial1121

(sense vigència) Actes del Consell Local de Primera Ensenyança1122

(sense vigència) Actes del Patronat per a la Vellesa1123

(sense vigència) Actes del Tribunal Industrial1124

(sense vigència) Expedients de la Comissió d'Ajuda Familiar1125
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(sense vigència) Expedients de la Comissió de Col·locació Obrera1126

(sense vigència) Expedients de la Comissió de Foment1127

(sense vigència) Expedients de la Comissió de Governació1128

(sense vigència) Expedients de la Comissió de Proveïments1129

(sense vigència) Expedients de la Comissió Local de Calamitats 
Públiques

1130

(sense vigència) Expedients de la Comissió Local de Serveis 
Agropecuaris i Medi Ambient

1131

(sense vigència) Expedients de la Comissió Local d'Immigració1132

(sense vigència) Expedients de la Comissió Municipal de Policia Rural1133

(sense vigència) Expedients de la Junta Administrativa del Cementiri1134

(sense vigència) Expedients de la Junta d'Aigües1135

(sense vigència) Expedients de la Junta de la Festa de l'Arbre1136

(sense vigència) Expedients de la Junta de Pacificació Local1137

(sense vigència) Expedients de la Junta Local contra les Plagues del 
camp

1138

(sense vigència) Expedients de la Junta Local de Beneficència1139

(sense vigència) Expedients de la Junta Local de Defensa de la Propietat 
Rústica

1140

(sense vigència) Expedients de la Junta Local de Defensa Passiva1141

(sense vigència) Expedients de la Junta Local de Foment Pecuari1142

(sense vigència) Expedients de la Junta Local de Llibertat Vigilada1143

(sense vigència) Expedients de la Junta Local de Prevenció i Repressió 
de la Mendicitat i la Vagància

1145

(sense vigència) Expedients de la Junta Local de Protecció a la Infància1146

(sense vigència) Expedients de la Junta Local de Protecció de Menors1147

(sense vigència) Expedients de la Junta Local de Proveïments1148

(sense vigència) Expedients de la Junta Local de Reformes Socials1149

(sense vigència) Expedients de la Junta Local d'Educació Nacional1150

(sense vigència) Expedients de la Junta Local del Cens de cria cavallar i 
mular

1151

(sense vigència) Expedients de la Junta Local del Cens de Població1077

(sense vigència) Expedients de la Junta Local d'Extinció de la Mendicitat1152

(sense vigència) Expedients de la Junta Local d'Informació Agrícola1153

(sense vigència) Expedients de la Junta Local per a la Protecció 
d'Animals i Plantes

1154

(sense vigència) Expedients de la Junta Local Vitivinícola1155

(sense vigència) Expedients de la Junta Municipal de Reclutament1156

(sense vigència) Expedients de la Junta Municipal d'Educació Primària1157

(sense vigència) Expedients de la Junta Municipal d'Ensenyament1158

Imprès en data 21/06/2020. Pàgina 5/71



2. Quadre de classificació + catàleg de procediments / sèries

El codi de referència, en color verd, és únic pel quadre i el catàleg / El codi jeràrquic només té un valor visual

MODEL DE QUADRE DE CLASSIFICACIÓ D'AJUNTAMENTS I CONSELLS (QdCAC)

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Visualització AJUNTAMENTS

(sense vigència) Expedients de la Junta Municipal d'Ensenyança Primària1159

(sense vigència) Expedients de la Junta Pericial1160

(sense vigència) Expedients del Consell Local de Primera Ensenyança1161

(sense vigència) Expedients del Patronat per a la Vellesa1162

(sense vigència) Expedients del Tribunal Industrial1163

(sense vigència) Junta Local de Sanitat i Beneficència1164

       [01.09]. Grups municipals / comarcals0010

Concessions de mitjans pel manteniment dels grups municipals / 
comarcals de la corporació local

1165

Constitució de grups municipals / comarcals i nomenament de portaveus1166

Expedients personals dels membres de la corporació local1167

Retiment de comptes de les actuacions de la corporació local3095

Reunions de l'equip de govern1168

       [01.10]. Sindicatura municipal de greuges0011

Consultes a la sindicatura municipal de greuges1169

Memòries de la sindicatura municipal de greuges1170

Nomenaments del síndic municipal3038

Queixes a la sindicatura municipal de greuges1171

Recomanacions de la sindicatura municipal de greuges1172

       [01.11]. Participació i atenció ciutadana0012

Consultes populars1173

Enquestes i estudis sociològics d'opinió TAAD 6061174

Expedients d'entitats i associacions del municipi1175

Iniciatives populars1176

Processos participatius1177

Queixes, suggeriments i propostes TAAD 5391178

Registre de grups d'interès3051

Registre d'entitats i associacions del municipi1179

Registre per a la informació i participació3053

Sol·licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o jurídiques1180

Sol·licituds d'informació de caràcter general TAAD 373096

       [01.12]. Creació, participació i dissolució d'organismes0013

Adhesions a organitzacions associatives d'ens locals1181

Baixes a organitzacions associatives d'ens locals1182

Constitució de comunitats de municipis1183

Constitució de consorcis1184

Constitució de fundacions1185
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Constitució de mancomunitats1186

Constitució d'empreses1187

Constitució d'entitats municipals descentralitzades1188

Constitució d'organismes autònoms1189

Constitució i dissolució d'organismes (entrada genèrica)1190

Dissolució de comunitats de municipis1191

Dissolució de consorcis1192

Dissolució de fundacions1193

Dissolució de mancomunitats1194

Dissolució d'empreses1195

Dissolució d'entitats municipals descentralitzades1196

Dissolució d'organismes autònoms1197

Participació en comunitats de municipis1198

Participació en consorcis1199

Participació en empreses1200

Participació en entitats municipals descentralitzades1201

Participació en fundacions1202

Participació en juntes de compensació3018

Participació en mancomunitats1203

Participació en organismes (entrada genèrica)1204

Participació en organismes autònoms1205

Participació en organitzacions associatives d'ens locals1206

Participació en òrgans d'àmbit supramunicipal (entrada genèrica)1207

Participació en òrgans de govern del Consell Comarcal1208

(sense vigència) Actes de la Comissió Provincial d'Ensenyança Primària1209

(sense vigència) Actes de la Junta Provincial contra l'analfabetisme1210

(sense vigència) Expedients de la Comissió Provincial d'Ensenyança 
Primària

1211

(sense vigència) Expedients de la Junta Provincial contra l'analfabetisme1212

       [01.13]. Activitat normativa (ordenances i reglaments)0014

Aprovacions de preus públics3016

Calendari de festes locals3037

Calendari fiscal3056

Estatuts i bases reguladores2992

Ordenances de la corporació local (entrada genèrica)1217

Ordenances fiscals1216

Ordenances no fiscals3128
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Reglaments de la corporació local1218

(sense vigència) Aprovacions de tarifes1219

(sense vigència) Observances del municipi1220

(sense vigència) Ordinacions3022

       [01.14]. Polítiques i programes de govern0015

Cartes de serveis / compromisos amb la ciutadania1221

Catàleg de serveis1222

Plans d'actuació del mandat (PAM / PAC)1223

Plans de millora de barris1224

Plans d'inversió de la legislatura1225

Plans estratègics municipals (PEM) / comarcals1226

Plans normatius3060

Plans, programes i projectes de govern (entrada genèrica)1227

       [01.15]. Comunicació, protocol i relacions externes0016

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [01.15.01]. Símbols i imatge corporativa0017

Adopció i modificació de la simbologia de la corporació local TAAD 6701232

Adopció i modificació de la simbologia de la corporació local TAAD 6711232

Adopció i modificació de la simbologia de la corporació local TAAD 6721232

Manual / programa d'identitat visual de la corporació local1233

                   [01.15.02]. Representació i protocol0018

Agenda dels càrrecs electes3076

Celebracions de cerimònia de casament civil1238

Fills predilectes i adoptius1239

Guardons, distincions, condecoracions i diplomes1240

Llibres de signatures / Llibres d'honor1241

Organització d'actes protocol·laris1242

Viatges i visites1243

                   [01.15.03]. Mitjans de comunicació i xarxes socials0019

Comunicats als mitjans de comunicació1244

Continguts creats per al web i les xarxes socials1245

Enregistraments de les emissions de la Televisió1246

Enregistraments de les emissions de l'Emissora de ràdio de la 
corporació local

1247

Entrevistes a membres de la corporació local1248

Gestió de la Televisió (entrada genèrica)1249

Gestió de l'Emissora de ràdio de la corporació local (entrada genèrica)1250
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Notes de premsa als mitjans de comunicació1251

Programacions i guions de la Televisió1252

Programacions i guions de l'Emissora de ràdio de la corporació local1253

Reculls de premsa1254

Rodes de premsa1255

                   [01.15.04]. Relacions externes0020

Agermanaments1256

Correspondència de cortesia (saludes, condols, agraïments i felicitacions)1257

Eleccions de càrrecs de justícia municipal2722

(sense vigència) Correspondència d'alcaldia1258

(sense vigència) Correspondència de sortida1259

(sense vigència) Correspondència d'entrada1260

(sense vigència) Correspondència d'entrada i sortida (entrada genèrica)3149

(sense vigència) Relacions amb empreses, associacions i particulars1261

(sense vigència) Relacions amb l'administració autonòmica1262

(sense vigència) Relacions amb l'administració de justícia1263

(sense vigència) Relacions amb l'administració de l'estat1264

(sense vigència) Relacions amb l'administració local1265

(sense vigència) Relacions amb organismes i entitats1266

(sense vigència) Relacions internacionals1267

                   [01.15.05]. Exposicions0021

Gestió dels estands a fires, congressos i jornades1268

Organització d'exposicions1269

                   [01.15.06]. Campanyes promocionals0022

Campanyes promocionals o publicitàries1270

                   [01.15.07]. Publicacions0023

Agenda d'activitats1271

Butlletí de la corporació local1272

Publicacions municipals / comarcals (entrada genèrica)1273

 [02]. ORGANITZACIÓ i GESTIÓ ADMINISTRATIVA0024

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

       [02.01]. Estructura administrativa i organigrama0025

Delegacions de signatura i canvis de funcions3010

Delegacions i avocacions de competències, i creacions de serveis1274

Dispenses, anul·lacions i conflictes de competències i serveis1275

Organigrama1276
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Registre d'empleats habilitats3052

       [02.02]. Planificació, control administratiu i transparència0026

Actes informatius3049

Auditories de qualitat1277

Circulars i comunicats interns1278

Cites amb els tècnics3091

Comunicats interns de comanda de material TAAD 11279

Creació i normalització dels documents administratius1280

Estadístiques del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM)1281

Indicadors, informes i estadístiques de la corporació local (entrada 
genèrica)

1282

Llibres d'estil1283

Manuals de procediments1284

Memòries de la gestió de la corporació local1285

Peticions o queixes presentades per la Sindicatura de Greuges de 
Catalunya

3008

Plans directors1286

Polítiques, plans i directrius (entrada genèrica)1287

Projectes d'organització i millora (no aprovats)3009

(sense vigència) Estadístiques de la vida local1288

(sense vigència) Expedients de secretaria1289

       [02.03]. Gestió dels documents i de la informació0027

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [02.03.01]. Registre general de documents0028

Registre auxiliar de control intern de sortida documentació TAAD 21290

Registre auxiliar de control intern d'entrada de documentació TAAD 21291

Registre de certificats / Certificats1292

Registre de sortida de documents1293

Registre d'entrada de documents1294

Registre general de documents (entrada genèrica)3125

(sense vigència) Llibres copiadors de sortida de documents1295

(sense vigència) Registre de pliques1296

(sense vigència) Registre d'entrada de documents adreçats a altres 
administracions o organismes

3019

                   [02.03.02]. Regulació del sistema de gestió dels documents i la informació0029

Calendaris de conservació de la documentació3012

Calendaris de transferència de documentació3013

Catàlegs de formats1298
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2. Quadre de classificació + catàleg de procediments / sèries

El codi de referència, en color verd, és únic pel quadre i el catàleg / El codi jeràrquic només té un valor visual

MODEL DE QUADRE DE CLASSIFICACIÓ D'AJUNTAMENTS I CONSELLS (QdCAC)

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Visualització AJUNTAMENTS

Catàlegs de procediments i de tràmits1299

Catàlegs de tipus documentals1300

Esquemes de metadades de gestió documental1301

Gestió dels dipòsits de documentació1302

Instruments de descripció de fons arxivístics1303

Propostes d'accés i avaluació documental1305

Quadre de classificació1306

Reproduccions, substitució i conservació de documents1307

Restauracions de documents1308

                   [02.03.03]. Transferències documentals0030

Registre de transferències de documentació1309

Transferències de documentació1310

                   [02.03.04]. Accés a la documentació i a la informació0031

Reclamacions d'accés a la documentació i/o la informació1311

Registre de consultes de documentació1312

Registre de préstecs de documentació1313

Sol·licituds d'accés a la documentació i/o la informació (consulta) Res. 2019/271314

Sol·licituds de préstec intern de la documentació1315

                   [02.03.05]. Eliminació de documentació i informació0032

Eliminacions de documentació1316

Registre d'eliminacions de documentació1317

                   [02.03.06]. Gestió de la seguretat de la informació0033

Emissions de certificats digitals de dispositiu T-CAT TAAD 6951318

Emissions de certificats digitals d'infraestructura3112

Emissions de certificats digitals personals T-CAT TAAD 6941319

Gestió dels certificats digitals (entrada genèrica) TAAD 6941320

Gestió dels certificats digitals (entrada genèrica) TAAD 6951320

Gestió dels certificats digitals (entrada genèrica) TAAD 6961320

Gestió dels certificats digitals (entrada genèrica) TAAD 6971320

Gestió dels certificats digitals (entrada genèrica) TAAD 6981320

Gestió dels certificats digitals (entrada genèrica) TAAD 6991320

Gestió dels certificats digitals (entrada genèrica) TAAD 7001320

Gestió dels certificats digitals (entrada genèrica) TAAD 7011320

Gestió dels certificats digitals (entrada genèrica) TAAD 7021320

Gestió dels certificats digitals (entrada genèrica) TAAD 7031320

Habilitacions de certificats digitals idCAT TAAD 7021322
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2. Quadre de classificació + catàleg de procediments / sèries

El codi de referència, en color verd, és únic pel quadre i el catàleg / El codi jeràrquic només té un valor visual

MODEL DE QUADRE DE CLASSIFICACIÓ D'AJUNTAMENTS I CONSELLS (QdCAC)

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Visualització AJUNTAMENTS

Habilitacions de certificats digitals T-CAT TAAD 6971321

Manteniment de les llistes de revocacions de certificats (LRC)3113

Mecanismes d'identificació i signatura electrònica1323

Registre d'incidències de seguretat3050

Renovacions de certificats digitals de dispositiu T-CAT TAAD 7001324

Renovacions de certificats digitals personals T-CAT TAAD 6991325

Revocacions de certificats digitals idCAT TAAD 7031327

Revocacions de certificats digitals T-CAT TAAD 6981326

Suspensions de certificats digitals idCAT TAAD 7011329

Suspensions de certificats digitals T-CAT TAAD 6961328

Validacions dels certificats digitals idCAT TAAD 8723058

                   [02.03.07]. Gestió de la protecció de dades personals0034

Avaluació de l'impacte en la protecció de les dades personals3119

Comunicacions de les fallides de seguretat en la protecció de les dades 
personals

3118

Control i supervisió de les activitats de tractament de les dades personals3116

Gestió de l'exercici de drets en matèria de dades de caràcter personal1332

Gestió de responsables de fitxers de dades personals1331

Gestió dels consentiments per a la tramitació administrativa3029

Planificació de la seguretat de les dades personals3117

Registre d'activitats de tractament de dades personals3094

(sense vigència) Declaracions de fitxers de dades personals1330

       [02.04]. Gestió de les comunicacions0035

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [02.04.01]. Gestió del correu postal0036

Relacions diàries de correspondència franquejada i segellada TAAD 3111333

                   [02.04.02]. Tauler d'anuncis0037

Exposicions públiques de les llistes de candidats a jurats populars1336

Publicació d'anuncis i edictes de tercers tramesos al tauler d'anuncis de 
la corporació local

TAAD 301334

(sense vigència) Publicació d'anuncis i edictes en els butlletins oficials TAAD 301335

                   [02.04.03]. Xarxes de telecomunicacions0038

Concessions del domini de freqüència radioelèctrica dels serveis 
municipals / comarcals

1337

Esquemes de la xarxa informàtica1338

Esquemes de la xarxa telefònica1339

Gestió de les xarxes telefònica i informàtica (entrada genèrica)1340
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El codi de referència, en color verd, és únic pel quadre i el catàleg / El codi jeràrquic només té un valor visual
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Visualització AJUNTAMENTS

Renovacions del domini de freqüència radioelèctrica dels serveis 
municipals / comarcals

1341

Revocacions del domini de freqüència radioelèctrica dels serveis 
municipals / comarcals

1342

       [02.05]. Gestió de les aplicacions TIC0039

Administració, elaboració, implantació i manteniment dels recursos 
informàtics

1343

Gestió de les incidències dels usuaris de les TIC1344

Registre de recursos informàtics1345

Sol·licituds d'alta / baixa / canvi de dades a serveis d'administració 
electrònica

3071

       [02.06]. Actuacions jurídico-administratives0040

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [02.06.01]. Registre de poders / apoderaments0041

Atorgaments de poders per a plets1346

Registre d'apoderaments per representació1347

                   [02.06.02]. Inscripcions a registres públics i privats0042

Inscripcions al Registre d'arxius1348

Inscripcions al Registre de la Propietat de béns immobles i drets reals TAAD 431349

