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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS
I. ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL SECCIÓ
I.1. ADMINISTRACIÓ GENERAL GRUP DE SÈRIES
I.1.1. LLIBRES D'ACTES GRUP DE SÈRIES

I.1.1.1. LLIBRES D'ACTES DEL PLE 1858 – sèrie oberta 61 Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament Document simple Conservació permanent  

I.1.1.1.1. Expedients de convocatòria de sessions del ple 1983 – sèrie oberta 448 Expedients de convocatòria de sessions del Ple Destrucció total un cop transcrit al llibre d'actes

I.1.1.1.2. Actes ple (esborrany, per aprovació) 1953 – sèrie oberta 62 Actes del Ple de l'Ajuntament Document simple Destrucció total un cop transcrit al llibre d'actes

I.1.1.2. LLIBRES D'ACTES DE LA COMISSIÓ PERMANENT 1924-1985 59 Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent Document simple Conservació permanent  

I.1.1.2.1. Expedients de convocatòria de la comissió permanent 1983-1985 60 Document simple Destrucció total un cop transcrit al llibre d'actes

I.1.1.2.2. Actes comissió permanent (esborranys) 1983-1985 60 Document simple Destrucció total un cop transcrit al llibre d'actes

I.1.1.3. LLIBRES D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (Abans Comissió de govern) 1986 - sèrie oberta 58 Conservació permanent  

I.1.1.3.1. Expedients de convocatòria de sessions de la JGL (abans Comissió de govern) 1986 - sèrie oberta 449 Destrucció total un cop transcrit al llibre d'actes

I.1.1.3.2. Actes JGL (abans Comissió de govern (esborranys)) 1986 - sèrie oberta 57 Actes de la Comissió de Govern de l'Ajuntament Destrucció total un cop transcrit al llibre d'actes

I.1.1.4. LLIBRES D'ACTES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 1983 – sèrie oberta Conservació permanent

I.1.1.5. DOCUMENTACIÓ COMISSIÓ COORDINADORA 1975 – 1989

I.1.1.6. MOCIONS 1984 – sèrie oberta

I.1.2. CORRESPONDÈNCIA 1939 – 1996

I.1.2.1. ENTRADES 1983 – 1990

I.1.2.2. LLIBRE DE REGISTRE D'ENTRADA 1983 – sèrie oberta

I.1.2.2.1. Llibre de signatures de registre d'entrada ----

I.1.2.3. SORTIDES ----

I.1.2.4. LLIBRE DE REGISTRE DE SORTIDA 1929 – sèrie oberta

I.1.2.5. DECRETS 1953 – sèrie oberta

I.1.2.5.1. Infraccions per incompliment de l'ordenança de la convivència 2006 – sèrie oberta

I.1.2.5.2. Bans i edictes. Adhesions i notificacions 1981 – sèrie oberta 30 Expedients d’edició d’edictes i anuncis Lliure

I.1.2.5.3. Reglaments. Ordenances municipals 1983 – sèrie oberta

I.1.2.5.4. Circulars. Correspondència. Plec clàusules econòmic - administratives 1983 – sèrie oberta

I.1.2.6. CERTIFICATS 1941 – sèrie oberta

I.1.3. CÀRRECS MUNICIPALS 1999

I.1.3.1. DOCUMENTS REFERITS AL BATLLE I REGIDORS 1956 – sèrie oberta

I.1.3.2. RETRIBUCIONS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. DESPESES DE REPRESENTACIÓ. 1983 – sèrie oberta

I.1.3.3. DEFENSOR DEL CIUTADÀ. 2003 – sèrie oberta

I.1.3.4. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA ----

Recull la transcripció, realitzada pel secretari de 
l'ajuntament, de les actes aprovades pel ple de 
l'ajuntament.

És l’instrument pel qual es posa a disposició 
pública la relació de temes a tractar, s’organitza el 
desenvolupament de les sessions i se’n recullen 
les resolucions i incidències per a la seva posterior 
transcripció al llibre d’actes corresponent.

Ordre del dia / Exposició pública de l’ordre del dia 
al tauler d’edictes / Notificacions de convocatòria a 
regidors (còpia) / Esborrany de l’acta de la sessió 
anterior / Relació d’assabentats /  Relació de 
ratificacions / Propostes al Ple i dictàmens de les 
Comissions Informatives (còpia) / Fulls de control 
d’assistents, desenvolupament de la sessió i 
votacions / Ofici de tramesa a la Subdelegació del 
Govern de l’Estat i a la Delegació de Governació, 
de la Generalitat, de la part dispositiva dels acords 
(còpia) / Acords exposats al tauler d’edictes (còpia)

Recull la data i hora en què comença la sessió, la 
relació de matèries debatudes, la relació 
d'assistents, la indicació de les persones que hi 
han intervingut, les incidències esdevingudes, els 
vots emesos i els acord adoptats

Recull la transcripció, realitzada pel secretari de 
l'ajuntament, de les actes aprovades per la 
Comissió Municipal Permanent

Actes de la Comissió Municipal Permanent de 
1940 a 1985.

Recullen la relació de matèries debatudes, la 
relació d'assistents, la indicació de les persones 
que hi han intervingut, les incidències 
esdevingudes, els vots emesos i els acords 
adoptats

Actes de la Comissió Municipal Permanent de 
1940 a 1985.

Recullen la relació de matèries debatudes, la 
relació d'assistents, la indicació de les persones 
que hi han intervingut, les incidències 
esdevingudes, els vots emesos i els acords 
adoptats

Llibre d'actes de la Comissió de Govern de 
l'Ajuntament

Recull la transcripció que realitza el secretari de 
l'ajuntament, de les actes aprovades per la 
Comissió de Govern de l’ajuntament

És un document simple, els fulls del qual han 
d'ésser numerats i protocol·litzats amb la rúbrica 
del president, del secretari i el segell de la 
corporació.

Expedients de convocatòria de sessions de la 
Comissió de Govern

És l’instrument pel qual es posa a disposició 
pública la relació de temes a tractar, s’organitza el 
desenvolupament de les sessions i se’n recullen 
les resolucions i incidències per a la seva posterior 
transcripció al llibre d’actes corresponent.

Ordre del dia /  Extracte dels acords proposats / 
Esborrany de l’acta de la sessió anterior / Fulls de 
control d’assistents / Documents de control de 
comunicats interns / Ofici de tramesa a la 
Subdelegació del Govern de l’Estat i a la 
Delegació de Governació, de la Generalitat, de la 
part dispositiva dels acords (còpia) / Acords 
exposats al tauler d’edictes (còpia)

Recullen els acords i els principals aspectes 
debatuts en les reunions de la Comissió de Govern 
de l'Ajuntament

És un document simple que conté data i hora en 
què comença la sessió, la relació de matèries 
debatudes, la relació d'assistents, la indicació de 
les persones que hi han intervingut, les incidències 
esdevingudes, els vots emesos i els acords 
adoptats.

776-777-
778

Expedients sancionadors per infraccions de 
procediment general (lleus, greus i molt greus)

La seva funció administrativa és la d’imposar una 
sanció econòmica per les accions o les omissions 
que comporten una vulneració de les 
determinacions contingudes a la legislació, per 
exemple de convivència ciutadana, tinença 
d’animals, residus, etc., i qualificades com a lleus.

Disposició: destrucció total lleus i greus. 
Conservació permanent de les molt greus als 4 
anys.

Accés restringit en el cas 
d’expedients en què les 
interessades són les 
persones físiques i accés 
lliure amb restriccions en 
el  cas que es tracti de 
persones jurídiques.

Edictes: Destrucció total en el termini d'1 any des 
de la data de publicació de l'anunci.
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS
I.1.4. FUNCIONARIS MUNICIPALS GRUP DE SÈRIES

I.1.4.1. EXPEDIENTS DE PERSONAL FUNCIONARI I CONTRACTAT 1928 – sèrie oberta 80 Expedient de personal (Veure inventari) Conservació permanent Restringit a l'interessat

I.1.4.1.1. Contractes de prestació de serveis. Selecció personal 1955 – sèrie oberta

16 Veure inventari Restringit a l'interessat

84 Restringit a l'interessat

82 Restringit a l'interessat

I.1.4.2. 1942 – sèrie oberta

83 Expedient de provisió de llocs de treball Conservació permanent

88 Conservació permanent

358

I.1.4.2.1. Convenis de col·laboració pràctiques de personal ----

I.1.4.3. CONCURSOS I OPOSICIONS ----

I.1.4.4. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL. HORES EXTRES. GRATIFICACIONS. BEQUES. BESTRETES 1940 – sèrie oberta

10 Expedient de bestreta

11 Expedients per serveis extraordinaris. Certificat, proposta i còpia de la notificació

20 Prima d'assistència i puntualitat

249 Indemnitzacions per raons del servei

284 Fulls de salaris (Rebuts de nòmina) Full de salari

285

Expedients de personal al servei de l'administració 
pública

Reunir els documents que incorporen els actes 
referents a la vida administrativa del personal al 
servei de les Administracions públiques.