Inscripcions al Registre de la Propietat intel·lectual1350

Inscripcions al Registre de marques i patents1351

Inscripcions al Registre de museus1352

Inscripcions en el Dipòsit legal1353

Inscripcions en registres oficials (entrada genèrica)1354

                   [02.06.03]. Procediments per la via administrativa0043

Al·legacions i recursos a altres administracions1363

Comunicats d'accidents d'usuaris de serveis municipals / del consell 
comarcal a les companyies asseguradores

3046

Expedients de responsabilitat civil als quals s'enfronta la corporació local1355

Expedients sancionadors greus de procediment general TAAD 7771356

Expedients sancionadors lleus de procediment general TAAD 7761357

Expedients sancionadors molt greus de procediment general TAAD 7781358

Inspecció i control de procediment general TAAD 8641359

Reclamacions de particulars a causa de l'estat de la via pública, els 
equipaments o el mobiliari

TAAD 3511360

Reclamacions de particulars per una actuació negligent d'un treballador 
o autoritat pública

1361

Reclamacions per responsabilitat patrimonial (entrada genèrica)1362

Recursos d'alçada impropis3090
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Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Visualització AJUNTAMENTS

                   [02.06.04]. Procediments judicials0044

Procediments civils1365

Procediments contenciosos administratius1366

Procediments econòmics administratius1367

Procediments penals1368

Procediments socials1369

(sense vigència) Juí de prohoms1370

(sense vigència) Processos d'obreria1371

       [02.07]. Convenis0045

Convenis amb administracions públiques de dret internacional3141

Convenis amb subjectes de dret privat3140

Convenis i acords (entrada genèrica)1376

Convenis interadministratius1374

Convenis intraadministratius3139

Pròrrogues, addendes i altres modificacions de convenis1378

(sense vigència) Acords de cooperació1372

(sense vigència) Addendes econòmiques als convenis marcs1373

(sense vigència) Convenis marc1377

(sense vigència) Encàrrecs de gestió1375

       [02.08]. Contractació administrativa i assistència tècnica0046

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [02.08.01]. Contractació d'obres0047

Contractacions d'obres (entrada genèrica) TAAD 2351379

Contractacions d'obres derivades d'acord marc TAAD 2351380

Contractacions d'obres per procediment amb diàleg competitiu TAAD 2351381

Contractacions d'obres per procediment d'associació per a la innovació TAAD 2353087

Contractacions d'obres per procediment de concurs de projectes TAAD 2353120

Contractacions d'obres per procediment negociat amb publicitat TAAD 2351382

Contractacions d'obres per procediment negociat sense publicitat TAAD 2351383

Contractacions d'obres per procediment obert TAAD 2351384

Contractacions d'obres per procediment obert simplificat TAAD 2353084

Contractacions d'obres per procediment obert simplificat sumari TAAD 2353108

Contractacions d'obres per procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada

TAAD 2353105

Contractacions d'obres per procediment restringit TAAD 2351385

Contractacions d'obres subjectes a un sistema dinàmic d'adquisició TAAD 2351386

Contractacions menors d'obres TAAD 2351387
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                   [02.08.02]. Contractació de concessió d'obres0048

Contractacions de concessió d'obra pública (entrada genèrica)1388

Contractacions de concessió d'obra pública derivades d'acord marc1389

Contractacions de concessió d'obra pública per procediment amb diàleg 
competitiu

1390

Contractacions de concessió d'obra pública per procediment negociat 
amb publicitat

1391

Contractacions de concessió d'obra pública per procediment negociat 
sense publicitat

1392

Contractacions de concessió d'obra pública per procediment obert1393

Contractacions de concessió d'obra pública per procediment restringit1394

                   [02.08.03]. Contractació de concessió de serveis0049

Contractacions de concessió dels serveis públics (entrada genèrica) TAAD 2381395

Contractacions de concessió dels serveis públics derivades d'acord marc TAAD 2381396

Contractacions de concessió dels serveis públics per procediment amb 
diàleg competitiu

TAAD 2381397

Contractacions de concessió dels serveis públics per procediment 
negociat amb publicitat

TAAD 2381398

Contractacions de concessió dels serveis públics per procediment 
negociat sense publicitat

TAAD 2381399

Contractacions de concessió dels serveis públics per procediment obert TAAD 2381400

Contractacions de concessió dels serveis públics per procediment 
restringit

TAAD 2381401

Contractacions menors de concessió dels serveis públics TAAD 2381402

                   [02.08.04]. Contractació de serveis0050

Contractacions de serveis (entrada genèrica) TAAD 2401403

Contractacions de serveis derivades d'acord marc TAAD 2401404

Contractacions de serveis per procediment amb diàleg competitiu TAAD 2401405

Contractacions de serveis per procediment d'associació per a la 
innovació

TAAD 2403088

Contractacions de serveis per procediment de concurs de projectes TAAD 2403121

Contractacions de serveis per procediment negociat amb publicitat TAAD 2401406

Contractacions de serveis per procediment negociat sense publicitat TAAD 2401407

Contractacions de serveis per procediment obert TAAD 2401408

Contractacions de serveis per procediment obert simplificat TAAD 2403085

Contractacions de serveis per procediment obert simplificat sumari TAAD 2403109

Contractacions de serveis per procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada

TAAD 2403106

Contractacions de serveis per procediment restringit TAAD 2401409

Contractacions de serveis subjectes a un sistema dinàmic d'adquisició TAAD 2401410
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Contractacions menors de serveis TAAD 2401411

(sense vigència) Contractacions de consultoria i assistència tècnica 
(entrada genèrica)

TAAD 2401412

(sense vigència) Contractacions de consultoria i assistència tècnica per 
procediment menor

1413

(sense vigència) Contractacions de consultoria i assistència tècnica per 
procediment negociat

1414

(sense vigència) Contractacions de consultoria i assistència tècnica per 
procediment obert

1415

(sense vigència) Contractacions de consultoria i assistència tècnica per 
procediment restringit

1416

(sense vigència) Contractacions de serveis de quantia igual o superior a 
2 milions de pessetes

1417

(sense vigència) Contractacions de serveis de quantia inferior a 2 milions 
de pessetes

1418

(sense vigència) Contractacions de treballs específics i concrets no 
habituals

1419

(sense vigència) Contractacions per a l'elaboració de projectes tècnics 
d'obres i instal·lacions

1420

                   [02.08.05]. Contractació de subministraments0051

Contractacions de subministrament derivades d'acord marc1424

Contractacions de subministrament per procediment amb diàleg 
competitiu

1425

Contractacions de subministrament per procediment d'associació per a 
la innovació

3089

Contractacions de subministrament per procediment de concurs de 
projectes

3122

Contractacions de subministrament per procediment negociat amb 
publicitat

1426

Contractacions de subministrament per procediment negociat sense 
publicitat

1427

Contractacions de subministrament per procediment obert1428

Contractacions de subministrament per procediment obert simplificat3086

Contractacions de subministrament per procediment obert simplificat 
sumari

3110

Contractacions de subministrament per procediment restringit1429

Contractacions de subministrament subjectes a un sistema dinàmic 
d'adquisició

1430

Contractacions de subministraments (entrada genèrica)1431

Contractacions de subministraments per procediment obert subjecte a 
regulació harmonitzada

3107

Contractacions menors de subministrament1432

(sense vigència) Contractacions administratives de semàfors TAAD 2351421
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(sense vigència) Contractacions de subministrament de material 
inventariable

TAAD 2361422

(sense vigència) Contractacions de subministrament de material no 
inventariable

TAAD 2361423

                   [02.08.06]. Contractació de col·laboració entre el sector privat i el sector públic0052

(sense vigència) Contractacions col·laboratives entre sector públic i 
sector privat (entrada genèrica)

1433

(sense vigència) Contractacions col·laboratives entre sector públic i 
sector privat per procediment amb diàleg competitiu

1434

(sense vigència) Contractacions col·laboratives entre sector públic i 
sector privat per procediment negociat amb publicitat

1435

(sense vigència) Contractacions col·laboratives entre sector públic i 
sector privat per procediment negociat sense publicitat

1436

                   [02.08.07]. Contractació mixta0053

Contractacions mixtes1437

                   [02.08.08]. Contractació especial0054

Contractacions de prestació de serveis socials (concerts socials)3111

Contractacions especials (entrada genèrica)1438

Contractacions especials derivades d'acord marc1439

Contractacions especials per procediment amb diàleg competitiu1440

Contractacions especials per procediment negociat amb publicitat1441

Contractacions especials per procediment negociat sense publicitat1442

Contractacions especials per procediment obert1443

Contractacions especials per procediment restringit1444

Contractacions menors administratives especials1445

                   [02.08.09]. Contractació privada0055

Arrendaments d'ús de béns de tercers2993

Contractacions d'assegurances1446

Contractacions de préstecs bancaris TAAD 6341447

Contractacions de préstecs bancaris TAAD 6351447

Contractacions privades (entrada genèrica)1448

Obertura i tancament de comptes bancaris1449

                   [02.08.10]. Assistència tècnica0248

Assistència tècnica, jurídica i econòmica a entitats locals3072

 [03]. PERSONAL0056

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

       [03.01]. Organització dels recursos humans0057

Catàlegs de llocs de treball1450

Imprès en data 21/06/2020. Pàgina 17/71



2. Quadre de classificació + catàleg de procediments / sèries

El codi de referència, en color verd, és únic pel quadre i el catàleg / El codi jeràrquic només té un valor visual

MODEL DE QUADRE DE CLASSIFICACIÓ D'AJUNTAMENTS I CONSELLS (QdCAC)

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
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Oferta Pública d'Ocupació Res. 2019/161454

Plans d'acollida al lloc de treball3054

Plantilla del personal Res. 2019/351455

Registre del personal1456

Relacions de llocs de treball Res. 2019/151457

       [03.02]. Selecció de personal0058

Processos selectius de personal (entrada genèrica) TAAD 161458

Selecció de personal per a programes ocupacionals TAAD 841459

Selecció de personal per concurs TAAD 161460

Selecció de personal per concurs-oposició TAAD 161461

Selecció de personal per oposició TAAD 161462

Selecció de personal per selecció directa TAAD 821463

Sol·licituds de treball (borsa de treball) TAAD 1371464

(sense vigència) Nomenaments de càrrecs del Consell de la Universitat1465

(sense vigència) Nomenaments de guàrdies jurats1466

       [03.03]. Provisió de llocs de treball0059

Adscripcions provisionals de llocs de treball1467

Autoritzacions de comissió de serveis TAAD 141468

Canvis d'adscripció de llocs de treball1469

Contractacions del personal laboral1470

Encàrrecs de funcions1471

Expedients d'acumulació de tasques1472

Permutes de llocs de treball1473

Provisió de llocs de treball (entrada genèrica)3011

Provisió de llocs de treball per concurs de mèrits i capacitats TAAD 831474

Provisió de llocs de treball per concurs interadministratiu1475

Provisió de llocs de treball per lliure designació TAAD 831476

Provisió de llocs de treball per remoció TAAD 831477

Reassignacions d'efectius1478

Redistribucions d'efectius1479

       [03.04]. Prestació i finalització del servei actiu0060

Autoritzacions de serveis especials TAAD 141480

Autoritzacions sobre la prestació de serveis en altres administracions1481

Compatibilitats del personal al servei de l'administració pública TAAD 881482

Concessions d'excedència1483

Expedients personals TAAD 801484

Finalitzacions de prestació de serveis (entrada genèrica)2990
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Finalitzacions de prestació de serveis per defunció1485

Finalitzacions de prestació de serveis per invalidesa permanent1486

Finalitzacions de prestació de serveis per jubilació1487

Pèrdues de la condició de funcionari1488

Renúncies voluntàries de la condició de funcionari1489

Rescissions de contracte del personal laboral1490

(sense vigència) Diligències i preses de possessió del personal sanitari1491

       [03.05]. Jornada de treball0061

Calendaris laborals Res. 2018/551492

Comunicacions de l'exercici del dret de vaga1493

Expedients sobre l'exercici del dret a fer vaga (entrada genèrica)1494

Gestió de les targetes identificatives del personal TAAD 861495

Jornada i/o horari laboral1497

Llistes de control horari TAAD 121496

Organització dels serveis mínims per exercir el dret de vaga1498

Relacions d'indisposats, fulls d'incidències TAAD 191499

(sense vigència) Fitxes de control horari TAAD 121500

       [03.06]. Permisos, llicències, vacances i assumptes personals0062

Concessions de llicències al personal TAAD 81501

Concessions de llicències i permisos al personal (entrada genèrica)3025

Concessions de permisos al personal TAAD 81502

Concessions de vacances al personal TAAD 91503

       [03.07]. Sistema retributiu i previsió social0063

Ajuts al personal per estudis reglats3007

Ajuts socials i familiars al personal (fons social) TAAD 1091504

Ajuts socials i familiars al personal (fons social) TAAD 3531504

Avançaments de nòmina3004

Baixes i altes per incapacitat temporal, abans incapacitat laboral 
transitòria (ILT)

TAAD 181505

Certificats anuals de l'Impost de Rendiment de Persones Físiques (IRPF)1506

Concessions de bestreta TAAD 101507

Documents de liquidació de quotes a la Seguretat Social TAAD 2831518

Domiciliacions bancàries de la nòmina TAAD 2811508

Embargaments salarials per retencions judicials TAAD 3561509

Expedients de nòmines (entrada genèrica)1510

Fitxes d'incidències en les nòmines TAAD 2851511

Fulls de nòmines TAAD 2841512
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Gratificacions i complements a les retribucions del personal TAAD 111514

Incorporacions (altes i baixes) al sistema de la Seguretat Social TAAD 2821515

Indemnitzacions per raons de serveis (dietes i desplaçaments) TAAD 2491516

Liquidacions de l'Impost de Rendiment de Persones Físiques (IRPF) TAAD 7091517

Llistes de nòmina TAAD 2861519

Modificacions generals de les retribucions (entrada genèrica)3002

Modificacions puntuals dels complements del sou per serveis 
extraordinaris

3003

Plans de pensions del personal1520

Primes d'assistència i puntualitat TAAD 201521

Reconeixements de triennis1523

Requeriments de la Tresoreria de la Seguretat Social TAAD 3551524

Variacions de nòmina TAAD 2851526

(sense vigència) Beneficiaris de l'ajuda familiar1528

(sense vigència) Caixa Municipal de Previsió1529

(sense vigència) Cotitzacions a la Hermandad de funcionarios1530

(sense vigència) Cotitzacions per l'atur a la MUNPAL1531

(sense vigència) Liquidacions a la Hermandad de funcionarios1532

(sense vigència) Liquidacions a la MUNPAL1533

(sense vigència) Llibres de matrícula del personal TAAD 3641534

(sense vigència) Llibres de nòmines1535

(sense vigència) Receptes de l'assistència medico-farmacèutica TAAD 3531522

(sense vigència) Resums mensuals de les cotitzacions a la MUNPAL1536

       [03.08]. Formació i perfeccionament0064

Formació del personal (entrada genèrica) TAAD 851538

Inscripció a activitats formatives externes per part del personal Res. 2018/313006

Inscripció a activitats formatives internes per part del personal TAAD 851537

Planificació de la formació del personal Res. 2018/331539

Registre d'activitats de formació organitzades per les administracions 
públiques

TAAD 8743115

Registre de docents d'activitats formatives organitzades per les 
administracions públiques

TAAD 8733114

       [03.09]. Seguretat i prevenció de riscos laborals0065

Actes del Comitè de Seguretat i Salut laboral1540

Activitats encaminades a la cohesió grupal3148

Avaluacions de riscos laborals i propostes de millora Res. 2019/131541

Control d'accés de personal extern a dependències de la corporació local TAAD 8693059

Denúncies del personal per assetjament laboral1542
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Expedients del Comitè de Seguretat i Salut laboral1550

Inspeccions de treball1543

Inspeccions d'ubicacions del personal en dependències administratives TAAD 211544

Investigacions d'accidents laborals i denúncies TAAD 4551545

Llibres de visites de la inspecció del personal TAAD 3651546

Plans d'autoprotecció de l'administració pública1547

Plans de riscos Res. 2019/121548

Plans d'emergència Res. 2019/141549

Revisions mèdiques al personal1551

       [03.10]. Règim disciplinari0066

Expedients disciplinaris per faltes del personal (entrada genèrica)2991

Expedients sancionadors de faltes disciplinàries greus del personal TAAD 871552

Expedients sancionadors de faltes disciplinàries lleus del personal TAAD 131553

Expedients sancionadors de faltes disciplinàries molt greus del personal TAAD 7511554

(sense vigència) Depuracions de personal1555

(sense vigència) Rehabilitacions de personal1556

       [03.11]. Relacions laborals0067

Actes de la Comissió paritària2988

Actes de la Junta de personal1557

Actes del Comitè d'empresa1558

Autoritzacions per fer assemblees2987

Eleccions sindicals TAAD 6561559

Expedients de la Comissió paritària2989

Expedients de la Junta de personal1562

Expedients del Comitè d'empresa1563

Negociacions del conveni col·lectiu del personal Res. 2018/361560

Quotes sindicals (aportacions de la corporació local)3005

Reclamacions del personal1561

Registre de representants sindicals3138

Registre d'òrgans de representació del personal Res. 2018/343133

 [04]. PATRIMONI0068

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

       [04.01]. Administració de béns i drets0069

Comprovacions de l'inventari general de béns per canvi de govern del 
consistori

TAAD 421564

Expedients dels béns inventariats TAAD 401565

Inventaris generals de béns TAAD 401566
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Rectificacions anuals de l'inventari general de béns TAAD 411567

(sense vigència) Descripcions generals de béns TAAD 401568

(sense vigència) Inventaris de béns mobles i material dels centres 
d'ensenyament primari

1569

       [04.02]. Adquisició de béns i drets0070

Adquisicions de béns a títol lucratiu (entrada genèrica) TAAD 481570

Adquisicions de béns i drets a títol onerós (entrada genèrica)2994

Adquisicions de béns per acceptació de donacions TAAD 481573

Adquisicions de béns per cessió interadministrativa TAAD 501575

Adquisicions de béns per cessió urbanística obligatòria TAAD 461576

Adquisicions de béns per compra-venda TAAD 961571

Adquisicions de béns per concurs1577

Adquisicions de béns per dipòsit1578

Adquisicions de béns per expropiació forçosa TAAD 511579

Adquisicions de béns per prescripció adquisitiva (antiga usucapió) TAAD 981580

Adquisicions de béns per recuperació d'ofici de béns TAAD 521572

Adquisicions de béns per subhasta1581

Adquisicions de béns per successió interadministrativa TAAD 471582

Adquisicions de béns per successió intestada TAAD 451583

Adquisicions de béns per successió testada (per acceptació d'herències i 
llegats)

TAAD 491584

Adquisicions directes de béns1585

Concessions de cabals al municipi1586

(sense vigència) Adquisicions de béns per confiscació1587

(sense vigència) Adquisicions de censals3023

(sense vigència) Escriptures notarials de possessió de béns1588

       [04.03]. Alteració de la qualificació jurídica dels béns0071

Alteracions de la qualificació jurídica dels béns per afectació1589

Alteracions de la qualificació jurídica dels béns per desafectació TAAD 441590

Mutacions demanials1591

       [04.04]. Ús de béns i drets0072

Arrendaments d'ús de béns i drets patrimonials del municipi / del consell 
comarcal

TAAD 551592

Cànons d'ús de béns i drets1593

Cessions temporals de béns culturals mobles TAAD 5181594

Concessions de cabals a particulars1595

Sol·licituds d'habitatges amb dret de superfície1598

Utilitzacions de béns de domini públic1597
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Utilitzacions d'equipaments i béns municipals, i ocupacions temporals de 
la via pública

TAAD 2931599

(sense vigència) Llibres de propis i arbitris1600

(sense vigència) Llibres de tabbes1601

(sense vigència) Tabbes de proveïment1602

       [04.05]. Defensa de béns i drets0073

Accions de retenir la possessió3041

Accions investigadores sobre el patrimoni3040

Actuacions derivades de danys a béns municipals / del consell comarcal TAAD 941608

Càmeres de videovigilància de béns municipals i via pública3144

Comunicats d'accidents de circulació de vehicles municipals / del consell 
comarcal

TAAD 4411603

Comunicats de danys en béns municipals / del consell comarcal a les 
companyies asseguradores

1604

Desnonaments administratius TAAD 531605

Inspeccions de béns i d'espais municipals / del consell comarcal1606

Partions i atermenaments de béns TAAD 561607

       [04.06]. Alienació de béns i drets0074

Adjudicacions directes de béns i drets municipals / del consell comarcal1609

Alienacions de béns mobles amb dispensa de subhasta1610

Alienacions de béns per concurs1611

Alienacions de béns per expropiació forçosa3039

Alienacions de béns per subhasta1612

Alienacions de béns per venda TAAD 971615

Cessions gratuïtes de béns TAAD 951613

Vendes directes de parcel·les sobreres1614

       [04.07]. Permuta0075

Permutes de béns TAAD 541616

 [05]. RECURSOS ECONÒMICS i FINANCERS0076

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

       [05.01]. Gestió del pressupost0077

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [05.01.01]. Plans i programes d'inversions0078

Plans de sanejament financer1617

Plans de tresoreria2995

Seguiment dels plans de sanejament financer3153

                   [05.01.02]. Aprovació del pressupost0079
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Avantprojecte del pressupost1618

Pressupost general TAAD 6021619

(sense vigència) Pressupost addicional1620

(sense vigència) Pressupost de cooperació provincial3027

(sense vigència) Pressupost de mancomunitats, agrupacions i entitats 
locals menors

3026

(sense vigència) Pressupost d'inversions1621

(sense vigència) Pressupost especial1622

(sense vigència) Pressupost extraordinari d'inversions1623

(sense vigència) Pressupost ordinari1624

(sense vigència) Pressupost refós1625

                   [05.01.03]. Modificació del pressupost0080

Habilitacions de crèdit del pressupost general TAAD 6041626

Modificacions de crèdit del pressupost general TAAD 6041627

Modificacions de les bases d'execució del pressupost1628

Reconeixements extrajudicials de crèdit1629

Reintegraments de pressupost corrent TAAD 4861630

Suplements de crèdit del pressupost general TAAD 6041631

(sense vigència) Habilitacions de crèdit del pressupost d'inversions1632

(sense vigència) Habilitacions de crèdit del pressupost extraordinari1633

(sense vigència) Habilitacions de crèdit del pressupost ordinari1634

(sense vigència) Modificacions de crèdit del pressupost d'inversions1635

(sense vigència) Suplements de crèdit del pressupost d'inversions1636

(sense vigència) Suplements de crèdit del pressupost extraordinari1637

(sense vigència) Suplements de crèdit del pressupost ordinari1638

                   [05.01.04]. Compte general i liquidació del pressupost0081

Compte general de recaptació TAAD 5811639

Compte general del pressupost general1640

Liquidacions del pressupost general TAAD 6031641

(sense vigència) Compte general del pressupost d'inversions1642

(sense vigència) Compte general del pressupost especial1643

(sense vigència) Compte general del pressupost extraordinari1644

(sense vigència) Compte general del pressupost ordinari1645

(sense vigència) Comptes de propis i arbitris3020

(sense vigència) Comptes del patrimoni municipal1646

(sense vigència) Comptes del recaptador1647
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(sense vigència) Comptes dels Valors Independents i Auxiliars del 
pressupost (VIAP)

1648

(sense vigència) Comptes trimestrals dels cabals de dipositaria1649

(sense vigència) Expedients de la Comissió especial de comptes1650

                   [05.01.05]. Documents comptables d'ingrés0082

Manaments d'ingrés TAAD 391651

Manaments d'ingrés de valors TAAD 391652

Manaments d'ingrés extrapressupostaris TAAD 6191653

Reconeixement de drets3099

(sense vigència) Àpoques i albarans d'ingrés1654

(sense vigència) Cargàremes1655

                   [05.01.06]. Documents comptables de pagament0083

ADOP TAAD 381656

Aprovacions de factures TAAD 6681657

Bestretes de caixa fixa1658

Manaments de pagament (entrada genèrica) TAAD 381659

Manaments de pagament de valors TAAD 381660

Manaments de pagament extrapressupostaris TAAD 6201661

(sense vigència) Àpoques i albarans de pagament1662

(sense vigència) Libramientos1663

                   [05.01.07]. Llibres i registres comptables0084

Balanços1664

Llibres diaris d'operacions del pressupost de despeses1666

Llibres diaris d'operacions del pressupost d'ingressos3066

Llibres diaris generals d'operacions1669

Llibres d'operacions1673

Llibres majors de comptes1674

Llibres majors de conceptes de recursos d'altres ens públics3061

Llibres majors de conceptes no pressupostaris1675

Llibres majors de conceptes per entregues a compte de recursos d'altres 
ens públics

3064

Llibres registres generals de tresoreria d'ingressos i despeses1676

Registre de factures1677

Registre de manaments de pagament TAAD 6221678

Registre de manaments d'ingrés1679

Registre de recaptació1680

Registre d'ordres de pagament1681
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Registre d'ordres de pagament extrapressupostaris1682

Registre d'ordres d'ingrés1683

Registre d'ordres d'ingrés extrapressupostaris1684

Resums comptables TAAD 5861685

(sense vigència) Comptes del clavari / bosser1686

(sense vigència) Llibres auxiliars (entrada genèrica)1687

(sense vigència) Llibres auxiliars de caixa1688

(sense vigència) Llibres auxiliars de despeses1689

(sense vigència) Llibres auxiliars d'ingressos1690

(sense vigència) Llibres d'àpoques1691

(sense vigència) Llibres de balanços1665

(sense vigència) Llibres de caixa TAAD 5881692

(sense vigència) Llibres de comptes corrents de recaptació en període 
voluntari i executiu

1693

(sense vigència) Llibres de comptes corrents per conceptes del 
pressupost d'ingressos i despeses

1694

(sense vigència) Llibres de comptes d'obreria1695

(sense vigència) Llibres de receptoria1696

(sense vigència) Llibres del clavari / bosser1697

(sense vigència) Llibres del racional1698

(sense vigència) Llibres dels Valors Independents i Auxiliars del 
pressupost (VIAP)

1699

(sense vigència) Llibres diaris d'ingressos i despeses de dipositaria1700

(sense vigència) Llibres diaris d'intervenció1701

(sense vigència) Llibres diaris d'intervenció de despeses1702

(sense vigència) Llibres diaris d'intervenció del pressupost extraordinari1703

(sense vigència) Llibres diaris d'intervenció d'ingressos1704

(sense vigència) Llibres diaris generals de despeses1667

(sense vigència) Llibres diaris generals de despeses del pressupost 
extraordinari

1705

(sense vigència) Llibres diaris generals d'ingressos1668

(sense vigència) Llibres diaris generals d'ingressos del pressupost 
extraordinari

1706

(sense vigència) Llibres d'intervenció1670

(sense vigència) Llibres d'inventaris1671

(sense vigència) Llibres d'inventaris i balanços1672

(sense vigència) Llibres esborranys de despeses1707

(sense vigència) Llibres esborranys d'ingressos1708

(sense vigència) Llibres generals de despeses1709

Imprès en data 21/06/2020. Pàgina 26/71



2. Quadre de classificació + catàleg de procediments / sèries

El codi de referència, en color verd, és únic pel quadre i el catàleg / El codi jeràrquic només té un valor visual

MODEL DE QUADRE DE CLASSIFICACIÓ D'AJUNTAMENTS I CONSELLS (QdCAC)

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Visualització AJUNTAMENTS

(sense vigència) Llibres generals de despeses del pressupost 
extraordinari

1710

(sense vigència) Llibres generals de rendes i exaccions1711

(sense vigència) Llibres generals de rendes i exaccions del pressupost 
extraordinari

1712

(sense vigència) Llibres majors del pressupost d'ingressos i despeses1713

(sense vigència) Llibres reguladors de despeses1714

(sense vigència) Llibres reguladors d'ingressos1715

(sense vigència) Llibres subauxiliars (entrada genèrica)1716

(sense vigència) Llibres subauxiliars de comptes corrents per conceptes i 
partides

1717

(sense vigència) Llibres subauxiliars de despeses1718

(sense vigència) Llibres subauxiliars d'ingressos1719

                   [05.01.08]. Arqueig i conciliació bancària0085

Actes d'arqueig1720

Llibres d'actes d'arqueig1721

(sense vigència) Llibres d'arqueig diari1722

(sense vigència) Llibres diaris d'arqueig de caixa1723

                   [05.01.09]. Gestió bancària0086

Càrrecs domiciliats a entitats bancàries TAAD 5871724

Comprovants i extractes bancaris TAAD 6231725

Llibres auxiliars de comptes corrents bancaris1726

Llibretes d'estalvis dels comptes bancaris de la corporació local1727

Matrius de talonaris de xecs dels comptes bancaris de la corporació local1728

Ordres de domiciliació bancària TAAD 5851731

Transferències bancàries TAAD 6211732

Transferències bancàries TAAD 7441732

                   [05.01.10]. Emissió de deute0087

Emissions de deute municipal1735

(sense vigència) Aletaris1733

(sense vigència) Emissions de censals1734

(sense vigència) Llevadors de censals1736

                   [05.01.11]. Gestió de tercers0088

Endossaments de crèdits (cessió de crèdits)1738

Fitxer de proveïdors1739

Fitxes de creditors TAAD 6731740

Gestió de fiances i avals1741

Modificacions del fitxer de proveïdors (altes, baixes i canvis de dades)1742
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                   [05.01.12]. Obligacions fiscals amb altres administracions0089

Liquidacions de deutes amb altres administracions (entrada genèrica)1743

Liquidacions de l'impost del valor afegit (IVA)1744

Liquidacions del cànon de l'aigua i d'infraestructures hidràuliques1745

Liquidacions del cànon de residus municipals1746

(sense vigència) Notificacions mensuals de recaptació de taxes al 
Govern Civil

1747

                   [05.01.13]. Participació en tributs supramunicipals0090

Participació de tributs de la Generalitat de Catalunya1748

Participació de tributs estatals1749

       [05.02]. Fiscalització econòmico-financera0091

Auditories externes de fiscalització del pressupost1750

Auditories i inspeccions del pressupost (entrada genèrica)1751

Auditories internes de fiscalització del pressupost1752

Esforç fiscal1753

Informes financers i econòmics1754

(sense vigència) Remissió dels comptes a la Diputació1755

       [05.03]. Gestió tributària0092

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [05.03.01]. Impostos0093

Alteracions cadastrals1756

Cadastres1757

Impost sobre construccions, instal·lació i obres (ICIO)1762

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(plusvàlua)

TAAD 6001763

Matrícules de l'impost d'activitats econòmiques (IAE)1764

Modificacions de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (altes, 
baixes i canvis de dades dels contribuents)

TAAD 691766

Modificacions del padró de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) (altes, 
baixes i canvis de dades dels contribuents)

TAAD 3211765

Modificacions del padró de l'impost municipal sobre despeses 
sumptuàries

1819

Modificacions del padró de l'impost sobre béns immobles rústics (altes, 
baixes i canvis de dades dels contribuents)

1767

Modificacions del padró de l'impost sobre béns immobles urbans (IBI) 
(altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)

TAAD 3221768

Modificacions dels padrons dels impostos (altes, baixes i canvis de 
dades dels contribuents) (entrada genèrica)

1769

Padrons d'agrupació de tributs1770
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Padrons de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) TAAD 1891771

Padrons de l'impost de béns immobles d'urbana (IBI) TAAD 1921772

Padrons de l'impost de béns immobles rústics TAAD 1921773

Padrons de l'impost municipal sobre despeses sumptuàries TAAD 2051836

Padrons de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica TAAD 1951774

Padrons d'impostos (entrada genèrica)1775

Reclamacions i recursos a l'impost d'activitats econòmiques (IAE) TAAD 1911776

Reclamacions i recursos a l'impost de vehicles de tracció mecànica TAAD 1971777

Reclamacions i recursos a l'impost sobre béns immobles (IBI) TAAD 1941778

Reclamacions i recursos a l'impost sobre l'increment del valor dels 
terrenys urbans

TAAD 6011779

Reclamacions i recursos de gestió tributària (entrada genèrica)1783

Rectificacions a l'impost d'activitats econòmiques (IAE) TAAD 3211780

Rectificacions a l'impost sobre béns immobles (IBI) TAAD 3221782

Rectificacions de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica TAAD 691781

Registre d'expedients de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (plusvàlua)

1788

Revisions cadastrals1789

Transferències de vehicles en relació amb el padró de l'impost sobre 
vehicles de tracció mecànica

TAAD 691790

(sense vigència) Amillaraments1791

(sense vigència) Apèndixs de l'amillarament1793

(sense vigència) Arbitris sobre edificació deficient TAAD 1191794

(sense vigència) Bagatges1795

(sense vigència) Cartilles avaluatòries de l'amillarament1796

(sense vigència) Concerts fiscals sobre l'impost de consums3028

(sense vigència) CU-41797

(sense vigència) CU-51798

(sense vigència) CU-61799

(sense vigència) Declaracions jurades de finques rústiques1760

(sense vigència) Fulls declaratoris1761

(sense vigència) Impost de la sal1800

(sense vigència) Llibres d'apeo1801

(sense vigència) Llibres de la refundició de l'amillarament1802

(sense vigència) Matrícules industrials1803

(sense vigència) Modificacions de la patent nacional de vehicles1804

(sense vigència) Modificacions de l'amillarament (altes, baixes i canvis 
de dades)

1805
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(sense vigència) Modificacions del padró d'arbitris sobre solars (altes, 
baixes i canvis de dades dels contribuents)

TAAD 1351806

(sense vigència) Modificacions del padró de la contribució d'immobles, 
conreu i ramaderia (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)

1807

(sense vigència) Modificacions del padró de la contribució industrial 
(altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)

1808

(sense vigència) Modificacions del padró de la contribució sobre edificis i 
solars (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)

1809

(sense vigència) Modificacions del padró de la contribució territorial 
(altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)

1810

(sense vigència) Modificacions del padró de la contribució territorial 
rústica i pecuària (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)

TAAD 4211811

(sense vigència) Modificacions del padró de la contribució territorial 
urbana (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)

TAAD 4201812

(sense vigència) Modificacions del padró de la llicència fiscal (altes, 
baixes i canvis de dades dels contribuents)

1813

(sense vigència) Modificacions del padró de l'impost de cèdules 
personals (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)

1814

(sense vigència) Modificacions del padró de l'impost de consums (altes, 
baixes i canvis de dades dels contribuents)

1815

(sense vigència) Modificacions del padró de l'impost de prestació 
personal (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)

1816

(sense vigència) Modificacions del padró de l'impost de radicació (altes, 
baixes i canvis de dades dels contribuents)

TAAD 1361817

(sense vigència) Modificacions del padró de l'impost d'utilitats (altes, 
baixes i canvis de dades dels contribuents)