Expedients de convocatòries de selecció de 
personal

Procés d'accés als cossos i a les escales de 
funcionaris o a les categories laborals mitjançant 
els procediments d'oposicions i concurs-oposició

Conservació permanent de l’acta definitiva del 
tribunal qualificador i destrucció total de la resta de 
documentació un cop sigui ferma la resolució de la 
convocatòria i el nomenament del personal sempre 
que consti en els corresponents llibres de decrets 
o de la Junta de Govern Local.

Expedient de selecció de personal per a 
programes ocupacionals

Cobrir les necessitats de disposar de personal 
qualificat i amb experiència mitjançant convenis de 
col·laboració entre les administracions i l'INEM.

Programes de formació o inserció / Proves / 
Informes

Conservació permanent i destrucció de les proves i 
instàncies presentades en el procés de selecció.

Expedients de selecció directa de personal al 
servei de l’Administració pública

Gestions que tenen per objecte cobrir vacants, 
quan les necessitats de l'Administració no 
permeten esperar a la cobertura ordinària.

Peticions de contractació de personal / Procés 
d'avaluació

Conservació permanent de tot el conjunt de 
documents del procés de selecció del personal 
contractat.

PLANTILLA. CANVIS DE CATEGORIA, HABILITACIONS, AMPLIACIÓ DE DEDICACIONS, RECONEIXEMENT DE SER-
VEIS. CONVENI COL. EN PRÀCTIQUES PERSONAL. COMPATIBILITATS. CONVENI. BASES GENERALS. RECONEIXE-
MENT METGE

Assignar al personal funcionari i laboral uns llocs 
de treball concrets.

Concursos de mèrits: Convocatòries; juntes de 
mèrits, instàncies, Nomenaments, Notificacions 
(Exp. Personal), Concursos de lliure designació: 
Convocatòries, Valoracions, Designacions i 
nomenament (Exp. Personal)

Expedient de compatibilitats del personal al servei 
de l'Administració pública

Determinació de les incompatibilitats que poden 
afectar les eventuals activitats diferents del 
personal que depèn d'algun òrgan de 
l'Administració Pública.

Sol·licitud de compatibilitat, per a l'exercici d'un 
segon lloc de treball, o activitat pública o privada.; 
Declaració d'activitats del sol·licitant; Informe de 
l'òrgan competent; Acord resolutori de l' òrgan 
competent.

Expedients de sol·licitud de creació o modificació 
de llocs de treball.

Control i adequació dels llocs de treball realitzant 
les modificacions de perfil, nivells, i complements 
per tal d’adaptar els esmentats llocs de treball a 
les necessitats organitzatives de les diferents 
dependències.

Oficis; Informes; Comunicats; Notificacions; 
Funcions del lloc de treball; Decret d'Alcaldia

Conservació permanent de la documentació i la 
normativa interna que descriu les funcions del lloc 
de treball. Destrucció de la resta de documentació 
en un termini de 5 anys

Tràmit de sol·licitud d'avançament de diners de la 
nòmina per part de personal al servei de 
l'Administració.

Imprès de sol·licitud de bestreta; Resolució; 
Notificació a l’interessat Destrucció total als 5 anys del tancament de 

l’expedient

Gratificar els serveis extraordinaris prestats fora de 
la jornada laboral Destrucció total als 5 anys 

Justificants  que permeten comptabilitzar i fer 
efectiu el pagament de la prima d'assistència i 
puntualitat

Llistes de signatures; Fulls d'incidència; Llistats 
resum; Llistats de control; Oficis i comunicacions 
de caps d'òrgans administratius

Destrucció total a 1 any des de l'acabament de 
l'any natural en què s'ha produït. Si hi ha 
reclamació, es comptarà des de la resolució 
d'aquesta.

Reconèixer el dret del funcionari a la indemnització 
per despeses fetes en l’exercici de les seves 
funcions. Preparar propostes de pagament en 
concepte d’indemnitzacions per desplaçament

Sol·licitud normalitzada de la indemnització, 
conformada pel cap administratiu. Justificants de 
despesa

Destrucció total als 5 anys 

Comprovant dels pagaments, deduccions o 
retencions econòmiques que fa l’Administració o 
altres organismes als treballadors per la prestació 
dels seus serveis laborals.

Destrucció total als 5 anys 

Expedient de variació de nòmina (expedients 
mensuals de nòmina)

Control dels documents que justifiquen la 
introducció, la variació i la rectificació de les dades 
de les nòmines

Està format per còpies signades per l’interventor. 
Els documents originals es conserven dins de 
l’expedient de personal. Antiguitat (triennis)
Serveis extraordinaris (hores extres) i torns de 
guàrdia o guàrdies de localització
Deduccions per l’exercici de dret a vaga
Retencions IRPF,
Retencions judicials
Bestretes
Variacions nòmines
Incidències nòmina
Domiciliació bancària de la nòmina
Baixes i altes de maternitat
Permisos per assumptes propis
Excedències
ADOP o ADOPS
Manament o manaments de pagament.

Destrucció total quan se n’hagi exhaurit la utilitat 
administrativa
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS

I.1.4.4. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL. HORES EXTRES. GRATIFICACIONS. BEQUES. BESTRETES 1940 – sèrie oberta

286 Llistats de nòmina

I.1.4.5. ASSEGURANCES SOCIALS. MUNPAL. IRPF 1933 – sèrie oberta

109

282 Conservació permanent en l’expedient de personal

283 Liquidacions  TC1, TC2

I.1.4.6. CURSOS DE CAPACITACIÓ FUNCIONARIAT 1955 – sèrie oberta 85

I.1.4.7. VACANCES. LLICÈNCIES. EXCEDÈNCIES. PERMISOS. CALENDARI LABORAL. CONTROL HORARI. 1952 – sèrie oberta

8 Instàncies i resolucions

9

12 Control horari del personal Llistes de control horari / Notificacions d'incidències

I.1.4.8. 1934 – sèrie oberta

13

Control dels pagaments mensuals per diferents 
conceptes on consten les retribucions per 
persones i per centres d’un organisme. Els llistats 
per centres detallen, mensualment i 
individualment, les quantitats que conformen la 
nòmina ja sigui a nivell del sou base, dels 
complements, de les deduccions, dels descomptes 
així com del líquid a percebre.

Llistats que s’extreuen mensualment del GIP-SIP, 
en suport informàtic, dels quals s’extreu una còpia 
en suport paper que està validada i signada pel 
Secretari General. 1.- Llistat alfabètic del qual 
s’extreuen 3 exemplars. Un d’aquests exemplars 
amb l’ADOP, s’envia a Economia i Finances i és el 
que ja està avaluat  dins dels “Manaments de 
pagament”
2.- Llistat per centres de treball (2 exemplars)
3.- Llistat de variacions de nòmina (2 exemplars)
Dins d’aquest grup tindríem el llistat de relacions 
bancàries (2 exemplars), el resum de nòmina per 
grups pressupostaris i direccions generals (1 
exemplar) i potser per extensió d’aquest tercer 
llistat d’altres que fan referència a vagues o 
pagues extres.
Al llistat alfabètic  s’acompanya el Document 
comptable del pagament (L’ADOP forma part de 
sèries ja avaluades).

Conservació permanent dels llistats de vaga, els 
llistats de variacions de nòmina i els alfabètics de 
juny i desembre i la destrucció de la resta quan se 
n’hagi exhaurit la utilitat administrativa

Expedients d’ajuts socials al personal al servei de 
l’Administració pública.

Millorar el benestar social del personal de 
l'Administració

Convocatòria Actes de la Comissió 
Instàncies
Resolució Conseller/a
Llistats:
D'admesos i exclosos
Concessió de l'import

Destrucció total als 5 anys 

Incorporació i/o cessament al sistema de la 
Seguretat Social: Document A1 i Document A2/2

Incorporació o cessament d’un subjecte al Sistema 
de Seguretat Social. L’afiliació es produeix en l’alta 
de la seva primera activitat laboral. Al llarg del 
anys les altes indiquen que reemprèn  la seva 
activitat i les baixes el seu cessament. No s’ha de 
confondre amb les altes i baixes per accident o 
malaltia (IT - incapacitat temporal)

No formen expedient .Es tracta d’un document per 
cada cas. En el cas d’alta per primera vegada a la 
Seguretat Social: document A1.
En el cas de baixa o suspensió al règim de la 
Seguretat Social: document A2/2.