1818

(sense vigència) Modificacions del padró de l'impost municipal de 
circulació de vehicles (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)

TAAD 693150

(sense vigència) Modificacions del padró de l'impost municipal sobre 
publicitat

TAAD 3131820

(sense vigència) Modificacions del padró de l'impost municipal sobre 
solars

TAAD 1351821

(sense vigència) Modificacions del padró de tributs o arbitris amb finalitat 
no fiscal

TAAD 2701822

(sense vigència) Modificacions del recompte general de ramaderia (altes, 
baixes i canvis de dades)

1823

(sense vigència) Padrons de la contribució d'immobles, conreu i 
ramaderia

1824

(sense vigència) Padrons de la contribució industrial1825

(sense vigència) Padrons de la contribució sobre edificis i solars TAAD 2061826

(sense vigència) Padrons de la contribució territorial TAAD 3541827

(sense vigència) Padrons de la contribució territorial rústica i pecuària TAAD 3201828

(sense vigència) Padrons de la contribució territorial urbana TAAD 3541829

(sense vigència) Padrons de la llicència fiscal1830

Imprès en data 21/06/2020. Pàgina 30/71



2. Quadre de classificació + catàleg de procediments / sèries

El codi de referència, en color verd, és únic pel quadre i el catàleg / El codi jeràrquic només té un valor visual

MODEL DE QUADRE DE CLASSIFICACIÓ D'AJUNTAMENTS I CONSELLS (QdCAC)

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Visualització AJUNTAMENTS

(sense vigència) Padrons de la patent nacional de vehicles1831

(sense vigència) Padrons de l'impost de cèdules personals1832

(sense vigència) Padrons de l'impost de consums1833

(sense vigència) Padrons de l'impost de prestació personal1834

(sense vigència) Padrons de l'impost d'utilitats1835

(sense vigència) Padrons de l'impost municipal de circulació de vehicles TAAD 1953151

(sense vigència) Padrons de l'impost municipal sobre publicitat TAAD 2041837

(sense vigència) Padrons de l'impost municipal sobre radicació TAAD 2031838

(sense vigència) Padrons de l'impost municipal sobre solars TAAD 2061839

(sense vigència) Padrons de ramaderia independent1840

(sense vigència) Padrons de tributs o arbitris amb finalitat no fiscal TAAD 2681841

(sense vigència) Padrons del recompte general de ramaderia1842

(sense vigència) Reclamacions i recursos als tributs o arbitris amb 
finalitat no fiscal

1843

(sense vigència) Rectificacions a la contribució d'immobles, conreu i 
ramaderia

1844

(sense vigència) Rectificacions a la contribució industrial1845

(sense vigència) Rectificacions a la contribució sobre edificis i solars1846

(sense vigència) Rectificacions a la contribució territorial TAAD 4201847

(sense vigència) Rectificacions a la contribució territorial urbana TAAD 4201848

(sense vigència) Rectificacions a la llicència fiscal1849

(sense vigència) Rectificacions a l'amillarament1850

(sense vigència) Rectificacions a l'impost de cèdules personals1851

(sense vigència) Rectificacions a l'impost de consums1852

(sense vigència) Rectificacions a l'Impost de prestació personal1853

(sense vigència) Rectificacions a l'impost d'utilitats1854

(sense vigència) Rectificacions al recompte general de ramaderia1855

(sense vigència) Rectificacions de l'impost municipal de circulació de 
vehicles

TAAD 693152

(sense vigència) Recursos ordinaris als tributs o arbitris amb finalitat no 
fiscal

TAAD 2711856

(sense vigència) Registre de solars sense edificar1787

(sense vigència) Registre fiscal de finques1857

(sense vigència) Registre fiscal de finques i solars1858

(sense vigència) Relacions de la Riquesa1859

(sense vigència) Talles i estims1860

                   [05.03.02]. Taxes i preus públics0094

Drets, taxes i preus públics (entrada genèrica) TAAD 2721861
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Modificacions del padró de la taxa de consum elèctric (altes, baixes i 
canvis de dades dels contribuents)

1922

Modificacions del padró de la taxa de distribució d'aigua, gas i electricitat 
(altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)

1924

Modificacions del padró de la taxa de guarderia rural (altes, baixes i 
canvis de dades dels contribuents)

1925

Modificacions del padró de la taxa de rodatge i arrossegament de 
vehicles que no estiguin gravats per l'impost de vehicles de tracció 
mecànica (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)

1930

Modificacions del padró de la taxa de trànsit d'animals (altes, baixes i 
canvis de dades dels contribuents)

1931

Modificacions del padró de la taxa del servei de conservació de 
cementiris (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)

TAAD 2131935

Modificacions del padró de la taxa del servei de prevenció i extinció 
d'incendis (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)

1936

Modificacions del padró de la taxa d'ensenyaments especials (altes, 
baixes i canvis de dades dels contribuents)

1942

Modificacions del padró de la taxa d'entrada de vehicles a través de les 
voreres i la reserva de la via pública per aparcaments o operacions de 
càrrega i descàrrega (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)

1943

Modificacions del padró de la taxa d'estacionament de vehicles de 
tracció mecànica a les vies municipals dins de zones determinades i 
amb les limitacions que es poguessin establir (altes, baixes i canvis de 
dades)

1944

Modificacions del padró de la taxa d'inspecció de vehicles, calderes de 
vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues (altes, 
baixes i canvis de dades dels contribuents)

1946

Modificacions del padró de la taxa pel servei de clavegueram (altes, 
baixes i canvis de dades dels contribuents)

TAAD 2091954

Modificacions del padró de la taxa pel servei de recollida d'escombraries 
(altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)

TAAD 2171955

Modificacions del padró de la taxa sobre elements constructius tancats, 
terrasses, balcons (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)

1956

Modificacions dels padrons de taxes i preus públics (altes, baixes i 
canvis de dades dels contribuents) (entrada genèrica)

TAAD 2741957

Padrons de la taxa d'assistència i estància en residències de gent gran, 
escoles bressol o albergs

TAAD 2721959

Padrons de la taxa de consum elèctric TAAD 2721970

Padrons de la taxa de distribució d'aigua, gas i electricitat TAAD 2721972

Padrons de la taxa de guarderia rural TAAD 2721973

Padrons de la taxa de rodatge i arrossegament de vehicles que no 
estiguin gravats per l'impost de vehicles de tracció mecànica

TAAD 2721978

Padrons de la taxa de trànsit d'animals TAAD 2721979

Padrons de la taxa del servei de clavegueram TAAD 2071983

Padrons de la taxa del servei de conservació de cementiris TAAD 2111984

Padrons de la taxa del servei de recollida d'escombraries TAAD 2151986
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Padrons de la taxa d'ensenyaments especials TAAD 2721992

Padrons de la taxa d'entrada de vehicles a través de les voreres i la 
reserva de la via pública per aparcaments o operacions de càrrega i 
descàrrega

TAAD 2721993

Padrons de la taxa d'estacionament de vehicles de tracció mecànica a 
les vies municipals dins de zones determinades i amb les limitacions que 
es poguessin establir

TAAD 2721994

Padrons de la taxa d'inspecció de vehicles, calderes de vapor, motors, 
transformadors, ascensors, muntacàrregues

TAAD 2721996

Padrons de la taxa sobre elements constructius tancats, terrasses, 
balcons

TAAD 2722004

Padrons de taxes i preus públics (entrada genèrica) TAAD 2722005

Reclamacions i recursos a la taxa d'assistència i estància en hospitals 
municipals

2006

Reclamacions i recursos a la taxa d'assistència i estància en residències 
de gent gran, escoles bressol o albergs

2007

Reclamacions i recursos a la taxa d'atorgament de llicències d'obertura 
d'establiments

2008

Reclamacions i recursos a la taxa d'atorgament de llicències 
urbanístiques

2009

Reclamacions i recursos a la taxa d'autorització per utilitzar plaques, 
patents i altres distintius similars, l'escut municipal

2010

Reclamacions i recursos a la taxa de balnearis2011

Reclamacions i recursos a la taxa de cases de bany, piscines, dutxes i 
instal·lacions esportives

2012

Reclamacions i recursos a la taxa de col·locació de canalitzacions o fils 
conductors

2013

Reclamacions i recursos a la taxa de col·locació de tarimes i tribunes en 
terrenys públics

2014

Reclamacions i recursos a la taxa de concessió de llicències i 
autorització administratives d'autotaxi i altres vehicles de lloguer

2015

Reclamacions i recursos a la taxa de construcció en carreteres, camins 
veïnals i altres vies públiques locals de passos sobre cunetes per a 
vehicles de qualsevol classe

2016

Reclamacions i recursos a la taxa de construcció en terrenys d'us públic 
de pous de neu o de cisternes

2017

Reclamacions i recursos a la taxa de consum elèctric2018

Reclamacions i recursos a la taxa de dipòsit i aparells distribuïdors de 
combustible i en general de qualsevol article o mercaderies en terrenys 
d'us públic

2019

Reclamacions i recursos a la taxa de distribució d'aigua, gas i electricitat2020

Reclamacions i recursos a la taxa de guarderia rural2021

Reclamacions i recursos a la taxa de murs de contenció o sosteniment 
de terres, edificacions o tanques en vies públiques

2022

Reclamacions i recursos a la taxa de portades, aparadors i vitrines2023
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Reclamacions i recursos a la taxa de rails, pals, cables, bàscules, 
aparells per a la venda automàtica i altres similars que se estableixin 
sobre la via pública

2024

Reclamacions i recursos a la taxa de realització d'activitats de regulació i 
control del trànsit urbà, per facilitar la circulació de vehicles i distintes a 
les habituals de senyalització

2025

Reclamacions i recursos a la taxa de rodatge i arrossegament de 
vehicles que no estiguin gravats per l'impost de vehicles de tracció 
mecànica

2026

Reclamacions i recursos a la taxa de trànsit d'animals2027

Reclamacions i recursos a la taxa de veu pública2028

Reclamacions i recursos a la taxa de vigilància especial d'establiments2029

Reclamacions i recursos a la taxa de visites a museus, exposicions, 
biblioteques, monuments històrics o artístics i parcs zoològics

2030

Reclamacions i recursos a la taxa del servei de clavegueram TAAD 2102031

Reclamacions i recursos a la taxa del servei de conservació de cementiris TAAD 2142032

Reclamacions i recursos a la taxa del servei de prevenció i extinció 
d'incendis

2033

Reclamacions i recursos a la taxa del servei de recollida d'escombraries TAAD 2182034

Reclamacions i recursos a la taxa del servei de sanitat preventiva, 
desinfecció, desinsectació o desratització

2035

Reclamacions i recursos a la taxa del servei d'escorxador2036

Reclamacions i recursos a la taxa del servei d'inspecció sanitària, anàlisi 
químics i bacteriològics

2037

Reclamacions i recursos a la taxa dels documents que expedeix 
l'administració o les autoritats municipals a instància de la part

2038

Reclamacions i recursos a la taxa dels serveis de competència municipal 
que siguin especialment motivats per a la celebració d'espectacles 
públics, grans transports o pas de caravanes

2039

Reclamacions i recursos a la taxa d'ensenyaments especials2040

Reclamacions i recursos a la taxa d'entrada de vehicles a través de les 
voreres i la reserva de la via pública per aparcaments o operacions de 
càrrega i descàrrega

2041

Reclamacions i recursos a la taxa d'estacionament de vehicles de tracció 
mecànica a les vies municipals dins de zones determinades i amb les 
limitacions que es poguessin establir

2042

Reclamacions i recursos a la taxa d'extracció de sorra i altres materials 
de construcció en terrenys públics

2043

Reclamacions i recursos a la taxa d'inspecció de vehicles, calderes de 
vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues

2044

Reclamacions i recursos a la taxa d'instal·lació d'anuncis ocupant 
terrenys d'us públic o visibles des de carreteres i camins veïnals

2045

Reclamacions i recursos a la taxa d'instal·lació de portades, barraques, 
llocs de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'us públic

2046

Reclamacions i recursos a la taxa d'instal·lació de quioscs a la via pública2047
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Reclamacions i recursos a la taxa d'obertura de sondatges2048

Reclamacions i recursos a la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció o runes

2049

Reclamacions i recursos a la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic per 
a taules i cadires amb finalitat lucrativa

2050

Reclamacions i recursos a la taxa d'utilització de columnes, rètols i altres 
instal·lacions anàlogues per exhibició d'anuncis

2051

Reclamacions i recursos a la taxa sobre elements constructius tancats, 
terrasses, balcons

2052

Reclamacions i recursos a les taxes o als preus públics per la utilització 
privativa o l'aprofitament especial de béns públics i per la prestació de 
serveis o realització d'activitats

2053

Reclamacions i recursos a taxes i preus públics (entrada genèrica)2054

Taxa d'assistència i estància en hospitals municipals1958

Taxa d'atorgament de llicències d'obertura d'establiments1960

Taxa d'atorgament de llicències urbanístiques TAAD 2721961

Taxa d'autorització per utilitzar plaques, patents i altres distintius 
similars, l'escut municipal

TAAD 2721962

Taxa de balnearis TAAD 2721963

Taxa de cases de bany, piscines, dutxes i instal·lacions esportives TAAD 2721964

Taxa de col·locació de canalitzacions o fils conductors TAAD 2721965

Taxa de col·locació de tarimes i tribunes en terrenys públics TAAD 2721966

Taxa de concessió de llicències i autorització administratives d'autotaxi i 
altres vehicles de lloguer

TAAD 2721967

Taxa de construcció en carreteres, camins veïnals i altres vies públiques 
locals de passos sobre cunetes per a vehicles de qualsevol classe

TAAD 2721968

Taxa de construcció en terrenys d'us públic de pous de neu o de 
cisternes

TAAD 2721969

Taxa de dipòsit i aparells distribuïdors de combustible i en general de 
qualsevol article o mercaderies en terrenys d'us públic

TAAD 2721971

Taxa de murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o 
tanques en vies públiques

1974

Taxa de portades, aparadors i vitrines TAAD 2721975

Taxa de rails, pals, cables, bàscules, aparells per a la venda automàtica i 
altres similars que se estableixin sobre la via pública

TAAD 2721976

Taxa de realització d'activitats de regulació i control del trànsit urbà, per 
facilitar la circulació de vehicles i distintes a les habituals de senyalització

TAAD 2721977

Taxa de veu pública TAAD 2721980

Taxa de vigilància especial d'establiments TAAD 2721981

Taxa de visites a museus, exposicions, biblioteques, monuments 
històrics o artístics i parcs zoològics

TAAD 2721982

Taxa del servei de prevenció i extinció d'incendis1985
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Taxa del servei de sanitat preventiva, desinfecció, desinsectació o 
desratització

1987

Taxa del servei d'escorxador TAAD 2721988

Taxa del servei d'inspecció sanitària, anàlisi químics i bacteriològics TAAD 2721989

Taxa dels documents que expedeix l'administració o les autoritats 
municipals a instància de la part

TAAD 2721990

Taxa dels serveis de competència municipal que siguin especialment 
motivats per a la celebració d'espectacles públics, grans transports o pas 
de caravanes

TAAD 2721991

Taxa d'extracció de sorra i altres materials de construcció en terrenys 
públics

TAAD 2721995

Taxa d'instal·lació d'anuncis ocupant terrenys d'us públic o visibles des 
de carreteres i camins veïnals

TAAD 2721997

Taxa d'instal·lació de portades, barraques, llocs de venda, espectacles o 
atraccions situades en terrenys d'us públic

TAAD 2721998

Taxa d'instal·lació de quioscs a la via pública TAAD 2721999

Taxa d'obertura de sondatges TAAD 2722000

Taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció o runes

TAAD 2722001

Taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic per a taules i cadires amb 
finalitat lucrativa

TAAD 2722002

Taxa d'utilització de columnes, rètols i altres instal·lacions anàlogues per 
exhibició d'anuncis

TAAD 2722003

(sense vigència) Iguales mèdiques2056

(sense vigència) Registre d'allotjaments militars2055

                   [05.03.03]. Contribucions especials0095

Imposicions de contribucions especials TAAD 1342057

Imposicions de quotes d'urbanització2058

                   [05.03.04]. Inspecció tributària0096

Expedients sancionadors per infraccions tributàries TAAD 4872059

Expedients sancionadors per infraccions tributàries TAAD 7522059

Expedients sancionadors per infraccions tributàries TAAD 7532059

Inspeccions tributàries TAAD 222060

                   [05.03.05]. Cobraments d'ingressos de dret públic0097

Anul·lacions de rebuts TAAD 5832061

Baixes de drets TAAD 5832062

Baixes de rebuts TAAD 5832063

Bestretes de recaptació d'altres ens3123

Compensacions de deutes Res. 2018/492065

Comunicacions de recaptació de tributs i sancions (per part de tercers)2066
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Visualització AJUNTAMENTS

Devolucions d'ingressos indeguts TAAD 242067

Exempcions i bonificacions a la taxa d'assistència i estància en hospitals 
municipals

2069

Exempcions i bonificacions a la taxa d'assistència i estància en 
residències de gent gran, escoles bressol o albergs

2070

Exempcions i bonificacions a la taxa d'atorgament de llicències 
d'obertura d'establiments

2071

Exempcions i bonificacions a la taxa d'atorgament de llicències 
urbanístiques

2072

Exempcions i bonificacions a la taxa d'autorització per utilitzar plaques, 
patents i altres distintius similars, l'escut municipal

2073

Exempcions i bonificacions a la taxa de balnearis2074

Exempcions i bonificacions a la taxa de cases de bany, piscines, dutxes i 
instal·lacions esportives

2075

Exempcions i bonificacions a la taxa de col·locació de canalitzacions o 
fils conductors

2076

Exempcions i bonificacions a la taxa de col·locació de tarimes i tribunes 
en terrenys públics

2077

Exempcions i bonificacions a la taxa de concessió de llicències i 
autorització administratives d'autotaxi i altres vehicles de lloguer

2078

Exempcions i bonificacions a la taxa de construcció en carreteres, 
camins veïnals i altres vies públiques locals de passos sobre cunetes per 
a vehicles de qualsevol classe

2079

Exempcions i bonificacions a la taxa de construcció en terrenys d'us 
públic de pous de neu o de cisternes

2080

Exempcions i bonificacions a la taxa de consum elèctric2081

Exempcions i bonificacions a la taxa de dipòsit i aparells distribuïdors de 
combustible i en general de qualsevol article o mercaderies en terrenys 
d'us públic

2082

Exempcions i bonificacions a la taxa de distribució d'aigua, gas i 
electricitat

2083

Exempcions i bonificacions a la taxa de guarderia rural2084

Exempcions i bonificacions a la taxa de murs de contenció o sosteniment 
de terres, edificacions o tanques en vies públiques

2085

Exempcions i bonificacions a la taxa de portades, aparadors i vitrines2086

Exempcions i bonificacions a la taxa de rails, pals, cables, bàscules, 
aparells per a la venda automàtica i altres similars que se estableixin 
sobre la via pública

2087

Exempcions i bonificacions a la taxa de realització d'activitats de 
regulació i control del trànsit urbà, per facilitar la circulació de vehicles i 
distintes a les habituals de senyalització

2088

Exempcions i bonificacions a la taxa de rodatge i arrossegament de 
vehicles que no estiguin gravats per l'impost de vehicles de tracció 
mecànica

2089

Exempcions i bonificacions a la taxa de trànsit d'animals2090

Exempcions i bonificacions a la taxa de veu pública2091
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Exempcions i bonificacions a la taxa de vigilància especial d'establiments2092

Exempcions i bonificacions a la taxa de visites a museus, exposicions, 
biblioteques, monuments històrics o artístics i parcs zoològics

2093

Exempcions i bonificacions a la taxa del servei de conservació de 
cementiris

TAAD 2122094

Exempcions i bonificacions a la taxa del servei de prevenció i extinció 
d'incendis

2095

Exempcions i bonificacions a la taxa del servei de sanitat preventiva, 
desinfecció, desinsectació o desratització

2096

Exempcions i bonificacions a la taxa del servei d'escorxador2097

Exempcions i bonificacions a la taxa del servei d'inspecció sanitària, 
anàlisi químics i bacteriològics

2098

Exempcions i bonificacions a la taxa dels documents que expedeix 
l'administració o les autoritats municipals a instància de la part

2099

Exempcions i bonificacions a la taxa dels serveis de competència 
municipal que siguin especialment motivats per a la celebració 
d'espectacles públics, grans transports o pas de caravanes

2100

Exempcions i bonificacions a la taxa d'ensenyaments especials2101

Exempcions i bonificacions a la taxa d'entrada de vehicles a través de 
les voreres i la reserva de la via pública per aparcaments o operacions 
de càrrega i descàrrega

2102

Exempcions i bonificacions a la taxa d'estacionament de vehicles de 
tracció mecànica a les vies municipals dins de zones determinades i 
amb les limitacions que es poguessin establir

2103

Exempcions i bonificacions a la taxa d'extracció de sorra i altres 
materials de construcció en terrenys públics

2104

Exempcions i bonificacions a la taxa d'inspecció de vehicles, calderes de 
vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues

2105

Exempcions i bonificacions a la taxa d'instal·lació d'anuncis ocupant 
terrenys d'us públic o visibles des de carreteres i camins veïnals

2106

Exempcions i bonificacions a la taxa d'instal·lació de portades, 
barraques, llocs de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys 
d'us públic

2107

Exempcions i bonificacions a la taxa d'instal·lació de quioscs a la via 
pública

2108

Exempcions i bonificacions a la taxa d'obertura de sondatges2109

Exempcions i bonificacions a la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic 
amb mercaderies, materials de construcció o runes

2110

Exempcions i bonificacions a la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic 
per a taules i cadires amb finalitat lucrativa

2111

Exempcions i bonificacions a la taxa d'utilització de columnes, rètols i 
altres instal·lacions anàlogues per exhibició d'anuncis

2112

Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de clavegueram TAAD 2082113

Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida 
d'escombraries

TAAD 2162114
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Exempcions i bonificacions a la taxa sobre elements constructius 
tancats, terrasses, balcons

2115

Exempcions i bonificacions a les taxes dels preus públics per la 
utilització privativa o l'aprofitament especial de béns públics i per la 
prestació de serveis o realització d'activitats

TAAD 2732116

Exempcions i bonificacions a l'impost d'activitats econòmiques (IAE) TAAD 1902117

Exempcions i bonificacions a l'impost de béns immobles d'urbana (IBI) TAAD 1932118

Exempcions i bonificacions a l'impost de béns immobles rústics2119

Exempcions i bonificacions a l'impost municipal sobre despeses 
sumptuàries

2200

Exempcions i bonificacions a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica TAAD 1962199

Exempcions i bonificacions d'impostos, taxes i preus públics (entrada 
genèrica)

2120

Fraccionaments i/o ajornaments de deutes tributaris TAAD 5802121

Fraccionaments i/o ajornaments de deutes tributaris TAAD 5842121

Liquidacions / Autoliquidacions de l'impost d'activitats econòmiques (IAE)2123

Liquidacions / Autoliquidacions de l'impost sobre béns immobles (IBI)2124

Liquidacions / Autoliquidacions de l'IVTM2125

Liquidacions / Autoliquidacions d'impostos, taxes i preus públics / 
Ingressos directes (entrada genèrica)

2126

Liquidacions de recaptació de tributs2127

Liquidacions i notificacions de l'impost sobre l'increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

TAAD 6002128

Liquidacions i notificacions de recollida d'escombraries TAAD 262129

Liquidacions i notificacions tributàries per ingrés directe TAAD 2762130

Liquidacions i notificacions tributàries per ingrés directe TAAD 2772130

Llista cobratòria de la taxa d'assistència i estància en hospitals 
municipals

2133

Llista cobratòria de la taxa d'assistència i estància en residències de 
gent gran, escoles bressol o albergs

2134

Llista cobratòria de la taxa d'atorgament de llicències d'obertura 
d'establiments

2135

Llista cobratòria de la taxa d'atorgament de llicències urbanístiques2136

Llista cobratòria de la taxa d'autorització per utilitzar plaques, patents i 
altres distintius similars, l'escut municipal

2137

Llista cobratòria de la taxa de balnearis2138

Llista cobratòria de la taxa de cases de bany, piscines, dutxes i 
instal·lacions esportives

2139

Llista cobratòria de la taxa de col·locació de canalitzacions o fils 
conductors

2140

Llista cobratòria de la taxa de col·locació de tarimes i tribunes en 
terrenys públics

2141
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Llista cobratòria de la taxa de concessió de llicències i autorització 
administratives d'autotaxi i altres vehicles de lloguer

2142

Llista cobratòria de la taxa de construcció en carreteres, camins veïnals i 
altres vies públiques locals de passos sobre cunetes per a vehicles de 
qualsevol classe

2143

Llista cobratòria de la taxa de construcció en terrenys d'us públic de 
pous de neu o de cisternes

2144

Llista cobratòria de la taxa de consum elèctric2145

Llista cobratòria de la taxa de dipòsit i aparells distribuïdors de 
combustible i en general de qualsevol article o mercaderies en terrenys 
d'us públic

2146

Llista cobratòria de la taxa de distribució d'aigua, gas i electricitat2147

Llista cobratòria de la taxa de guarderia rural2148

Llista cobratòria de la taxa de murs de contenció o sosteniment de 
terres, edificacions o tanques en vies públiques

2149

Llista cobratòria de la taxa de portades, aparadors i vitrines2150

Llista cobratòria de la taxa de rails, pals, cables, bàscules, aparells per a 
la venda automàtica i altres similars que se estableixin sobre la via 
pública

2151

Llista cobratòria de la taxa de realització d'activitats de regulació i control 
del trànsit urbà, per facilitar la circulació de vehicles i distintes a les 
habituals de senyalització

2152

Llista cobratòria de la taxa de rodatge i arrossegament de vehicles que 
no estiguin gravats per l'impost de vehicles de tracció mecànica

2153

Llista cobratòria de la taxa de trànsit d'animals2154

Llista cobratòria de la taxa de veu pública2155

Llista cobratòria de la taxa de vigilància especial d'establiments2156

Llista cobratòria de la taxa de visites a museus, exposicions, 
biblioteques, monuments històrics o artístics i parcs zoològics

2157

Llista cobratòria de la taxa del servei de clavegueram2158

Llista cobratòria de la taxa del servei de conservació de cementiris2159

Llista cobratòria de la taxa del servei de prevenció i extinció d'incendis2160

Llista cobratòria de la taxa del servei de recollida d'escombraries2161

Llista cobratòria de la taxa del servei de sanitat preventiva, desinfecció, 
desinsectació o desratització

2162

Llista cobratòria de la taxa del servei d'escorxador2163

Llista cobratòria de la taxa del servei d'inspecció sanitària, anàlisi 
químics i bacteriològics

2164

Llista cobratòria de la taxa dels documents que expedeix l'administració 
o les autoritats municipals a instància de la part

2165

Llista cobratòria de la taxa dels serveis de competència municipal que 
siguin especialment motivats per a la celebració d'espectacles públics, 
grans transports o pas de caravanes

2166

Llista cobratòria de la taxa d'ensenyaments especials2167
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Llista cobratòria de la taxa d'entrada de vehicles a través de les voreres i 
la reserva de la via pública per aparcaments o operacions de càrrega i 
descàrrega

2168

Llista cobratòria de la taxa d'estacionament de vehicles de tracció 
mecànica a les vies municipals dins de zones determinades i amb les 
limitacions que es poguessin establir

2169

Llista cobratòria de la taxa d'extracció de sorra i altres materials de 
construcció en terrenys públics

2170

Llista cobratòria de la taxa d'inspecció de vehicles, calderes de vapor, 
motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues

2171

Llista cobratòria de la taxa d'instal·lació d'anuncis ocupant terrenys d'us 
públic o visibles des de carreteres i camins veïnals

2172

Llista cobratòria de la taxa d'instal·lació de portades, barraques, llocs de 
venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'us públic

2173

Llista cobratòria de la taxa d'instal·lació de quioscs a la via pública2174

Llista cobratòria de la taxa d'obertura de sondatges2175

Llista cobratòria de la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció o runes

2176

Llista cobratòria de la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic per a taules 
i cadires amb finalitat lucrativa

2177

Llista cobratòria de la taxa d'utilització de columnes, rètols i altres 
instal·lacions anàlogues per exhibició d'anuncis

2178

Llista cobratòria de la taxa sobre elements constructius tancats, 
terrasses, balcons

2179

Llista cobratòria de l'impost d'activitats econòmiques (IAE)2180

Llista cobratòria de l'impost de béns immobles d'urbana (IBI)2181

Llista cobratòria de l'impost de béns immobles rústics2182

Llista cobratòria de l'impost municipal sobre despeses sumptuàries2218

Llista cobratòria de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica2217

Llistes cobratòries (entrada genèrica)2183

Relacions d'exempció o bonificació al pagament de l'impost d'activitats 
econòmiques (IAE)

TAAD 1902184

Relacions d'exempció o bonificació al pagament de l'impost sobre béns 
immobles (IBI)

TAAD 1932185

Relacions d'exempció o bonificació al pagament d'impostos i taxes 
(entrada genèrica)

2186

(sense vigència) Càrrecs i dates TAAD 5832064

(sense vigència) Diaris de caixa de recaptació TAAD 5822068

(sense vigència) Exempcions i bonificacions a la contribució d'immobles, 
conreu i ramaderia

2187

(sense vigència) Exempcions i bonificacions a la contribució industrial2188

(sense vigència) Exempcions i bonificacions a la contribució sobre 
edificis i solars

2189

(sense vigència) Exempcions i bonificacions a la contribució territorial2190
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(sense vigència) Exempcions i bonificacions a la contribució territorial 
rústica i pecuària

2191

(sense vigència) Exempcions i bonificacions a la contribució territorial 
urbana

2192

(sense vigència) Exempcions i bonificacions a la llicència fiscal2193

(sense vigència) Exempcions i bonificacions a la patent nacional de 
vehicles

2194

(sense vigència) Exempcions i bonificacions a l'impost de cèdules 
personals

2195

(sense vigència) Exempcions i bonificacions a l'impost de consums2196

(sense vigència) Exempcions i bonificacions a l'impost de prestació 
personal

2197

(sense vigència) Exempcions i bonificacions a l'impost d'utilitats2198

(sense vigència) Exempcions i bonificacions a l'impost municipal de 
circulació de vehicles

TAAD 1963154

(sense vigència) Exempcions i bonificacions a l'impost municipal sobre 
publicitat

2201

(sense vigència) Exempcions i bonificacions a l'impost municipal sobre 
radicació

2202

(sense vigència) Exempcions i bonificacions a l'impost municipal sobre 
solars

2203

(sense vigència) Exempcions i bonificacions a tributs o arbitris amb 
finalitat no fiscal

TAAD 2692204

(sense vigència) Gestió i control de vals de menjador TAAD 3572122

(sense vigència) Llibres de comptes corrents de recaptació en període 
executiu

2131

(sense vigència) Llibres de comptes corrents de recaptació en període 
voluntari

2132

(sense vigència) Llista cobratòria de la contribució d'immobles, conreu i 
ramaderia

2205

(sense vigència) Llista cobratòria de la contribució industrial2206

(sense vigència) Llista cobratòria de la contribució sobre edificis i solars2207

(sense vigència) Llista cobratòria de la contribució territorial2208

(sense vigència) Llista cobratòria de la contribució territorial rústica i 
pecuària

2209

(sense vigència) Llista cobratòria de la contribució territorial urbana2210

(sense vigència) Llista cobratòria de la llicència fiscal2211

(sense vigència) Llista cobratòria de la patent nacional de vehicles2212

(sense vigència) Llista cobratòria de l'impost de cèdules personals2213

(sense vigència) Llista cobratòria de l'impost de consums2214

(sense vigència) Llista cobratòria de l'impost de prestació personal2215

(sense vigència) Llista cobratòria de l'impost d'utilitats2216
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(sense vigència) Llista cobratòria de l'impost municipal de circulació de 
vehicles

3155

(sense vigència) Llista cobratòria de l'impost municipal sobre publicitat2219

(sense vigència) Llista cobratòria de l'impost municipal sobre radicació2220

(sense vigència) Llista cobratòria de l'impost municipal sobre solars2221

(sense vigència) Llista cobratòria de tributs o arbitris amb finalitat no 
fiscal

2222

(sense vigència) Talons de càrrec TAAD 2782223

                   [05.03.06]. Recaptació executiva0098

Aprovacions d'interessos de demora en pagaments2224

Baixes de contrets d'ingressos2225

Baixes de drets reconeguts2226

Embargaments per deutes tributaris2227

Fallits de recaptació2229

Llistes d'executòries2230

Procediments de constrenyiment TAAD 352231

Relacions certificades de deutors2232

Relacions de valors-certificats de descobert2233

Relacions diàries d'embargament TAAD 5792234

(sense vigència) Data-valor2235

(sense vigència) Factura-data2236

(sense vigència) Plecs de càrrecs dels rebuts passats al recaptador2237

       [05.04]. Subvencions0099

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [05.04.01]. Subvencions rebudes0100

Subvencions rebudes de forma directa TAAD 7432238

Subvencions rebudes en règim de concurrència competitiva TAAD 7432239

Subvencions rebudes per la corporació local d'una altra administració 
(entrada genèrica)

TAAD 7432240

(sense vigència) Sol·licituds d'ajuda de caixa2241

                   [05.04.02]. Subvencions atorgades0101

Subvencions atorgades a les entitats de forma directa TAAD 7452242

Subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència 
competitiva

TAAD 7452243

Subvencions atorgades per part de la corporació local (entrada genèrica) TAAD 7452244

 [06]. URBANISME, OBRES i MOBILITAT0102

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

       [06.01]. Planejament urbanístic0103
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No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [06.01.01]. Planejament general0104

Consultes prèvies sobre plans parcials de delimitació2251

Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) (entrada genèrica)2253

Projectes de delimitació de sòl urbà (PDSU)2256

Text refós de normes urbanístiques i planejament general2262

(sense vigència) Normes subsidiàries i complementàries / de 
planejament urbanístic

TAAD 912252

(sense vigència) Pla general d'ordenació urbana municipal (PGOUM) TAAD 682254

(sense vigència) Revisions del Pla general d'ordenació urbana municipal 
(PGOUM)

TAAD 682260

                   [06.01.02]. Plans especials urbanístics0105

Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg2264

Plans especials abreujats o sumaris2265

Plans especials urbanístics TAAD 892266

(sense vigència) Plans especials urbanístics de reforma interior (PERI) TAAD 892267