Liquidació mensual que l’empresa ha d’abonar a la 
Seguretat Social

TC1- Butlletí de cotitzacions al Règim General. 
TC2- Relació nominal de treballadors
Aquests documents originals i segellats per l’INSS 
acaben a les unitats administratives dels 
Departaments.

Destrucció total als 53 anys de la data del 
document

Expedients de formació de personal al servei de 
l'Administració pública

Documents relatius a l'organització, la informació i 
la participació en cursos d'actuacions i de 
perfeccionament professional adreçats a 
col·lectius professionals específics

Documents d'obertura de l'expedient (diligència, 
resolució, nomenament professorat, informes.) 
Programa
Inscripcions
Llistes d'assistència
Actes i qualificacions
Relació d'inscrits
Avaluació docent
Documentació comptable
Dossier amb material didàctic del curs.

Destrucció total als 6 anys 

Sol·licitud de llicència o permís del personal al 
servei de l'Administració pública

Control del compliment del dret a gaudir de 
permisos o llicències del personal al servei de les 
Administracions públiques

Destrucció total un cop s'hagin complert els 
terminis legals per a cada tipus de llicència o 
permís.

Comunicats de vacances del personal al servei de 
l'Administració.

Comunicació per part de la unitat orgànica 
competent dels torns de vacances del personal

Destrucció total a partir d'1any des de l'acabament 
de l'any natural en què s'han produït

Control del compliment de l'horari laboral del 
personal així com les hores sindicals reconegudes 
als representants del col·lectiu de funcionaris.

Destrucció total en un termini d'1any des de 
l'acabament de l'any natural en què s'han produït. 
En cas que s'apreciïn faltes disciplinàries, 
s'eliminaran un cop hagi prescrit la sanció.

RECLAMACIONS. RECURSOS. CONFLICTES LABORALS. EXPEDIENTS SANCIONADORS. ELECCIONS SINDICALS. 
JUNTA DE PERSONAL

Expedients de sancions de faltes disciplinàries 
lleus

Sancions derivades de l'incompliment de les 
obligacions pròpies dels funcionaris que impliquen 
la comissió de fets o omissions constitutius de falta 
lleu.

Informació reservada (pot estar o no inclosa) 
Resolució d'incoació i notificació.
Escrits d'abstenció, acceptació o recusació de 
l'instructor
Provisió d'obertura de l'expedient i índex de 
l'expedient.
Notificacions i diligències de notificacions i 
lliurament.
Informes (poden estar o no inclosos)
Plecs de càrrecs i notificacions
Pràctica de proves
Tràmit de vista de l'expedient
Informe proposta de resolució
Citació de compareixença
Ofici de tramesa de l'expedient a l'òrgan 
competent per a imposar la sanció
Resolució

Destrucció total en el termini de 4 anys des del 
tancament de l’expedient i conservació de la 
notificació de la sanció definitiva si aquesta inclou 
sanció econòmica vinculada al procediment de 
constrenyiment, si és el cas, d’acord amb la 
corresponent taula d’avaluació documental

Accés restringit, només hi 
pot accedir la pròpia 
persona afectada. 
Vigència de la restricció: 
fins la destrucció de 
l’expedient



Arxiu Municipal de Salt Pàgina 4

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS

I.1.4.8. 1934 – sèrie oberta

87

355

356 Retencions judicials

751 Conservació permanent

I.1.4.9. CLASSES PASSIVES 1940 – sèrie oberta

I.1.4.10. DOCUMENTACIÓ DIVERSA 1983 – sèrie oberta

I.1.5. ESTADÍSTIQUES SOBRE EL MUNICIPI GRUP DE SÈRIES

I.1.5.1. DADES ESTADÍSTIQUES DEL MUNICIPI 1940 – 1994

I.1.6. TERME MUNICIPAL GRUP DE SÈRIES

I.1.6.1. ALTERACIÓ DEL TERME MUNICIPAL. AGRUPACIONS AMB ALTRES MUNICIPIS. DELIMITACIONS. ATERMENAMENTS 1926 – 1987

I.1.7. INSCRIPCIONS A ORGANISMES I INSTITUCIONS 1983 – sèrie oberta

I.1.7.1. PETICIÓ D'INFORMACIÓ A ORGANISMES I INSTITUCIONS 1983 – sèrie oberta 30

I.1.8. AGERMANAMENTS 1989 – 1997

I.1.9. COOPERACIÓ INTERNACIONAL 1987 – 1995

I.1.10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 1985 – sèrie oberta

94 Danys al mobiliari urbà municipal

351

RECLAMACIONS. RECURSOS. CONFLICTES LABORALS. EXPEDIENTS SANCIONADORS. ELECCIONS SINDICALS. 
JUNTA DE PERSONAL

Expedients disciplinaris del personal al servei de 
l’Administració pública

Sancions derivades de l'incompliment de les 
obligacions pròpies dels funcionaris que impliquen 
la  comissió de fets o omissions tipificats  de falta 
greu o molt greu.

Informació reservada (pot o no estar inclosa) 
Resolució d'incoació i notificació
Escrits d'abstenció, acceptació o recusació de 
l'instructor
Provisió d'obertura de l'expedient i índex de 
l'expedient
Notificacions i diligències de notificacions i 
lliurament a l'encartat
Citació i justificant
Actes de presa de declaració
Informes
Plecs de càrrecs i notificacions
Pràctica de proves
Tràmit de vista de l'expedient
Informe proposta de resolució
Citació de compareixença
Ofici de tramesa de l'expedient a l'òrgan 
competent per a imposar la sanció
Resolució

Destrucció total en el termini de quatre anys des 
del tancament de l’expedient i conservació de la 
notificació de la sanció definitiva si aquesta inclou 
sanció econòmica vinculada al procediment de 
constrenyiment, si és el cas, d’acord amb la 
corresponent taula d’avaluació documental

Accés restringit, només hi 
pot accedir la pròpia 
persona afectada. 
Vigència de la restricció: 
fins la destrucció de 
l’expedient

Requeriments de la Tresoreria de la Seguretat 
Social

Reclamació per part de la Tresoreria Territorial de 
la Seguretat Social d’un deute en les liquidacions 
efectuades, normalment perquè no s’ha comunicat 
l’alta o la baixa laboral d’algun treballador. Les 
reclamacions es poden referir també a càrrecs de 
mora.

Requeriment de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.  Còpies de TC1 i TC2 o dels 
documents comptables
Al·legacions del Departament
Notificació de la resolució del cas o resposta a les 
al·legacions per part de la Tresoreria Territorial de 
la Seguretat Social. 

Els requeriments per càrrec de mora consten de 
l’imprès de la Seguretat Social acompanyat del 
TC1.
Ofici de tramesa d’aquests documents al 
Departament d’Economia i Finances.

Destrucció total als 10 anys 

Retenció de part de la retribució d’un treballador 
per ordre judicial

Auto del jutjat o resolució d’un organisme tributari. 
Resolució del secretari general que s’envia a 
l’interessat. Aquest té un termini de reclamació de 
la resolució en cas de que no estigui d’acord, que 
també s’adjunta a l’expedient.
Escrits enviats al jutjat, comunicant el termini.
Càlcul de la retenció. Varia cada any, en funció del 
salari mínim.
Document que declara el final de l’embargament, 
perquè ja s’ha pagat el deute

Destrucció total als 15 anys des de la data de 
l'últim pagament

Expedients disciplinaris per faltes molt greus en 
matèria de personal

Accés restringit fins el 25 
anys de la mort de la 
persona o 50 de la 
producció del document

Anuncis tramesos per a la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, als butlletins 
oficials de la província o als taulers d'anuncis de 
les corporacions locals

Documentació tramesa des de les Administracions 
Locals, autonòmica, Col·legis Oficials, Empreses, 
Universitats, Administració de Justícia, Tribunals 
Constitucional i altres entitats i persones per la 
seva difusió pública, quan correspongui segons 
l’ordenament jurídic

Sol·licitud d’inserció Text proposta signat (en 
català, castellà i aranès, si s’escau)
Text proposta per inserir (en català, castellà i 
aranès, si s’escau)
Documents adjunts al text proposta per inserir
Butlleta de pagament
Text proposta validat (en català, castellà i aranès, 
si s’escau)
Llista d’anuncis rebuts
Text proposta per inserir amb estils aplicats (en 
català, castellà i aranès, si s’escau)
Documents adjunts amb estils aplicats
Sol·licitud de modificacions (urgent o no)
Resposta a la sol·licitud de modificacions
Correspondència d’entrada i de sortida i 
reclamacions en cas de demora en els pagaments

Destrucció total en el termini d'1 any des de la 
data de publicació de l'anunci.