                   [06.01.03]. Plans de millora urbana0106

Plans de millora urbana (PMU)2269

                   [06.01.04]. Programes d'actuació urbanística municipal (PAUM)0107

Programes d'actuació urbanística2271

                   [06.01.05]. Plans parcials urbanístics (PPU)0108

Avanç del pla parcial de delimitació2272

Plans d'usos de domini marítimo-terrestre2276

Plans parcials de delimitació2277

Plans parcials d'ordenació TAAD 902278

Plans parcials urbanístics (entrada genèrica)2279

                   [06.01.06]. Trama urbana consolidada (TUC)0109

Delimitacions de la TUC2280

                   [06.01.07]. Estudis de detall0110

Estudis de detall TAAD 1032282

                   [06.01.08]. Projectes d'actuació específica en sòl no urbanitzable0111

Aprovacions de determinats projectes de noves activitats i construccions 
en sòl no urbanitzable

2284

Projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no 
urbanitzable

2285

Projectes de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals en sòl 
no urbanitzable

2286
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                   [06.01.09]. Projectes d'urbanització0112

Projectes d'urbanització (bàsics / executius o totals)3045

(sense vigència) Projectes d'urbanització bàsics2289

(sense vigència) Projectes d'urbanització executius o totals2290

                   [06.01.10]. Planejament urbanístic supramunicipal0113

Plans directors territorials2291

Plans directors urbanístics supramunicipals2292

Plans territorials de Catalunya2293

       [06.02]. Gestió urbanística0114

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [06.02.01]. Delimitació de polígons o unitats d'actuació urbanística0115

Delimitacions de polígons o unitats d'actuació urbanística2294

                   [06.02.02]. Reparcel·lació urbanística0116

Reparcel·lacions en modalitat de compensació bàsica2297

Reparcel·lacions en modalitat de compensació per concertació2298

Reparcel·lacions en modalitat de cooperació2299

Reparcel·lacions per sectors d'urbanització prioritària2300

Reparcel·lacions urbanístiques i compensació (entrada genèrica)2301

Reparcel·lacions voluntàries2302

                   [06.02.03]. Expropiacions urbanístiques0117

Expropiacions urbanístiques TAAD 512303

                   [06.02.04]. Ocupació directa de terrenys0118

Ocupacions directes anticipades2304

Ocupacions directes de terrenys (entrada genèrica)2305

Ocupacions directes per incompliment d'obligació de cessió en zones 
consolidades

2306

       [06.03]. Informació del territori0119

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [06.03.01]. Règim i aprofitament urbanístic0120

Certificats d'aprofitament urbanístic TAAD 792308

Consultes o queixes urbanístiques2997

Informes urbanístics previs destinats a ens locals2996

(sense vigència) Cèdules urbanístiques2307

(sense vigència) Certificats de qualificació urbanística TAAD 792309

                   [06.03.02]. Compatibilitat urbanística0121

Certificats i informes de compatibilitat urbanística2310
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                   [06.03.03]. Alineacions i rasants0122

Assenyalaments d'alineacions i rasants2311

Certificats d'alineacions i rasants2312

                   [06.03.04]. Informació geogràfica0123

Certificats cadastrals2313

Dades del sistema d'informació digitalment referenciades2314

Dades meteorològiques2315

Recursos fotogràfics i cartogràfics del terme2316

                   [06.03.05]. Nomenclàtor0124

Denominació dels carrers i espais públics / Nomenclàtor TAAD 3492317

Numeració de vies públiques2318

(sense vigència) Relacions de camins del terme2319

       [06.04]. Ordenació i ús de la via pública i mobilitat0125

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [06.04.01]. Plans de mobilitat0126

Campanyes de sensibilització i foment de la mobilitat2320

Plans de mobilitat urbana2322

                   [06.04.02]. Gestió de la circulació viària0127

Autoritzacions de circulació a zones restringides2323

Autoritzacions de pràctiques de conducció de vehicles TAAD 1152324

Direccionalitat i ordenació del trànsit TAAD 4422325

Expedients informatius sobre acotats de les instal·lacions dels serveis de 
circulació

TAAD 3602326

Registre d'immobilitzacions de vehicles TAAD 5262327

Retirada de vehicles per la grua municipal TAAD 3882328

Sol·licituds de circulació de vehicles especials TAAD 1182329

(sense vigència) Permisos de conducció de motocicletes2330

(sense vigència) Sol·licituds de circulació de cotxes de cavalls TAAD 4002331

                   [06.04.03]. Ocupació temporal de la via pública0128

Autoritzacions d'ocupació temporal de la via pública (entrada genèrica) TAAD 2932334

Instal·lacions de marquesines, tendalls i banderoles TAAD 2932332

Ocupacions de la via pública per a fer filmacions TAAD 2932335

Ocupacions de la via pública per a fires, atraccions i circs TAAD 2932336

Ocupacions de la via pública per a la instal·lació de contenidors d'obres TAAD 2932999

Ocupacions de la via pública per a la instal·lació de grua desmuntable TAAD 2932337

Ocupacions de la via pública per a la instal·lació de sacs de runa TAAD 2932998
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Ocupacions de la via pública per a la realització d'obres TAAD 2932339

Ocupacions de la via pública per a la venda de material pirotècnic TAAD 2932340

Ocupacions de la via pública per a realitzar puntualment actes, 
concentracions o mudances

TAAD 2932341

Ocupacions de la via pública per encendre fogueres i tirar focs d'artifici TAAD 2933033

Ocupacions de la via pública per establiments o parades TAAD 2932342

Ocupacions de la via pública per pintar murals TAAD 2932343

Ocupacions de la via pública per rètols i publicitat TAAD 2932344

Ocupacions de sòl públic o privat per a la instal·lació de terrasses TAAD 2932338

Permisos per repartir propaganda al carrer3055

Registre de talls de trànsit TAAD 5242345

Talls de carrer2346

(sense vigència) Anuncis de publicitat en vehicles circulants TAAD 2931792

                   [06.04.04]. Guals0129

Altes de contraguals2347

Altes de guals2348

Llicències de guals i contraguals (entrada genèrica)2349

Modificacions de contraguals (baixes i canvis de dades dels contribuents)2350

Modificacions de guals (baixes i canvis de dades dels contribuents)2351

Renovacions de contraguals2352

Renovacions de guals2353

Reposicions de plaques de gual2354

(sense vigència) Llicències de construcció de guals TAAD 2932355

                   [06.04.05]. Senyalització de la via pública0130

Sol·licituds de senyalització viària TAAD 2932356

Sol·licituds d'instal·lació de tanques o fitons TAAD 1142357

Sol·licituds d'instal·lació, modificació i manteniment de la xarxa 
semafòrica

TAAD 4432358

                   [06.04.06]. Mobiliari urbà0131

Sol·licituds d'instal·lació o modificació del mobiliari urbà TAAD 1262359

                   [06.04.07]. Zones d'aparcament i estacionament0132

Gestió de les zones d'estacionament TAAD 2932360

Reserves d'estacionament (entrada genèrica) TAAD 2932361

Reserves d'estacionament de càrrega i descàrrega TAAD 2932362

Reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda TAAD 2932363

Reserves d'estacionament per obres TAAD 2932364

                   [06.04.08]. Regulació del transport públic0133

Imprès en data 21/06/2020. Pàgina 47/71



2. Quadre de classificació + catàleg de procediments / sèries

El codi de referència, en color verd, és únic pel quadre i el catàleg / El codi jeràrquic només té un valor visual

MODEL DE QUADRE DE CLASSIFICACIÓ D'AJUNTAMENTS I CONSELLS (QdCAC)

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Visualització AJUNTAMENTS

Estadístiques diàries del transport de viatgers TAAD 3152365

Inspeccions anuals de vehicles del servei de taxi TAAD 6652366

Llicències de taxi TAAD 6662367

Llicències de transport públic de viatgers2368

Permisos de conducció de taxi TAAD 6642369

Reclamacions d'usuaris dels transports públics TAAD 1252370

Registre de llicències del servei de taxi TAAD 6672371

Registre de transport públic2372

Sol·licituds de circulació de transports interurbans TAAD 1242373

Transport públic2374

                   [06.04.09]. Sancions en matèria d'ocupació de la via pública0134

Expedients sancionadors per ocupació de la via pública TAAD 2942375

       [06.05]. Gestió de les obres de la corporació local i d'infraestructura0135

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [06.05.01]. Construcció i manteniment d'obres d'infraestructura0136

Comunicats de treball de la brigada TAAD 1762376

Construcció / manteniment d'abocadors i deixalleries TAAD 922377

Construcció / manteniment de canalització d'aigües, pous TAAD 922378

Construcció / manteniment de clavegueram TAAD 922379

Construcció / manteniment de comunicacions, camins, carreteres, ponts, 
ports

TAAD 922380

Construcció / manteniment de depuradores i col·lectors TAAD 922381

Construcció / manteniment de jardins, parcs, arbrat i platges TAAD 922382

Construcció / manteniment de pavimentació i voreres TAAD 922383

Construcció / manteniment de telecomunicacions TAAD 922384

Construcció / manteniment d'electrificació TAAD 922385

Construcció / manteniment d'enllumenat TAAD 922386

Construcció / manteniment d'instal·lació de gas TAAD 922387

Construcció / manteniment d'obres d'infraestructura i urbanització 
(entrada genèrica)

TAAD 922388

Control de tasques de manteniment d'infraestructures municipals2389

(sense vigència) Construcció / manteniment de fortificacions2390

                   [06.05.02]. Construcció i manteniment dels equipaments municipals / comarcals i/o d'ús 
públic

0137

Construcció / manteniment de centres educatius TAAD 652391

Construcció / manteniment de la casa de la Vila / de la seu del Consell 
Comarcal

TAAD 652392

Construcció / manteniment de l'escorxador municipal TAAD 652393
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Construcció / manteniment d'edificis sanitaris TAAD 652394

Construcció / manteniment d'edificis socioculturals TAAD 652395

Construcció / manteniment del cementiri municipal TAAD 652397

Construcció / manteniment d'immobles de la corporació local (entrada 
genèrica)

TAAD 652398

Construcció / manteniment d'instal·lacions esportives TAAD 652399

Control de tasques de manteniment d'immobles de la corporació local i/o 
d'ús públic

TAAD 652400

Sol·licituds de certificat d'eficiència energètica dels equipaments 
municipals / del consell comarcal

3031

(sense vigència) Construcció / manteniment del casal de gent gran TAAD 652396

       [06.06]. Regulació de les obres de particulars i de tercers0138

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [06.06.01]. Llicències i comunicacions urbanístiques0139

Assabentats d'obres mínimes TAAD 9223042

Autoritzacions d'obres i usos provisionals2401

Certificats d'antiguitat i legalitat urbanística TAAD 792403

Comunicacions prèvies per a construccions i instal·lacions de nova 
planta, i les obres d'ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o 
demolició d'aquelles existents que no requereixen l'elaboració d'un 
projecte tècnic

TAAD 9222404

Comunicacions prèvies per a la col·locació de cartells i tanques de 
propaganda visibles des de la via pública

TAAD 2932405

Comunicacions prèvies per a la primera utilització i ocupació dels edificis TAAD 9222406

Comunicacions prèvies per canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions, 
excepte a ús residencial

TAAD 9222407

Comunicacions prèvies per construcció o instal·lació de murs i tanques, 
sense ocupació de la via pública

TAAD 9222408

Comunicacions prèvies per formalització d'operacions jurídiques que, 
sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o 
complexa, comporten un increment del nombre d'habitatges o 
establiments

2409

Comunicacions prèvies urbanístiques (entrada genèrica) TAAD 9222410

Llicències de segregació2412

Llicències d'obres majors TAAD 672413

Llicències d'obres menors TAAD 662414

Llicències d'obres menors en edificis protegits o catalogats TAAD 662415

Llicències per a construcció d'edificis de nova planta i la intervenció en 
els edificis ja existents que requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic i 
la demolició total o parcial

2416

Llicències per actes en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat2417

Llicències per acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin 
les característiques del paisatge

2418
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Llicències per canvi dels edificis a un ús residencial2419

Llicències per constitució o modificació d'un règim de propietat 
horitzontal, simple o complexa

2420

Llicències per extracció d'àrids i l'explotació de pedreres2421

Llicències per instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions 
similars, provisionals o permanents

2422

Llicències per instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars, de murs 
perimetrals superiors a un metre d'alçària

2423

Llicències per instal·lació d'infraestructures de serveis (entrada genèrica)3043

Llicències per instal·lació d'infraestructures de serveis de col·locació 
d'antenes o dispositius de telecomunicacions (excepte xarxes públiques 
de comunicacions electròniques)

2424

Llicències per instal·lació d'infraestructures de serveis de sanejament2425

Llicències per instal·lació d'infraestructures de serveis de 
subministrament d'aigua

2426

Llicències per instal·lació d'infraestructures de serveis de 
subministrament d'energia

2427

Llicències per instal·lació d'infraestructures de serveis de telefonia2428

Llicències per intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció 
patrimonial cultural o urbanística

2429

Llicències per moviments de terra i les esplanacions dels terrenys2430

Llicències per obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals2431

Llicències per obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte 
d'urbanització

2432

Llicències per parcel·lacions urbanístiques TAAD 1042433

Llicències per tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva2434

Llicències per usos i obres provisionals2435

Llicències urbanístiques (entrada genèrica)2436

Permisos d'obres i instal·lacions d'elements ornamentals a les sepultures TAAD 4322437

Projectes d'habitatges de promoció pública2438

Registre de llicències d'obres particulars2439

(sense vigència) Assabentats d'obres2440

(sense vigència) Llicències de primera ocupació d'edificis i instal·lacions2441

                   [06.06.02]. Ordres d'execució0140

Ordres d'execució (entrada genèrica)2442

Ordres d'execució ambientals2443

Ordres d'execució d'obres2444

                   [06.06.03]. Declaracions de ruïna0141

Declaracions de ruïna TAAD 1022445

                   [06.06.04]. Protecció de la legalitat urbanística0142
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Denúncies d'higiene d'habitatges TAAD 3122446

Expedients sancionadors de disciplina urbanística abreujats2447

Expedients sancionadors de disciplina urbanística ordinaris2448

Expedients sancionadors en matèria d'urbanisme (entrada genèrica)2449

Expedients sancionadors greus en matèria d'urbanisme TAAD 7822450

Expedients sancionadors lleus en matèria d'urbanisme TAAD 992451

Expedients sancionadors molt greus en matèria d'urbanisme TAAD 7832452

Neteja de parcel·les i solars TAAD 3502453

Restabliments de la legalitat urbanística2454

Suspensions d'obres2455

                   [06.06.05]. Promoció de la rehabilitació d'habitatges0143

Ajuts per rehabilitar habitatges2456

Campanyes de promoció de la rehabilitació d'habitatges2457

Denúncies de desperfectes en habitatges de protecció oficial2458

Peritatge d'habitatges2459

Reparacions puntuals d'habitatges2460

 [07]. SOSTENIBILITAT i MEDI AMBIENT0144

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

       [07.01]. Conservació i protecció de l'entorn natural0145

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [07.01.01]. Plans de millora i conservació de l'entorn0146

Plans d'acció ambiental2462

Plans de protecció de l'entorn (entrada genèrica)2463

Plans d'estalvi energètic2461

Plans especials d'espais d'interès natural (PEIN)2464

Plans tècnics i de millora forestal2465

                   [07.01.02]. Activitats de sensibilització ambiental0147

Activitats d'educació ambiental2466

Campanyes de prevenció d'incendis2467

Campanyes de sensibilització ambiental2468

Consultes o queixes mediambientals3000

                   [07.01.03]. Intervencions sobre el medi0148

Autoritzacions per mantenir les franges de seguretat al voltant de xarxes 
elèctriques o urbanitzacions (tallafocs)

2469

Comunicacions de crema (de rostolls i restes vegetals) TAAD 6142470

Concessions d'autorització d'ús privatiu d'horts urbans TAAD 3982471
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Declaracions forestals2472

Neteja de cursos d'aigua2473

Neteja de lleres de rius2474

Protecció i control de flora i fauna2475

Qualitat de les aigües i les platges2476

Registre de plantacions forestals2477

(sense vigència) Autoritzacions de tala d'arbres i arbusts2478

                   [07.01.04]. Aprofitaments naturals0149

Aprofitaments de pastures de la muntanya i trànsit de bestiar2479

Autoritzacions d'aprofitament forestal2480

Autoritzacions de caça2481

Autoritzacions per a la recollida de fruits2482

Relacions de fonts del terme municipal / comarcal2483

Vedats de caça2484

       [07.02]. Subministraments bàsics0150

Comptes del servei d'aigües2492

Contractacions de subministrament d'aigua per part de particulars2485

Fitxes de consum d'aigua potable2486

Gestió del servei d'aigües2487

Legalitzacions de pous2488

Legalitzacions del servei d'aigües municipal2489

Registre d'usuaris del servei d'aigua2490

Relacions de pous del municipi2491

(sense vigència) Gestió dels safareigs públics2493

       [07.03]. Gestió de residus0151

Clausures d'abocadors incontrolats de residus2494

Comunicats de recollida i trasllat de residus2495

Gestió del centre de tractament de residus3075

Planificació dels serveis de neteja i recollida selectiva2496

Recollida de mobles i andròmines2497

Recollida d'escombraries TAAD 252498

Registre de vehicles abandonats TAAD 5272499

Renúncia i desballestament de vehicles en desús3137

Retirada de vehicles abandonats TAAD 3872500

Sol·licituds de serveis de neteja2501

       [07.04]. Control de la salubritat0152

Imprès en data 21/06/2020. Pàgina 52/71



2. Quadre de classificació + catàleg de procediments / sèries

El codi de referència, en color verd, és únic pel quadre i el catàleg / El codi jeràrquic només té un valor visual

MODEL DE QUADRE DE CLASSIFICACIÓ D'AJUNTAMENTS I CONSELLS (QdCAC)

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Visualització AJUNTAMENTS

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [07.04.01]. Control de plagues0153

Desinfeccions i desratitzacions2502

Plagues urbanes2503

                   [07.04.02]. Control veterinari0154

Gestió de l'escorxador2504

(sense vigència) Cens de vacunació canina2505

(sense vigència) Cens i identificació veterinària2506

(sense vigència) Comunicats de caps sacrificats2507

(sense vigència) Inspeccions veterinàries2508

(sense vigència) Llibres de l'estat de caps sacrificats2509

(sense vigència) Trasllats ramaders2510

(sense vigència) Vacunacions d'animals per a la producció agrícola2511

                   [07.04.03]. Sanejament i control sanitari d'aigües0155

Anàlisis d'aigua d'abastiment2512

Anàlisis d'aigua de sanejament3098

Gestió de la depuradora2513

Permisos d'abocament amb camió cisterna a l'Estació Depuradora 
d'Aigües Residuals (EDAR)

3102

Permisos de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament TAAD 8332514

                   [07.04.04]. Inspeccions sanitàries d'establiments, equipaments i espai públic0156

Actes d'inspecció sanitària2515

Comunicats d'inspecció d'aliments2516

Control sanitari d'instal·lacions i equipaments municipals / del consell 
comarcal

2517

Inspeccions sanitàries: piscines, sorrals, torrents, fonts naturals i zones 
esportives

TAAD 7102519

Queixes o reclamacions per infraccions sanitàries2518

Vigilància de productes de consum2520

(sense vigència) Inspeccions de control alimentari TAAD 3612521

                   [07.04.05]. Control sanitari de contaminants atmosfèrics0157

Registre i gestió de les dades de contaminació acústica2522

Registre i gestió de les dades de contaminació atmosfèrica2523

Registre i gestió de les dades de contaminació electromagnètica2524

Registre i gestió de les dades de contaminació lumínica2525

                   [07.04.06]. Sancions en matèria de salut pública0158

Expedients sancionadors de control alimentari TAAD 3622526
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Expedients sancionadors en matèria de salut pública2527

       [07.05]. Control d'animals0159

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [07.05.01]. Registre d'animals domèstics0160

Autoritzacions de tinença d'animals domèstics no de companyia, exòtics 
i salvatges

3047

Cens d'animals de companyia2528

Modificacions del cens d'animals de companyia (altes, baixes i canvis de 
dades)

TAAD 8622529

                   [07.05.02]. Llicències per a tinença i conducció d'animals perillosos0161

Control d'agressions d'animals2530

Llicències de tinença i conducció d'animals potencialment perillosos2532

Registre d'animals potencialment perillosos2533

(sense vigència) Extinció d'animals perillosos2531

                   [07.05.03]. Control i recollida d'animals0162

Gestió de la recollida d'animals abandonats o de mesures alternatives2534

Registre de nuclis zoològics2535

                   [07.05.04]. Sancions en matèria d'animals0163

Denúncies sobre animals perillosos2536

Expedients sancionadors en matèria d'animals2537

       [07.06]. Regulació de l'impacte de les activitats0164

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [07.06.01]. Registre d'activitats0165

Registre d'activitats2538

(sense vigència) Registre de llicències d'activitats industrials2539

                   [07.06.02]. Consulta prèvia de classificació de l'activitat0166

Autoritzacions sanitàries d'activitats innòcues3035

Consultes prèvies de classificació de l'activitat2540

Sol·licituds d'informes previs en matèria d'incendis3036

                   [07.06.03]. Activitats innòcues i de baix risc0167

Comunicacions prèvies d'obertura d'establiments innocus TAAD 642541

Declaracions responsables d'obertura d'establiments innocus2542

Declaracions responsables en matèria de salut alimentària3001

Llicències d'obertura d'establiments innocus TAAD 642543

Llicències i comunicacions prèvies d'activitats innòcues i de baix risc 
(entrada genèrica)

2544

(sense vigència) Llicències d'activitats innòcues no reglamentades TAAD 642545
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(sense vigència) Llicències d'activitats innòcues reglamentades TAAD 642546

(sense vigència) Llicències d'activitats no classificades TAAD 642547

(sense vigència) Llicències d'obertura de farmàcies2548

                   [07.06.04]. Activitats amb incidència ambiental0168

Autoritzacions ambientals (annex I) TAAD 632549

Comunicacions prèvies ambientals TAAD 632550

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb 
efectes sobre les persones o el medi ambient

2551

Llicències ambientals (annex II.1, II.2) TAAD 632552

Llicències i comunicacions prèvies d'activitats amb incidència ambiental 
(entrada genèrica)

2553

Permisos ambientals (annex III) TAAD 632554

(sense vigència) Llicències ambientals A2555

(sense vigència) Llicències ambientals B2556

(sense vigència) Llicències d'activitats ambientals2557

(sense vigència) Llicències d'activitats classificades TAAD 632558

(sense vigència) Llicències d'activitats comercials2559

(sense vigència) Llicències d'activitats industrials2560

(sense vigència) Permisos ambientals2561

                   [07.06.05]. Establiments, espectacles i activitats amb finalitats recreatives0169

Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'un establiment 
i/o un espectacle o activitat recreativa

2562

Comunicacions prèvies d'establiments fixos oberts al públic, 
d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

2563

Comunicacions prèvies d'establiments no permanents desmuntables2564

Comunicacions prèvies per a espectacles públics o activitats recreatives 
de caràcter extraordinari

2565

Llicències i comunicacions prèvies d'establiments, espectacles i 
activitats amb finalitats recreatives (entrada genèrica)

2566

Llicències municipals d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles 
públics i activitats recreatives ordinàries

2567

Llicències municipals d'establiments oberts al públic de règim especial2568

Llicències municipals per a espectacles públics o activitats recreatives 
de caràcter extraordinari

2569

                   [07.06.06]. Habitatges d'ús turístic0170

Comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic2570

Llicències d'habitatge d'ús turístic3130

Llicències i comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic (entrada 
genèrica)

2571

                   [07.06.07]. Obertura i ús de centres de culte0171
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Comunicacions prèvies d'obertura i ús de centres de culte2572

Llicències i comunicacions prèvies d'obertura i ús de centres de culte 
(entrada genèrica)

2573

Llicències municipals d'obertura i ús de centres de culte2574

                   [07.06.08]. Gestió de la titularitat de les activitats0172

Baixes d'activitats3032

Canvis de titularitat d'activitats2575

                   [07.06.09]. Verificació i control d'activitats0173

Controls periòdics d'establiments de concurrència pública3034

Verificació i control d'activitats TAAD 8632578

                   [07.06.10]. Disciplina d'activitats0174

Denúncies d'activitats2579

Expedients sancionadors en matèria d'activitats econòmiques i 
recreatives (entrada genèrica)

3044

Expedients sancionadors greus en matèria d'activitats econòmiques i 
recreatives

TAAD 7802580

Expedients sancionadors lleus en matèria d'activitats econòmiques i 
recreatives

TAAD 7792581

Expedients sancionadors molt greus en matèria d'activitats econòmiques 
i recreatives

TAAD 7812582

Infraccions ambientals TAAD 1002583

(sense vigència) Infraccions d'activitats molestes i indústries clandestines TAAD 1002586

 [08]. ORDENACIÓ i PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA0175

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

       [08.01]. Abastament alimentari0176

(sense vigència) Cartilles de racionament2587

(sense vigència) Cens de racionament (per botigues)2588

(sense vigència) Cens de racionament (per productors)2589

(sense vigència) Declaracions jurades de productes2590

(sense vigència) Guies de circulació de productes2591

(sense vigència) Mapes locals de proveïments2592

(sense vigència) Modificacions del cens de racionament (altes, baixes i 
canvis de dades)

2593

(sense vigència) Padrons de clients de les botigues d'ultramarins, 
economats no preferents i establiments col·lectius

2594

(sense vigència) Registre de relacions jurades de subsistències2595

(sense vigència) Registre general de cartilles expedides2596

(sense vigència) Resums de cartilles familiars de racionament i persones2597

(sense vigència) Resums mensuals de moviments de targetes2598
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(sense vigència) Resums numèrics de productors2599

       [08.02]. Regulació de l'activitat agropecuària0177

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [08.02.01]. Estadístiques i declaracions agropecuàries0178

Censos, estadístiques i declaracions agropecuàries2600

Padrons d'agricultors i ramaders2601

Registre d'explotacions ramaderes2602

(sense vigència) Declaracions i autoritzacions de collites i existències2603

(sense vigència) Interrogatoris sobre collites2604

                   [08.02.02]. Ordenació de la producció agropecuària0179

Foment del sector agroalimentari3104

Foment i millora del regatge2605

(sense vigència) Campanyes de l'oli2606

(sense vigència) Campanyes del blat2607

                   [08.02.03]. Danys a l'agricultura0180

Danys a l'agricultura per plagues o fenòmens meteorològics adversos2608

                   [08.02.04]. Eleccions a cambres agràries0181

Organització d'eleccions a organitzacions professionals agràries2609

(sense vigència) Organització d'eleccions a cambres agràries TAAD 6292610

       [08.03]. Regulació del comerç, les fires i els mercats0182

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [08.03.01]. Planificació i programació de l'activitat comercial0183

Calendaris comercials2611

Campanyes de política comercial2612

Concessions d'horaris especials2613

Horaris comercials2614

Plans i programes de política comercial2615

                   [08.03.02]. Gestió dels mercats0184

Adjudicacions de l'autorització d'explotació de locals de mercats 
municipals

TAAD 4682616

Autoritzacions de magatzems i cambres frigorífiques2617

Baixes i modificacions de parades dels mercats ambulants2618

Baixes i modificacions de parades dels mercats municipals2619

Canvis de titularitat de l'autorització d'explotació de locals de mercats 
municipals

TAAD 4712620

Concessions de parades als mercats municipals2621
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Concessions i renovacions de parades als mercats ambulants2622

Embargaments i traves sobre autoritzacions d'explotació de locals 
municipals

TAAD 4722623

Gestió dels mercats municipals2624

Modificacions de l'autorització d'explotació de locals de mercats 
municipals

TAAD 4692625

Recuperacions de l'autorització d'explotació de locals de mercats 
municipals

TAAD 4702626

Registre de concessions administratives de mercats municipals TAAD 4672627

Renúncies de la concessió de parades a mercats municipals2628

Subrogacions de parades dels mercats municipals2629

Trasllats de parades dels mercats ambulants2630

(sense vigència) Llibres del mostassaf2631

(sense vigència) Relacions de pesos i mesures2632

                   [08.03.03]. Gestió de fires i parades0185

Gestió de fires i/o parades2633

Organització de mostres sectorials2634

                   [08.03.04]. Disciplina de fires, mercats i parades0186

Expedients sancionadors en matèria de mercats ambulants2635

Expedients sancionadors en matèria de mercats municipals TAAD 4852636

       [08.04]. Foment de l'activitat econòmica i l'ocupació0187

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [08.04.01]. Plans de promoció econòmica0188

Plans i programes de promoció econòmica2637

                   [08.04.02]. Dinamització empresarial0189

Accés als serveis del viver d'empreses2638

Activitats per al suport i la dinamització de l'empresa2639

Cursos de formació per a empreses2640

Foment de l'emprenedoria TAAD 5592641

Informació i assessorament a empreses2642

                   [08.04.03]. Dinamització turística0190

Activitats per al suport i la dinamització turística2643

Promoció turística (entrada genèrica)2644

Registre de control de visitants a oficines de turisme2645

                   [08.04.04]. Dinamització ocupacional0191

Activitats per al suport i la dinamització de la formació i l'ocupació2646

Beques a alumnes de cursos de formació ocupacional TAAD 5563132
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Cursos de formació i reciclatge laboral Res. 2018/322647

Cursos de formació i reciclatge laboral TAAD 5542647

Gestió de les demandes de treball TAAD 5893135

Gestió de les ofertes de treball TAAD 5902648

Inserció i orientació laboral2649

Tallers ocupacionals2650

(sense vigència) Cens d'aturats2651

(sense vigència) Cens d'obrers2652

                   [08.04.05]. Crèdit i emissió de moneda0192

(sense vigència) Administració de la botiga del blat2653

(sense vigència) Comunicats mensuals de moviment del Pòsit2654

(sense vigència) Emissions de moneda republicana2655

(sense vigència) Expedients del Pòsit2656

(sense vigència) Taula de canvi2657

       [08.05]. Informació i defensa del consumidor0193

Arbitratges en matèria de consum TAAD 4392658

Campanyes de sensibilització en matèria de consum2659

Informació al consumidor2660

Mediacions en matèria de consum TAAD 4732661

Queixes i reclamacions sobre consum2662

 [09]. POBLACIÓ i ELECCIONS0194

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

       [09.01]. Registres de població0195

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [09.01.01]. Padró d'habitants0196

Fulls d'inscripció familiar del padró municipal d'habitants2663

Padrons municipals d'habitants TAAD 6162664

Rectificacions del padró municipal d'habitants TAAD 6182665

Registre d'altes del padró municipal d'habitants2666

Registre de baixes del padró municipal d'habitants2667

Registre de canvis de domicili del padró municipal d'habitants2668

Revisions anuals del padró municipal d'habitants TAAD 6172669

(sense vigència) Apèndixs al padró municipal d'habitants2670

(sense vigència) Quaderns auxiliars de l'empadronament municipal2671

(sense vigència) Registre de cèdules de veïnatge2672

(sense vigència) Registre de variacions del padró municipal d'habitants2673
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                   [09.01.02]. Modificació del padró d'habitants0197

Baixes per inscripció indeguda o caducitat del permís de residència de 
persones estrangeres

TAAD 6182674

Declaracions d'alta del padró municipal d'habitants TAAD 6182675

Declaracions de baixa del padró municipal d'habitants TAAD 6182676

Declaracions de canvi de característiques personals TAAD 6182677

Declaracions de canvi de domicili del padró municipal d'habitants TAAD 6182678

Modificacions del padró d'habitants (entrada genèrica)3126

Renovacions / confirmacions de l'empadronament per a persones 
estrangeres

2679

Treballs preliminars per a la formació dels censos generals i dels 
padrons municipals d'habitants

TAAD 8612680

                   [09.01.03]. Registre civil municipal0198

Certificats d'inscripció al Registre de parelles de fet2681

(sense vigència) Comunicats de naixements, matrimonis i defuncions2682

(sense vigència) Registre de defuncions2683

(sense vigència) Registre de matrimonis TAAD 3632684

(sense vigència) Registre de naixements2685

(sense vigència) Registre de parelles de fet TAAD 6312686

(sense vigència) Sol·licituds d'inscripció al Registre de parelles de fet TAAD 6322687

       [09.02]. Estadístiques i censos de població0199

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [09.02.01]. Censos de població i habitatges0200

Formació del Cens de població2688

(sense vigència) Cens de població2689

(sense vigència) Cens de població i habitatges2690

(sense vigència) Cens d'edificis i locals2691

(sense vigència) Cens general de la Nació2692

                   [09.02.02]. Estadístiques demogràfiques0201

Butlletins de moviment natural de població2693

Certificats i justificants d'empadronament i convivència2694

Comunicats anuals de variacions del padró municipal d'habitants2695

Estadístiques de les entitats de població, edificis i albergs2696

Informes i estadístiques de població (entrada genèrica)2697

Relacions mensuals de variacions del padró municipal d'habitants2698

(sense vigència) Fitxes d'emigració2699

(sense vigència) Relacions d'estrangers i transeünts2700
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Visualització AJUNTAMENTS

       [09.03]. Processos electorals0202

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [09.03.01]. Censos electorals0203

Actes de designació de locals per a col·legis electorals2701

Cens electoral2702

Eleccions de membres a tribunal de jurat TAAD 6302703

Llistes d'altes i baixes d'electors2704

Rectificacions del Cens electoral TAAD 6282705

Revisions i reclamacions al Cens electoral TAAD 6282706

Revisions mensuals del Cens electoral2707

(sense vigència) Actes de formació de grups d'electors2708

(sense vigència) Actes de nomenament de president i adjunts i suplent 
del Tribunal del Cens electoral

2709

(sense vigència) Apèndixs al registre estadístic de residents majors 
d'edat

2710

(sense vigència) Llibres de cèdules del dret electoral3015

(sense vigència) Llistes d'electors i elegibles per a càrrecs municipals2711

(sense vigència) Registre del Cens electoral2712

                   [09.03.02]. Processos electorals i referèndums0204

Celebracions de referèndums i plebiscits TAAD 6332713

Eleccions a Corts Generals TAAD 6332714

Eleccions al Parlament de Catalunya TAAD 6332715

Eleccions al Parlament Europeu TAAD 6332716

Eleccions municipals TAAD 6332717

Gestió de processos electorals (entrada genèrica) TAAD 6332718

(sense vigència) Actes d'elecció de compromissaris per a Senadors TAAD 6332719

(sense vigència) Eleccions a procuradors a Corts Generals2720

(sense vigència) Eleccions d'alcalde TAAD 6332721

(sense vigència) Eleccions de compromissaris per a President de la 
República

2723

(sense vigència) Eleccions de Diputats a Corts TAAD 6332724

(sense vigència) Eleccions de Diputats Provincials TAAD 6332725

(sense vigència) Eleccions de regidors TAAD 6332726

(sense vigència) Eleccions parcials al Senat TAAD 6332727

(sense vigència) Insaculació de càrrecs2728

       [09.04]. Gestió dels serveis militars0205

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000
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Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Visualització AJUNTAMENTS