Requerir als implicats la compensació dels danys. 
Acció de defensa del mobiliari urbà  municipal.

Comunicat de la Policia Local Informe 
tècnic/valoració econòmica,
Decret aprovant valoració i requeriment
Notificació a l'interessat
Diligència si s'ha liquidat
Pot incloure documentació tramesa al jutjat o a la 
companyia asseguradora, la sentència i la seva 
execució

Conservació de la sèrie 6 anys des del tancament 
de l'expedient. Un cop exhaurit aquest termini, 
aplicació d'un mostreig cronològic pel qual es 
conservaran els anys acabats en 0 i 5 fins a 1980. 
De l'any 1981 en endavant es conservaran els 
anys acabats en 1 i 6.

Expedients de sol·licituds d’indemnitzacions a 
particulars a causa de l’estat de la via pública 

Tramitar els expedients motivats per les queixes 
dels particulars i llurs corresponents 
indemnitzacions, si escau, a causa d’accidents 
produïts pel mal estat de la via pública

Instància de l’interessat Informes tècnics
Informació a la Guàrdia Urbana
Resolució de l’expedient
Notificació a l’interessat

Destrucció total en un termini de 7 anys. 
Conservació permanent dels expedients que 
derivin en contenciosos administratius.
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS
I.1.11. CONSORCIS. MANCOMUNITATS. ALTRES 1997 – sèrie oberta

I. ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL SECCIÓ
I.2. HISENDA 1939 – 1958

I.2.1. PATRIMONI GRUP DE SÈRIES

I.2.1.1. DESCRIPCIONS GENERALS GRUP DE SÈRIES

I.2.1.1.1. Inventari de béns 1911 – 1950

40 Inventari general de béns Conservació permanent  

41 Rectificació de l'Inventari general de béns Conservació permanent  

42 Comprovació de l'Inventari general de béns Conservació permanent  

I.2.1.1.2. Llibre inventari 1941 – 1975 40 Conservació permanent  

I.2.1.2. BENS DEL MUNICIPI GRUP DE SÈRIES

I.2.1.2.1. Adquisicions 1940 – sèrie oberta 96 Adquisició de béns immobles per compra-venda Conservació permanent  

I.2.1.2.2. Mobiliari i material del patrimoni municipal. Subscripcions 1951 – sèrie oberta 41 Rectificació de l'Inventari general de béns Conservació permanent  

I.2.1.2.3. Material no inventariable destinat a les dependències municipals 1978 – sèrie oberta

I.2.1.2.4. Vendes: desafectacions (baixes). Vehicles del dipòsit policia (passats a residu sòlid urbà) 1961 – sèrie oberta 97 Venda de béns immobles Conservació permanent  

I.2.1.2.5. Permutes 1989 – sèrie oberta 54 Alienació de béns immobles per permutes Conservació permanent  

I.2.1.2.6. Cessions 1968 – sèrie oberta 46 Adquisició de béns immobles per cessió obligatòria Conservació permanent  

I.2.1.2.7. Subhastes 1962 – sèrie oberta

I.2.1.3. EXPROPIACIONS. GRUP DE SÈRIES

Permetre el coneixement i la comprovació dels 
béns, els drets i les obligacions de l'ens local

Inventari General consolidat / Aprovació per acord 
del Ple
/ Tramesa de l'Inventari diligenciat al Departament 
de Governació de la Generalitat.

Verificació anual de les incidències en els béns 
dels ens locals

Rectificació de l'inventari / Aprovació per acord del 
Ple
/ Tramesa de l'Inventari diligenciat al Departament 
de Governació de la Generalitat.

Control de les incidències en el patrimoni, que s'ha 
d'efectuar sempre que es renoven òrgans de 
govern del Consell municipal o dels organismes 
autònoms.

Comprovació de l'inventari / Aprovació per acord 
del Ple

La compra-venda dintre del reglament de béns 
està entesa generalment  com una adquisició, és a 
dir com un ingrés al patrimoni en la modalitat 
d'adquisicions a títol onerós com a conseqüència 
d'un contracte.

Instància de particular / Decret d'Alcaldia / Informe 
registral
Informe del secretari
Taxació pericial
Informe del tècnic municipal
Sol·licitud d'informe al Departament de Governació 
de la Generalitat de Catalunya
Expedient de contractació
Dictamen comissió informativa d'hisenda
Acord del Ple
Notificació a l'interessat
Contracte formalitzat en escriptura pública

Verificació anual de les incidències en els béns 
dels ens locals

Rectificació de l'inventari / Aprovació per acord del 
Ple
/ Tramesa de l'Inventari diligenciat al Departament 
de Governació de la Generalitat.

Les administracions poden vendre o alienar els 
seus béns patrimonials regint-se pel comerç jurídic 
privat. Ho fan habitualment per subhasta, excepte 
quan es tracta de parcel·les sobreres. La venda de 
parcel·les sobreres no han de repercutir 
directament en un increment del patrimoni i el/els 
compradors solen ser propietaris confrontats, als 
quals se'ls fa una venda directa sota criteris de 
racionalitat urbanística

Atermenament o delimitació / Informe registral
Taxació pericial
Informe tècnic
Memòria justificativa de la necessitat o 
conveniència de la venda
Comunicat al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya
Informe del Departament de Governació de la 
Generalitat (si excedeix el 25 % dels recursos 
ordinaris del pressupost consolidat de la 
corporació
Expedient de subhasta pública

Dóna fe de l'intercanvi d'un bé per un altre amb 
equivalència de valors o amb una compensació 
econòmica que equilibri la diferència si és en 
perjudici del bé de l'ens local

Instància o no sol·licitant la permuta / Decret d'inici
Informe tècnic de valoració
Certificació del secretari conforme el bé està inscrit 
a l'Inventari de Béns Municipals o bé document 
d'immatriculació al Registre de la Propietat.
Informe del Departament de Governació de la 
Generalitat si el seu valor excedeix del 25% dels 
recursos ordinaris del pressupost consolidat
Dictamen de la Comissió Informativa
Acord del Ple
Inscripció al Registre de la Propietat
Comunicat a la Generalitat
Escriptura pública

Dóna fe de l'ingrés de béns provinents de les 
cessions fetes per promotors urbanístics de sòl 
que el planejament i les normes urbanístiques 
estarà subjecte a ús públic general

Informe del secretari 
Acta de cessió signada pel secretari de la 
corporació i pel propietari de l'immoble
Dictamen de la Comissió informativa
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS

I.2.1.3.1. Expedients d'expropiació forçosa 1932 – sèrie oberta 51 Expedients d’expropiació forçosa Conservació permanent  

I.2.1.4. CONCESSIONS I ARRENDAMENTS DE BÉNS DEL MUNICIPI 1940 – sèrie oberta

55 Conservació permanent  

398

I.2.1.5. TÍTOLS DE DRETS I DE POSSESSIÓ DE BÉNS 1992 – 1997 43

I.2.1.6. ARRENDAMENTS PER A SERVEIS MUNICIPALS 1939 – sèrie oberta

I.2.2. INTERVENCIÓ GRUP DE SÈRIES

I.2.2.1. COMPTES. ESTATS COMPTABLES. 2007 – sèrie oberta

I.2.2.1.1. Fulls de proposta de despesa. Aprovació despesa plurianual 1984 – sèrie oberta

I.2.2.1.2. Llibre diari d'intervenció de pagaments. Llibre diari de conceptes pressupostaris per despeses 1866 – sèrie oberta

I.2.2.1.3. Llibre diari d'intervenció d'ingressos. Llibre diari de conceptes pressupostaris d'ingressos 1866 – sèrie oberta

I.2.2.1.4. Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. Llibre major de conceptes no pressupostaris 1953 – sèrie oberta

I.2.2.1.5. Compte general de l'administració del patrimoni 1925 – sèrie oberta

I.2.2.1.6. Llibre general de rendes i exaccions. Llibre major pressupostari d'ingressos 1947 – sèrie oberta

I.2.2.1.7. Llibre general de despeses. Llibre major pressupostari de despeses 1986 – sèrie oberta

I.2.2.1.7.1. Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses -----

I.2.2.1.8. Llibre de balanços mensuals de sumes i saldos -----

I.2.2.1.9. Expedients de fiscalització dels comptes municipals reconeixement obligacions exercicis anteriors 1925 – sèrie oberta

I.2.2.1.10. Diari general d'operacions 1991 – sèrie oberta

I.2.2.1.11. Llibre major de comptes 1991 – sèrie oberta

I.2.2.1.12. Inventaris i balanços 1931 – sèrie oberta

I.2.2.1.13. Estats i comptes anuals 1991 – sèrie oberta

I.2.2.2. PRESSUPOSTOS. GRUP DE SÈRIES

Adquisició de béns mobles o immobles per 
transferència coactiva de la propietat d’un 
particular amb pagament previ del seu valor 
econòmic. 