                   [09.04.01]. Allistament militar0206

(sense vigència) Cartilles militars2729

(sense vigència) Exempcions de mossos de lleva2730

(sense vigència) Expedients generals de lleves TAAD 5142731

(sense vigència) Expedients personals de mossos de lleva TAAD 5152732

(sense vigència) Llicències i permisos2733

(sense vigència) Pròfugs2734

(sense vigència) Pròrrogues de mossos de lleva2735

(sense vigència) Registre de lleves TAAD 5132736

                   [09.04.02]. Gestió dels reservistes militars0207

(sense vigència) Fitxes de mobilització i crida2737

(sense vigència) Incidències de reservistes2738

(sense vigència) Justificants de revista de comissari2739

(sense vigència) Registre de crida dels reservistes2740

(sense vigència) Revistes anuals de reservistes2741

                   [09.04.03]. Prestació social substitutòria0208

(sense vigència) Expedients generals de la Prestació Social Substitutòria2742

(sense vigència) Expedients personals de la Prestació Social 
Substitutòria

2743

(sense vigència) Llibres oficials d'inspecció dels objectors al servei militar2744

(sense vigència) Registre d'activitats de la Prestació Social Substitutòria2745

                   [09.04.04]. Béns subjectes a requisa militar0209

(sense vigència) Cens de béns subjectes a requisa militar2746

(sense vigència) Requises d'aliments2747

 [10]. SERVEIS CULTURALS, DE L'ESPORT i EL LLEURE0210

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

       [10.01]. Planificació dels serveis culturals, de l'esport i el lleure0211

Plans de Joventut2748

Plans i programes culturals2749

Plans i programes esportius i de lleure2750

       [10.02]. Gestió dels equipaments culturals, de l'esport i el lleure0212

Comandes de préstec de fons bibliogràfics TAAD 2362751

Gestió d'equipaments culturals2752

Gestió d'equipaments culturals, esportius i de lleure (entrada genèrica)2753

Gestió d'equipaments de lleure2754

Gestió d'equipaments esportius2755
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Instruments de descripció de fons bibliogràfics2756

       [10.03]. Activitats culturals0213

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [10.03.01]. Festes i espectacles0214

Organització d'activitats commemoratives2757

Organització de festes i espectacles2758

Organització de la Festa Major2759

Organització del cicle festiu popular2760

                   [10.03.02]. Promoció de la cultura, la recerca i la creativitat0215

Organització d'activitats i iniciatives culturals2761

Organització de concursos i premis Res. 2019/772762

Organització de concursos i premis Res. 2019/802762

Organització de jornades, cursos, conferències i tallers2763

Visites guiades2764

                   [10.03.03]. Accions de defensa de la llengua0216

Foment de la llengua catalana / occitana2765

       [10.04]. Activitats esportives i de lleure0217

Col·laboracions en activitats esportives i de lleure no organitzades per la 
corporació local

2766

Organització d'activitats d'estiu2767

Organització d'activitats esportives2768

Organització d'activitats esportives i de lleure (entrada genèrica)2769

Organització d'activitats per al lleure2770

       [10.05]. Patrimoni cultural0218

Cartes arqueològiques2772

Declaracions de béns culturals d'interès local (BCIL)2773

Declaracions de béns culturals d'interès nacional (BCIN)2774

Excavacions arqueològiques2775

Expedients del patrimoni historicoartístic i natural2776

Expedients del patrimoni immaterial2777

Inventaris o catàlegs dels béns que conformen el patrimoni cultural2778

 [11]. SERVEIS PER A L'EDUCACIÓ0219

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

       [11.01]. Planificació i control escolar0220

Ajuts i beques per a la matriculació2779

Calendaris escolars2780
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Campanyes educatives2781

Canvis d'alumnes de centre per conflictivitat2782

Expedients d'alumnes de centres de desenvolupament infantil i atenció 
precoç (CDIAP)

TAAD 8292783

Formació i reciclatge del professorat2784

Fulls de preinscripció d'escolars2785

Gestió de l'absentisme escolar2787

Gestió del servei públic de menjador escolar3092

Gestió del servei públic de transport escolar2788

Mapes escolars2789

Matriculacions d'alumnes als centres educatius TAAD 1332790

Orientació pedagògica2791

Planificació d'activitats extraescolars2792

Planificació i coordinació de l'escolarització2793

Plans d'estudis2794

Plans i programes educatius2795

Projectes d'innovació pedagògica2796

(sense vigència) Cens escolar2797

(sense vigència) Fulls d'inspecció de rutes de transport escolar2786

       [11.02]. Gestió dels centres educatius propis0221

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [11.02.01]. Plans i programes de centres educatius propis0222

Jornades de portes obertes en centres educatius2798

Llibres de visites de la inspecció dels centres educatius2799

Plans anuals dels centres educatius (PAC)2800

Programacions i unitats didàctiques2801

Programes d'assignatures2802

Projectes curriculars dels centres educatius (PCC)2803

Projectes educatius de centres educatius (PEC)2804

Reunions dels docents dels centres educatius amb les famílies2805

                   [11.02.02]. Alumnat dels centres educatius propis0223

Actes de notes escolars2806

Expedients d'alumnes TAAD 7082807

Registre d'alumnes de centres educatius2808

Registre d'escolars2809

                   [11.02.03]. Serveis complementaris en centres educatius propis0224

Control de menús escolars TAAD 3192810
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Servei d'acollida2811

Servei de logopèdia2812

Servei de mediació escolar2813

(sense vigència) Aportacions de llenya per a la calefacció de l'escola2814

                   [11.02.04]. Òrgans de gestió dels centres educatius propis0225

Consells escolars de centres educatius propis2815

Equips directius de centres educatius2816

(sense vigència) Informes de mestres2817

(sense vigència) Preses de possessió i cessaments de mestres2818

 [12]. SERVEIS PER AL BENESTAR i LA SALUT0226

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

       [12.01]. Planificació dels serveis per al benestar i la salut0227

Mapes d'atenció social primària2819

Plans i programes d'atenció i promoció social2820

Plans i programes sanitaris2821

Programes anuals d'activitats de centres assistencials per a gent gran i 
persones discapacitades

TAAD 7982822

Protocols d'actuació de centres assistencials TAAD 7992823

       [12.02]. Gestió dels equipaments per al benestar i la salut0228

Centres de dia2840

Centres oberts3100

Gestió dels equipaments per al benestar i la salut (entrada genèrica)2824

Registre d'atenció diària a persones usuàries de centres assistencials 
per a gent gran i persones discapacitades

TAAD 7972825

Registre de persones assistides en centres assistencials TAAD 7952826

Registre de visites2827

(sense vigència) Cases de caritat2828

(sense vigència) Comunicats del servei d'ambulàncies2829

(sense vigència) Hospicis2830

(sense vigència) Registre de sortida del personal sanitari2831

       [12.03]. Promoció i protecció de la salut0229

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [12.03.01]. Actuacions i programes de salut0230

Atenció a la salut sexual i reproductiva2832

Campanyes contra les drogodependències2833

Campanyes de donació de sang2834

Campanyes de prevenció de càries dentals2835

Imprès en data 21/06/2020. Pàgina 65/71



2. Quadre de classificació + catàleg de procediments / sèries

El codi de referència, en color verd, és únic pel quadre i el catàleg / El codi jeràrquic només té un valor visual

MODEL DE QUADRE DE CLASSIFICACIÓ D'AJUNTAMENTS I CONSELLS (QdCAC)

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Visualització AJUNTAMENTS

Campanyes de salut (entrada genèrica)2836

Campanyes per fomentar el consum de fruita2837

Campanyes per fomentar el consum de làctics2838

Campanyes periòdiques de vacunació2839

Expedients de persones assistides a centres per a gent gran i persones 
discapacitades

TAAD 7962841

Padrons i registres de malalts atesos2842

Revisions mèdiques escolars2843

(sense vigència) Assistència farmacèutica2844

(sense vigència) Atenció mèdica2845

(sense vigència) Autòpsies2846

(sense vigència) Comunicats d'assistència sanitària2847

(sense vigència) Històries clíniques de malalts2848

                   [12.03.02]. Control d'epidèmies i contagis0231

(sense vigència) Control sanitari de la població2849

(sense vigència) Epidèmies2850

       [12.04]. Atenció al benestar social0232

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [12.04.01]. Expedients personals i familiars0233

Admissions a centres assistencials per a gent gran i persones 
discapacitades

TAAD 7942851

Expedients personals del Programa d'Inserció Sociolaboral TAAD 4402852

Expedients personals i familiars generats per benestar social2853

                   [12.04.02]. Atenció a l'autonomia0234

Atenció a la dependència2854

Atenció domiciliària TAAD 7542855

Banc d'ajudes tècniques2856

Carnets municipals / comarcals de descomptes2985

Concessions de bonificació al transport públic TAAD 3162857

Servei de teleassistència TAAD 7542858

Servei de transport adaptat2859

Sol·licituds de targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat2860

Suport als cuidadors2861

                   [12.04.03]. Atenció a la inclusió i cohesió social0235

Ajuts al menjador TAAD 5412862

Ajuts al transport escolar TAAD 7062863

Ajuts familiars o personals2864
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Ajuts i beques d'atenció a la inclusió i cohesió social (entrada genèrica)3127

Ajuts per adquisició de llibres escolars TAAD 2952865

Ajuts per assistència a colònies i campaments TAAD 2972866

Atenció a la dona2867

Atenció a la família2868

Atenció a la gent gran3103

Atenció a la immigració i a la ciutadania2869

Atenció a la infància i l'adolescència Res. 2015/302870

Atenció a les víctimes de violència domèstica2871

Atenció a transeünts2872

Atenció als refugiats i víctimes de guerra2874

Banc d'aliments2875

Beques de menjador2876

Beques d'escola bressol2877

Informes d'arrelament social TAAD 6632878

Informes del servei d'assistència social2879

Informes d'integració social2986

Informes per al reagrupament familiar TAAD 6622880

Mediació i convivència ciutadana2873

Menjador social2881

Padrons i registres de les persones amb necessitats d'atenció social2882

Prestacions econòmiques d'urgència social TAAD 8002883

(sense vigència) Assistència als mutilats i vídues de guerra2884

(sense vigència) Campanyes de Nadal i Reis2885

(sense vigència) Causes pies i beneficis2886

(sense vigència) Expedients de l'Auxili Social2888

(sense vigència) Expedients de viduïtat2889

(sense vigència) Expedients del dia del plat únic i sense postres2890

(sense vigència) Expedients del subsidi familiar agrari2891

(sense vigència) Expedients dels orfes de guerra2892

(sense vigència) Expedients personals de subsidi al combatent2893

(sense vigència) Nòmines a pagar als orfes del municipi2894

(sense vigència) Padrons de beneficència2895

(sense vigència) Padrons del subsidi al combatent2896

(sense vigència) Registre de famílies nombroses2897

(sense vigència) Registre de famílies pobres2898

Imprès en data 21/06/2020. Pàgina 67/71



2. Quadre de classificació + catàleg de procediments / sèries

El codi de referència, en color verd, és únic pel quadre i el catàleg / El codi jeràrquic només té un valor visual

MODEL DE QUADRE DE CLASSIFICACIÓ D'AJUNTAMENTS I CONSELLS (QdCAC)

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Visualització AJUNTAMENTS

(sense vigència) Sol·licituds d'acolliment a l'Obra Nacional de Protecció 
als orfes de guerra

2899

(sense vigència) Sol·licituds de pensió per mutilat i excombatent2900

(sense vigència) Sol·licituds de títols de família nombrosa2901

       [12.05]. Habitatge social0236

Adquisicions d'habitatges de protecció oficial TAAD 5162902

Borsa d'habitatges de lloguer2903

Cèdules d'habitabilitat de segona ocupació3093

Concessions d'habitatges de promoció pública en règim de lloguer2904

Gestió de promocions no pròpies2905

Promoció social d'habitatges buits o permanentment desocupats2906

Registre de sol·licituds d'habitatges amb protecció oficial TAAD 4882907

Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)3017

       [12.06]. Cooperació i solidaritat0237

Campanyes de sensibilització en matèria de cooperació i solidaritat2909

Cooperació i solidaritat2910

       [12.07]. Gestió dels serveis funeraris0238

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

                   [12.07.01]. Gestió de la titularitat de les sepultures0239

Arrendaments i concessions de nínxols TAAD 4262911

Canvis de titularitat de sepultures TAAD 4262912

Desnonaments de sepultures de lloguer TAAD 4262913

Desnonaments de sepultures de propietat TAAD 4262914

Registre d'arrendament i concessió de nínxols2915

Registre de concessions temporals de sepultures TAAD 4382916

Registre de nínxols del cementiri2917

Registre de títols de nínxols del cementiri2918

Registre general de sepultures i parcel·les TAAD 4342919

Renúncies de concessions i arrendaments de nínxols2920

Títols del cementiri2921

Transmissions de drets de sepultura TAAD 4262922

                   [12.07.02]. Enterraments0240

Contractacions de serveis funeraris per part de la ciutadania TAAD 4332923

Exhumacions de cadàvers pel trasllat de sepultura o incineració sense la 
presència de la família

TAAD 4312924

Exhumacions i inhumacions de cadàvers2925

Incineracions de cadàvers TAAD 4272926
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Registre d'exhumacions i trasllats de cadàvers TAAD 4372927

Registre d'incineracions de cadàvers TAAD 4362928

Registre d'inhumacions de cadàvers TAAD 4352929

Trasllats de restes2930

 [13]. SEGURETAT i PROTECCIÓ CIUTADANA0241

No li correspon cap entrada al catàleg (té nivells per sota)1000

       [13.01]. Planificació de la seguretat i protecció ciutadana0242

Activacions de plans d'emergència i protecció civil2931

Declaracions de zona catastròfica2932

Estadístiques d'actuació del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament2933

Foment de la societat cívica2934

Informes sobre plans d'autoprotecció de tercers2935

Plans de protecció civil especials2936

Plans de protecció civil municipal / comarcal3067

Plans de protecció civil territorials2937

Plans de seguretat ciutadana2938

Plans especials d'emergència municipal TAAD 4662939

Programes de seguretat ciutadana2940

       [13.02]. Actuacions dels cossos de seguretat i protecció ciutadana0243

Atestats de trànsit de la policia local TAAD 2662942

Autoritzacions de sortides de menors a l'estranger que fa la policia local3030

Citacions judicials TAAD 6123131

Comunicacions d'emergència i incidències en matèria de seguretat 
ciutadana

3147

Comunicats de serveis (de guàrdia marítima)2943

Comunicats de serveis (de guàrdia rural)2944

Comunicats de serveis (de la policia local) TAAD 342945

Control i seguiment d'actuacions en matèria de seguretat3146

Declaracions d'objectes perduts2946

Denúncies de trànsit TAAD 292947

Denúncies i infraccions de les ordenances municipals2948

Gestió de les identificacions de persones en dependències policials TAAD 9243136

Gestió de troballes TAAD 9213134

Informes contingents de la policia local sol·licitats per altres 
administracions públiques

TAAD 3862949

Informes d'accidents de trànsit per part de la policia local a les 
companyies d'assegurances

TAAD 1232950
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Informes d'accidents de trànsit per part de la policia local a les 
companyies d'assegurances

TAAD 9202950

Intervencions i comisos de la policia local TAAD 5302951

Llistes de denúncies de trànsit de la policia local en via de 
constrenyiment

TAAD 1222952

Minutes de la policia local per actuacions com a policia judicial TAAD 5282953

Notificacions judicials TAAD 6112954

Ordres de servei (de la policia local) TAAD 343097

Queixes i avisos a la policia local2955

Recursos administratius contra les denúncies de trànsit2956

Registre d'atestats de la policia local TAAD 2672957

Registre de citacions judicials a agents de la policia local TAAD 5292958

Registre de denúncies de trànsit2959

Registre de minutes2960

Registre del dipòsit de vehicles i altres béns2961

Registre d'objectes perduts TAAD 172962

Relacions de la policia local amb altres cossos de seguretat2963

(sense vigència) Comunicats de serveis (de bombers)2964

(sense vigència) Comunicats de serveis (de vigilància nocturna)2965

(sense vigència) Connexions d'alarmes amb la policia local2984

       [13.03]. Control de les persones detingudes0244

Gestió de la presó / dipòsit de detinguts2966

Registre de detencions i arrestos Res. 2017/302967

Registre de detencions i arrestos de menors Res. 2017/293142

(sense vigència) Actes de visita a la presó2968

(sense vigència) Expedients personals de presos2969

(sense vigència) Registre de la població penal2970

       [13.04]. Control d'armes0245

Gestió i control de l'armament dels cossos de seguretat3145

Permisos d'armes TAAD 9612971

Registre d'armes2972

(sense vigència) Requises d'armes2973

       [13.05]. Control de la circulació de persones0246

(sense vigència) Informes de bona conducta2974

(sense vigència) Passaports2975

(sense vigència) Passis de radi2976

(sense vigència) Registre de passaports2977
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2. Quadre de classificació + catàleg de procediments / sèries

El codi de referència, en color verd, és únic pel quadre i el catàleg / El codi jeràrquic només té un valor visual

MODEL DE QUADRE DE CLASSIFICACIÓ D'AJUNTAMENTS I CONSELLS (QdCAC)

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Visualització AJUNTAMENTS

(sense vigència) Registre de passis de radi2978

(sense vigència) Registre de salconduits2979

(sense vigència) Salconduits2980

       [13.06]. Cossos d'autoprotecció ciutadana0247

(sense vigència) Allistament a la milícia3024

(sense vigència) Estadístiques de força i armament de la milícia2981

(sense vigència) Expedients del sometent2982

(sense vigència) Llibres d'ordres de la milícia2983
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