Declaració d’utilitat pública o social pel fi pel qual 
s’expropia.
Relació de béns a expropiar o de servituds a 
constituir.
Informació pública i difusió a les corresponents 
publicacions oficials; si escau, notificacions als 
ajuntaments afectats.
Al·legacions i resolució final de l’Administració en 
relació a la necessitat d’ocupació del bé.
Notificacions als afectats.
Acord entre Administració i administrat.

Documents que formen l'expedient a 
l’Administració Local:
Decret d'Alcaldia
Informe del Secretari
Proposta de la Comissió Informativa
Notificació a l'interessat
Proveïment d'Alcaldia
Informe tècnic Municipal
Ofici al Registre de la Propietat
Proposta d'avinença o no en el preu just de la 
Comissió Informativa
Acta d'Expropiació. Ofici al Registre de la Propietat

Cessió d'ús de béns immobles per concessió o 
arrendament

Concessions o arrendaments de béns patrimonials 
de l'ens local

Informe- memòria descriptiva
Projecte (si implica obra)
Informes de Secretaria i d'Intervenció
Dictamen de la Comissió Informativa
Acord del Ple
Informació pública
Instàncies
Acta de concessió
Acord del Ple

Expedients d’utilització de béns immobles de 
titularitat municipal

Atorgar permisos per a la utilització de béns 
municipals o públics

Sol·licitud (carta, instància, etc.) 
Resolució administrativa
Material gràfic (pòsters, programes, etc.)

Destrucció total als 5 anys

Inscripció al Registre de la propietat dels béns 
immobles i drets reals

Els ajuntaments estan obligats a inscriure els béns 
immobles i els drets reals, excepte els de domini 
públic d'ús general

Si existeix títol inscriptible de domini:. 
Decret d'Alcaldia de sol·licitud d'inscripció
. Tramesa de la sol·licitud al Registre de la 
Propietat, que retornarà el títol diligenciat

Si no existeix títol inscriptible de domini:
. Decret d'Alcaldia de sol·licitud d'inscripció
. Certificació de secretaria conforme el bé figura a 
l'inventari
. Tramesa de la sol·licitud al Registre de la 
Propietat, que retornarà el títol diligenciat

Conservació permanent del document diligenciat 
pel Registre de la propietat (títol inscriptible de 
domini o certificat de secretaria de l'Ajuntament) i 
destrucció al cap de cinc anys de la resta de 
l'expedient
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS

I.2.2.2.1. Aprovació del pressupost municipal 1985 – sèrie oberta 602 Expedients d’aprovació del Pressupost General Conservació permanent  

I.2.2.2.2. Compte general del pressupost 1927 – sèrie oberta

I.2.2.2.3. Pressupost ordinari 1874 – sèrie oberta

I.2.2.2.4. Pressupost extraordinari 1983 – sèrie oberta

I.2.2.2.5. Comptes del pressupost extraordinari 1927 – sèrie oberta

I.2.2.2.6. Modificació i transferències de crèdit del pressupost 1929 – sèrie oberta 604

I.2.2.2.7. Compte de valors independents i auxiliars del pressupost 1959 – sèrie oberta

I.2.2.2.8. Liquidació del pressupost 1913 – sèrie oberta 603 Conservació permanent  

I.2.2.2.8.1. Relació de creditors 1986 – sèrie oberta

I.2.2.2.8.2. Relació de deutors 1986 – sèrie oberta

I.2.2.2.9. LLIBRES D'ACTES DE LA JUNTA MUNICIPAL D'ASSOCIATS 1908 – 1918

I.2.2.3. ENDEUTAMENT. CANCEL·LACIÓ DE COMPTES 2001 – sèrie oberta

I.2.2.3.1. Operacions de crèdit. Pòlisses de tresoreria. Préstecs 1926 – sèrie oberta

634 Operacions de crèdit per a inversions Veure Inventari

És l’instrument pel qual les entitats locals aproven 
anualment el pressupost únic que constitueix 
l’expressió xifrada, conjunta y sistemàtica de les 
obligacions que, com a màxim, poden reconèixer, i 
dels drets amb venciment o que es preveuen 
realitzar durant el corresponent exercici econòmic. 
El pressupost coincideix amb l’any natural i està 
integrat pel de la pròpia entitat i els de tots els 
organismes i empreses locals amb personalitats 
jurídica pròpia que en siguin dependents

- Decret d’Alcaldia
- Memòria 
- Estat de comptes de despeses i ingressos 
- Liquidació del pressupost de l’exercici anterior
- Annex de personal de l’entitat
- Annex de les inversions a realitzar en l’exercici
- Informe d’Intervenció
- Dictamen de la Comissió d’Hisenda 
- Acord del Ple
- Anunci informació publica, aprovació inicial 
- Certificat exposició pública 
- Al·legacions 
- Acord de resolució de les al·legacions 
- Anunci informació publica, aprovació definitiva
- Ofici de remissió del pressupost a la Generalitat 
de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda
- Ofici de remissió edicte al BOP 
- Pressupost:  
- Certificat dels documents que conté el 
pressupost
- Pressupost de l’entitat local i dels organismes 
autònoms  
- Previsions de despeses i ingressos de la societat 
mercantil 
- Bases d’execució del pressupost
- Decret de la presidència sobre la formació del 
pressupost general
- Pla i programa d’inversió i finançament per un 
termini de quatre anys 
- Programa anual d’actuació, inversió i 
finançament de la societat mercantil de capital 
íntegre o majoritàriament de l’entitat local 
- Estat de previsió de moviments i situació del 
deute  
- Estat de consolidació del pressupost de l’entitat 
local amb els seus organismes autònoms i 
societats mercantils

Expedients de modificació de crèdit del Pressupost 
General

És l’instrument pel qual les entitats locals i els seus 
organismes autònoms dependents poden 
modificar els crèdits inicialment consignats en el 
pressupost

-Decret d’Alcaldia d’iniciació de l’expedient 
-Certificat del secretari interventor sobre el 
romanent de tresoreria 
-Informe de l’Interventor
-Informe del Secretari
-Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda 
-Resolució: 
-Acord del ple 
-Decret d’Alcaldia  
-Anunci d’exposició pública
-Certificat del resultat de la informació publica
-Anunci de l’aprovació definitiva
-Ofici de remissió d’una còpia de l’expedient a la 
Delegació Territorial de la Generalitat de 
Catalunya i a la Delegació d’Hisenda

Destrucció total als 6 anys des de la data de 
remissió del Compte General a la Sindicatura de 
Comptes

Expedients per a la liquidació del Pressupost 
General

És l’instrument que permet, per a cada un dels 
pressupost que integren el Pressupost General i 
per a els estat financers de les Societats 
Mercantils de les entitats locals, determinar els 
drets pendents de cobrament i les obligacions 
pendents de pagament el 31 de desembre, el 
resultat pressupostari de l’exercici, els romanents 
de crèdit i el romanent de tresoreria

- Decret/resolució d’Alcaldia sol·licitant informes
- Informe de Secretaria
- Informe d’Intervenció
- Decret d’Alcaldia aprovant la liquidació del 
pressupost
- Ofici de tramesa d’una còpia de la liquidació del 
pressupost a la Delegació Territorial del Govern de 
la Generalitat i a la Delegació d’Hisenda
- Certificat de coneixement del Ple

Formalitzar la contractació d’operacions de crèdit 
públic o privat a llarg termini per finançar 
inversions o per substituir operacions preexistents 
en qualsevol de les seves formes, que poden ser 
emissió publicà de deute, contractació de préstecs 
o crèdits, qualsevol altre apel·lació al crèdit públic 
o privat, conservació i substitució total o parcial 
d’operacions preexistents.

Destrucció total als 6 anys des de la data de 
remissió del Compte General de l’exercici de 
cancel·lació del crèdit a la Sindicatura de Comptes
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉSI.2.2.3.1. Operacions de crèdit. Pòlisses de tresoreria. Préstecs 1926 – sèrie oberta

635 Operacions de crèdit de tresoreria Veure Inventari

I.2.2.4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS GRUP DE SÈRIES

I.2.2.4.1. Transferències i subvencions 1964 – sèrie oberta

I.2.2.5. DOCUMENTACIÓ REFERIDA A BANCS -----

621 Transferències bancàries

623 Extractes de comptes corrents

I.2.2.6. ESTUDIS I ESTADÍSTIQUES. 1991 – sèrie oberta

I.2.3. TRESORERIA GRUP DE SÈRIES

I.2.3.1. CAIXA GRUP DE SÈRIES

I.2.3.1.1. Manaments de pagament 1923 – sèrie oberta 38 Manaments de pagament

I.2.3.1.2. Manaments d'ingrés 1923 – sèrie oberta 39 Manaments d'ingrés

I.2.3.1.3. Llibre de registre de manaments de pagament 1984 – 1989

I.2.3.1.4. Llibre de registre de manaments d'ingrés 1984 – 1990

I.2.3.1.5. Llibre diari de caixa 1886 – sèrie oberta 588 Llibre de Caixa de Tresoreria Conservació permanent  

I.2.3.1.6. Llibre diari de caixa de despeses 1984 – 1990

I.2.3.1.7. Llibre diari de caixa d'ingressos 1984 – 1990

I.2.3.1.8. Llibre de  registre de factures 1963 – 1990

I.2.3.1.9. Llibre de dipòsits bancaris 1972 – 1989

I.2.3.1.10. Llibre d'actes d'arqueig mensual. 1886 – 1988

I.2.3.1.11. Compte de cabals 1922 – 1990

I.2.3.1.12. 1951 – sèrie oberta

24 Expedient de devolució d'ingressos indeguts

580

584

I.2.3.1.13. Llibre auxiliars de caixa 1934 – 2007

I.2.3.1.14. Endossament de certificacions 1987 – 1990

I.2.3.2. RECAPTACIÓ GRUP DE SÈRIES

I.2.3.2.1. Full diari de recaptació -----
I.2.3.2.2. Full d'arqueig diari de recaptació 1941 – 1995 No es genera cap expedient

I.2.3.2.3. Llibre de caixa d'ingrés directe -----

I.2.3.2.4. Llibre diari de recaptació ----- 582 Diari de Caixa de Recaptació Fulls diaris per caixa

Formalitzar la contractació d’operacions de crèdit 
públic o privat a curt termini per atendre 
necessitats puntuals de tresoreria. Es consideren 
operacions de crèdit a curt termini, entre altres, les 
bestretes percebudes d’entitats financeres, els 
préstecs i crèdits concedit per entitat financeres i 
les emissions de deute per termini no superior a un 
any

Destrucció total als 6 anys des de la data de 
remissió del Compte General de l’exercici de 
cancel·lació del crèdit a la Sindicatura de Comptes

Destrucció total als 4 anys des de l'emissió de 
l'informe d'auditoria per part de la Sindicatura de 
Comptes

Lliure. En cas de contenir 
dades excloses, parcial.

Destrucció total als 4 anys des de l'emissió de 
l'informe d'auditoria per part de la Sindicatura de 
Comptes

Lliure. En cas de contenir 
dades excloses, parcial.

Operació comptable que reflecteix l'acte pel qual 
s'ordena el pagament d'una obligació reconeguda. 
Serveix pel control i fiscalització del pressupost 
anual.

Proposta de la despesa
Informe d'Intervenció
Decret d'aprovació de la proposta
Manament de Pagament
Factura del proveïdor
Rebut del proveïdor

Destrucció total als 6 anys des de la data de 
remissió a l’òrgan o òrgans de control extern. 

Acreditació que s'ha de realitzar un ingrés a la 
tresoreria municipal. Serveix per portar un control 
del pressupost

Manament d'ingrés. Document que justifica que 
s'ha fet l'ingrés efectiu. Si s'escau també pot hi 
haver algun altre tipus de document (extractes 
bancaris, comunicació, informe...) que justifica 
l'ingrés.

Destrucció total als 6 anys des de la data de 
remissió a l’òrgan o òrgans de control extern. 

La funció específica és la de control i registre per 
ordre cronològic de tots els moviments d’ingressos 
i pagaments que es produeixen a l’Ajuntament a 
nivell d’operació comptable.

El llibre de caixa presenta dues estructures 
informatives: la primera fins el 1952, més simple i 
la segona, més detallada, derivada de la instrucció 
de comptabilitat de les corporacions locals de l’any 
1952

Devolució d'ingressos i fiances. Ajornaments. Fraccionaments. Compensacions. Bonificacions. Liquidacions complementàries. 
Bestretes de caixa. Exempcions

Reintegrament dels diversos impostos i taxes 
municipals

Instància de sol·licitud de devolució d'ingressos 
indeguts
Fotocòpia DNI
Full de transferència bancària
Fotocòpia dels rebuts de pagaments satisfets

Destrucció total als 5 anys de la data de 
tancament de l’expedient 

  Expedients d'ajornament de pagaments de 
deutes tributaris

Procediment pel qual l’administració municipal, 
discrecionalment, pot ajornar el pagament dels 
deutes tributaris, ja sigui en període voluntari com 
executiu, sempre i quan el ciutadà obligat al 
pagament en faci una sol·licitud i al·legui els 
motius pels quals no pot fer front, transitòriament, 
a l’esmentat pagament. En el cas de pagaments 
dels deutes en període d'executiva, caldrà vincular 
aquesta documentació al corresponent expedient 
de constrenyiment d’executiva.

Instància / Acreditació representant
Resolució
Notificació als interessats
Aval i/o justificats caixa

Destrucció total en un termini de 5 anys des de la 
data de pagament o d’anul·lació.

Expedients de fraccionaments de pagaments de 
deutes tributaris

Procediments pel qual l’Administració municipal, 
discrecionalment, pot fraccionar el pagament dels 
deutes tributaris, ja sigui en període voluntari com 
executiu, sempre i quan el ciutadà obligat al 
pagament en faci una sol·licitud i al·legui els 
motius pels quals no pot fer front, transitòriament, 
a l’esmentat pagament. En el cas de pagaments 
dels deutes en període d’executiva, caldrà vincular 
aquesta documentació al corresponent expedient 
de constrenyiment d’executiva.

Instància on s’ha d’especificar:
Les dades del subjecte passiu
Identificació del deute
Especificació del calendari de pagament
Document que acrediti la representació de 
l’interessat/ada, si es dóna el cas.
Resolució*
Notificació de la resolució als interessats.
Instància (no sempre)
Factura de data amb la liquidació corresponent
Resolució per decret
Notificació a l’interessat

Destrucció total en un termini de 5 anys des de la 
data de pagament o d’anul·lació.

Destrucció total als 5 anys

Comptabilitzar els ingressos provinents dels 
tributs, taxes, preus públics i altres ingressos tant 
de dret públic com de dret privat, efectuats 
diàriament, i la manera com s’han fet efectius (si 
s’han pagat en efectiu, targeta de crèdit, xecs, 
etc...)

Destrucció total als 5 anys
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS
I.2.3.2.5. Resum mensual d'ingressos per valors -----

I.2.3.2.6. Comptes de recaptació (menyscapte de diners, premis cobrança) 1959 – 1993 581 Compte General de Recaptació

I.2.3.2.7. Expedients executius ultimats per cobrament. Expedients d'apressament (constrenyiment). Embargaments 1985 – 2002 35

I.2.3.2.8. Llista cobratòria de rebuts i certificacions amb providència de constrenyiment 2007 – sèrie oberta

I.2.3.2.9. Dates 1984 – 1989

I.2.3.2.10. Partides fallides. Crèdits incobrables. Insolvència 1986 – sèrie oberta

I.2.4. FISCALITAT 1990 – sèrie oberta

I.2.4.1. IMPOSTOS MUNICIPALS I ESTATALS -----

I.2.4.1.1. Amillaraments 1862 – sèrie oberta

I.2.4.1.2. Expedients d'aprovació de padrons i impostos 1958 – sèrie oberta

I.2.4.1.3. Expedients d'aprovació del calendari del contribuent 1984 – sèrie oberta

I.2.4.1.4. Padró de llicència fiscal d'activitats industrials i comercials 1862 – sèrie oberta

I.2.4.1.5. Padró de llicència fiscal d'activitats comercials i artístiques -----

I.2.4.1.6. Padró de contribució territorial urbana (IBI) 1879 – sèrie oberta

192 Padró de l’impost sobre béns immobles.

354

I.2.4.1.7. Padró de contribució rústica i pecuària 1879 – 2008 (sèrie tancada) 320 Padró de la contribució territorial rústica i pecuària

I.2.4.1.8. Padró de l'impost municipal de radicació (IAE) 1983 – sèrie oberta

189 Padró de l’impost sobre activitats econòmiques

203 Conservació permanent.

La funció administrativa del compte general de 
recaptació és la de comprovar allò ingressat, 
liquidat, anul·lat, prescrit, les insolvències, rebuts 
amb contret, sense contret, amb recàrrec, sense 
recàrrec, etc

No es genera cap expedient, sinó que es tracta 
d’un llibre dividit en dos volums o dues parts Destrucció total als 5 anys

Expedients generals de constrenyiment sobre 
patrimoni individual

Recaptació coercitiva, en període executiu, sobre 
el patrimoni de l'obligat que no hagi complert 
l'obligació al seu càrrec en període voluntari

Provisions de constrenyiment
Notificacions amb acusament de rebuda
Diligències de la notificació efectuada pel 
notificador (si procedeix)
Diligència d'embargament de béns 
Acta de precinte 
Descripció dels béns embargats
Acta de subhasta
Notificació de subhasta

Destrucció total als 5 anys

La funció del Padró de l’impost sobre béns 
immobles(IBI) és la de disposar d’un instrument 
per al cobrament de l’impost. Aquest impost de 
titularitat 100% municipal, que és directe , de 
caràcter real i objectiu, obligatori i de cobrament 
anual, grava el valor cadastral dels immobles. 
Concretament és el resultat de l’aplicació d’una 
quota determinada per cada ajuntament, al valor 
cadastral dels immobles situats dins els límits dels 
respectius termes municipals. L’objecte d’aquest 
impost , el fet imposable, és la propietat de béns 
immobles de naturalesa rústica i urbana situats en 
un terme municipal, o la titularitat d’una concessió 
administrativa per a la gestió de serveis públics a 
la qual estiguin afectats els esmentats béns. 
Encara que la titularitat de l’IBI és municipal la 
seva gestió és compartida amb l’Administració de 
l’Estat, la valoració i la gestió cadastral es fan des 
del Centre de Gestió Cadastral, mentre que la 
recaptació es fa des dels ajuntaments.

Comunicat del Centre de Gestió Cadastral i 
Cooperació Tributària de tramesa dels padrons 
cadastrals de béns immobles al municipi per 
l’exercici de l’any en curs.
Documents derivats del procediment d’aprovació 
de l’IBI.
Documents derivats del procediment d’exposició 
pública del padró
Anunci de cobrança de l’impost
Padró.

Conservació de la sèrie durant 15 anys des de la 
data d’acabament de la recaptació voluntària. Un 
cop  exhaurit aquest termini, aplicació d’un 
mostreig cronològic pel qual es conservaran els 
padrons, per ordre de contribuents i per ordre de 
parcel·les, dels anys acabats en 1 i 6, així com el 
primer any d’aplicació de l’impost (1990) i dels 
anys de revisió cadastral / 

Padró de la Contribució Territorial Urbana (1940-
1989)

Aprovació del padró
Exposició pública
Anunci de cobrança
Padró

Conservació de la sèrie durant 15 anys. Un cop 
exhaurit aquest termini, aplicació d’un mostreig 
cronològic pel qual es conservaran els padrons 
ordenats per contribuent i parcel·la dels anys 
acabats en 0 i 5 fins l’any 1975, dels anys 1981, 
1986 i 1989 i dels anys de revisió cadastral.

És un impost a compte dels generals que grava la 
renda total de les persones físiques i jurídiques, i 
recau sobre l’import de les rendes que anualment 
produeixen o poden produir els béns i les activitats 
qualificats tributàriament com rústics i pecuaris. És 
un impost originàriament estatal i compatible amb 
arbitris o recàrrecs municipals. La funció de la 
documentació que s’avalua és la de comptar d’un 
instrument per al cobrament de la contribució

Aprovació del padró
Exposició pública
Anunci de cobrança
Padró

Conservació de la sèrie 15 anys des de la data del 
document. Un cop exhaurit aquest termini, 
aplicació d’un mostreig pel qual es conservarà la 
documentació pertanyent als anys de revisió 
cadastral, els anys acabats en 0 i 5 des de 1940 
fins a 1975,  els anys 1981 i 1986 i el darrer any 
d’aplicació de la contribució. Només es 
conservaran els llistats per contribuent i per 
parcel·la, si aquest últim existeix . 

Disposar d’un instrument per a l’execució del 
cobrament de l’impost sobre activitats 
econòmiques, impost que recau sobre els titulars 
de qualsevol activitat comercial, empresarial, 
professional i artística

Aprovació del padró
Exposició pública
Anunci de cobrança
Padró

Conservació de la sèrie durant 15 anys des de la 
data d’acabament de la recaptació voluntària. Un 
cop exhaurit aquest termini, aplicació d’un 
mostreig cronològic pel qual es conservaran els 
anys acabats en 1 i 6, així com el primer any 
d’aplicació de l’impost (1992). Conservació dels 
padrons ordenats per contribuents i per epígrafs 
d’activitats. 

Padró de l’impost municipal sobre radicació (1977 
– 1992)

Disposar d’un instrument per a l’execució del 
cobrament de l’Impost sobre Radicació, impost 
que recau sobre la utilització o el gaudi, per a fins 
industrials o comercials i per a l’exercici d’activitats 
professionals, de locals de qualsevol naturalesa 
situats en el terme municipal

Aprovació del padró
Exposició pública
Anunci de cobrança
Padró
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS

I.2.4.1.9. Padró de l'impost municipal sobre circulació i de vehicles 1930 – sèrie oberta 195

I.2.4.1.9.1. Altes, baixes, transferències, canvis de domicili 1984 – sèrie oberta

I.2.4.1.10. Padró industrial i comercial 1946 – sèrie oberta

I.2.4.1.11. Padró de l'arbitri sobre solars sense tancar 1985 – 1989 (sèrie tancada) 206 Padró de l’impost municipal sobre solars Conservació permanent  

I.2.4.1.12. Padró de l'arbitri sobre solars sense edificar 1946 – 1989 (sèrie tancada) 206 Padró de l’impost municipal sobre solars Conservació permanent  

I.2.4.1.13. Padró de guals 1989 – sèrie oberta

I.2.4.1.14. Padró de l'arbitri de vigilància i conservació del cementiri 1968 – sèrie oberta 211

I.2.4.1.15. Padró de l'arbitri de clavegueres 1997 – sèrie oberta 207 Padró de la taxa pel servei de clavegueram

I.2.4.1.16. Padró de l'arbitri de carreteres 1978 – 1987

I.2.4.1.17. Padró d'escombraries 1968 – sèrie oberta 215

I.2.4.1.18. Padró de l'impost sobre publicitat 2007 – 2008 (sèrie tancada) 204 Padró de l’impost municipal  sobre publicitat Conservació permanent  

I.2.4.1.19. Padró de contribució d'usos i consums 1878 – 1962 (sèrie tancada)

I.2.4.1.20. Padró d'arbitris varis 1930 – 1996 (sèrie tancada) 268

I.2.4.1.21. Padró semestral de venedors ambulants 2002 – sèrie oberta

I.2.4.1.22. Llistat mensual de les taxes del mercat d'abastament -----

I.2.4.1.23. Expedients de plus vàlua 1949 – sèrie oberta 600

I.2.4.1.24. Llibre de registre d'expedients de plus vàlua 1949 -1998

Padró de l’impost municipal de circulació de 
vehicles (1967-1989) i de l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica

Aquest impost és un tribut directe que grava la 
titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes 
per a circular per les vies públiques, 
independentment de la seva classe i categoria. La 
funció específica del padró és la de disposar d’un 
instrument per a l’execució del cobrament de 
l’impost

Aprovació del padró
Exposició pública
Anunci de cobrança
Padró

Conservació de la sèrie durant 15 anys des de la 
finalització de la recaptació voluntària de l’impost. 
Un cop exhaurit aquest termini, aplicació d’un 
mostreig cronològic pel qual es conservaran els 
padrons dels anys acabats en 0 i 5, ordenats per 
interessats i per matrícules, des de l’any 1967 fins 
el 1975. De l’any 1981 en endavant es 
conservaran els acabats en 1 i 6.

69 / 70 / 
71 / 72

69 Transferències de vehicles en relació amb el 
padró de l'impost sobre vehicles de tracció 
mecànica
70 Altes del padró de l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica
71 Baixes del padró de l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica
72 Canvis de domicili referits al padró de l'impost 
sobre vehicles de tracció mecànica

Són les declaracions de transferència, alta, baixa o 
modificacions de vehicles a efectes de l'impost 
municipal sobre vehicles de tracció mecànica. 

Declaració d'alta (còpia Delegació Provincial de 
Trànsit)
Declaració de canvis de domicili  (còpia Delegació 
Provincial de Trànsit)
Declaració de baixa definitiva  (còpia Delegació 
Provincial de Trànsit)
Declaració transferència de vehicles (còpia 
Delegació Provincial de Trànsit)

Destrucció tota als 5 anys, sempre que es 
conservi el padró de l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica.

L’objectiu d’aquest impost, que és exclusivament 
municipal, és fomentar l’ordenació real del 
municipi, la promoció urbanística i gravar la 
tinença de sòl urbanitzable sense urbanitzar a 
través de la recaptació d’aquest tribut.

Declaració per a la inclusió en el registre de solars 
i terrenys subjectes a l’impost 

L’objectiu d’aquest impost, que és exclusivament 
municipal, és fomentar l’ordenació real del 
municipi, la promoció urbanística i gravar la 
tinença de sòl urbanitzable sense urbanitzar a 
través de la recaptació d’aquest tribut.

Declaració per a la inclusió en el registre de solars 
i terrenys subjectes a l’impost 

Padró de la taxa pel servei de conservació de 
cementiris

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la 
prestació del servei per la conservació de 
cementiris. La recepció d’aquest servei és de 
caràcter obligatori per a tots els titulars de 
sepultures

Aprovació del padró
Exposició pública
Anunci de cobrança
Padró

Conservació de la sèrie ordenada per interessats 
durant 15 anys. Un cop exhaurit aquest termini 
conservació dels documents dels anys acabats 
en 0 i 5 fins al 1975, i en 1 i 6 des de l’any 1981.

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la 
vigilància, conservació i neteja de la xarxa de 
clavegueres i de les fosses sèptiques que 
tècnicament ho justifiquin, d’habitatges i de locals 
o establiments on s’exerceixin activitats industrials, 
comercials, professionals, artístiques o de serveis.

Aprovació del padró
Exposició pública
Anunci de cobrança
Padró

Conservació durant 15 anys de la sèrie ordenada 
per interessats i carrers. Un cop exhaurit aquest 
termini, conservació dels documents dels anys 
acabats en 0 i 5 fins al 1975, i en 1 i 6 des de l’any 
1981

Padró de la taxa pel servei de recollida 
d’escombraries

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la 
prestació del servei de recollida domiciliària i 
posterior eliminació d’escombraries i altre deixalles 
domèstiques assimilables, d’habitatges i de locals 
o establiments on s’exerceixin activitats industrials, 
comercials, professionals, artístiques o de serveis. 

Aprovació del padró
Exposició pública
Anunci de cobrança
Padró

Conservació de la sèrie ordenada per interessats i 
carrers durant 15 anys. Un cop exhaurit aquest 
termini conservació dels documents dels anys 
acabats en 0 i 5 fins al 1975, i en 1 i 6 des de l’any 
1981.

Disposar d’un instrument per a l’execució del 
cobrament de l’Impost sobre Publicitat, impost que 
grava l’exhibició o la distribució  de rètols i cartells 
que tinguin per objecte donar a conèixer articles, 
productes o activitats de caràcter industrial, 
comercial o professional.

Aprovació del padró
Exposició pública
Anunci de cobrança
Padró

Padrons de tributs o arbitris amb finalitat no fiscal 
(1924 – 1988)

L’Administració local podia establir tributs amb 
caràcter no fiscal per tal d’evitar fraus i 
adulteracions en la venda de productes, per a 
coadjuvar al compliment de les ordenances en 
matèria de policia urbana i rural i a disposicions en 
matèria sanitària i per a contribuir a la correcció de 
costums contraris a l’Estat, la Província, el Municipi 
i la ciutadania en general.

Aprovació del padró
Exposició pública
Anunci de cobrança
Padró

Conservació permanent dels padrons ordenats per 
interessat

Expedients de liquidació de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys urbans

Impost directe que grava l’increment del valor que 
experimenten els terrenys de naturalesa urbana a 
conseqüència d’una transmissió de propietat dels 
mateixos. L’increment del valor es produeix des de 
que es va adquirir la propietat fins que es 
transmet.

- Imprès d’autoliquidació
- Documents on hi consten els actes o els 
contractes que originen la imposició (escriptures). 
Les escriptures les aporten des de 1990.
- Qualsevol altre justificant en cas de demanar-se 
l’exempció de l’impost
- Resolució de l’exempció (forma part de 
l’expedient d’exempció “recursos”)
- Notificació a la persona interessada. (ídem)
Fins l’any 1990 els expedients només estaven 
formats per l’imprès d’autoloquidació.

Destrucció total als 6 anys des de la data de 
remissió del Compte General a la Sindicatura de 
Comptes. Conservació dels expedients referits a 
habitatges de protecció oficial mentre aquesta 
qualificació sigui vigent i destrucció als sis anys de 
la seva desqualificació.
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CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS

I.2.4.1.25. Càrrecs. Altes i baixes padrons. Liquidacions. Exempcions. Anul·lacions 1984 – sèrie oberta

190

276

I.2.4.1.26. Inspecció fiscal 1984 – sèrie oberta

22 Expedients d’inspecció tributària

752

753 Conservació permanent

I.2.4.1.27. Taxes d'equivalència 1973 – 1990

I.2.4.1.28. Recursos de reposició. Reclamacions. Al·legacions 1978 – sèrie oberta

601

I.2.4.1.29. Transferència de recursos a altres organismes 1988 – 1994

I.2.4.2. CONTRIBUCIONS ESPECIALS GRUP DE SÈRIES

Exempcions i bonificacions de l’impost sobre 
activitats econòmiques

Destrucció total als 5 anys d’haver perdut vigència 
l’exempció de l’impost, o del tancament de 
l’expedient en el cas de bonificació

135 / 136 / 
193 / 196 / 
209 / 212 / 
213 / 217 / 
270 / 321 / 
322 / 420 / 

421

Expedients de modificació del padró d'arbitris 
sobre solars (altes, baixes i canvis de dades dels 
contribuents).

Destrucció total als 5 anys de la data de 
tancament de l’expedient 

208 / 212 / 
216 / 269

Exempcions i bonificacions de la taxa pel servei de 
clavegueram

Destrucció total als 5 anys de l’extinció de la 
vigència de l’exempció o bonificació de la taxa

Expedients de liquidacions tributàries per ingrés 
directe (aprovacions i anul·lacions)

Destrucció total als 5 anys de l’aprovació o 
anul·lació del càrrec.

Descobriment de fets imposables no coneguts per 
l’administració municipal, o bé la comprovació dels 
coneguts, a efectes de regularitzar la situació fiscal 
de contribuent

Dades informàtiques pròpies de l’ajuntament 
relacionades amb el cas
Documentació procedent d’altres administracions
Requeriment a l’interessat (còpia)
Documentació aportada pel contribuent
Informes tècnics i diligències
Acta d’inspecció
Liquidació
Notificació (còpia)
Incoació de l’expedient sancionador (si escau) 
(còpia)

Destrucció total als 5 anys

Expedients sancionadors per infraccions greus en 
matèria tributària

Destrucció total als 4 anys de la finalització de 
l'expedient

Restringit en els 
expedients de persones 
físiques i lliure amb 
restriccions amb els de 
persones jurídiques

Expedients sancionadors per infraccions molt 
greus en matèria tributària

Restringit en els 
expedients de persones 
físiques i lliure amb 
restriccions amb els de 
persones jurídiques

Expedients de recursos d’alçada, potestatiu de 
reposició i extraordinaris de revisió de les sancions 
d’ordre social

Un cop produït un acte administratiu a través del 
procediment corresponent, l’ordenament jurídic 
reconeix als seus destinataris la possibilitat 
d’impugnar-lo, bé davant la pròpia administració de 
qui l’acte procedeix, o bé davant els tribunals 
integrants de la jurisdicció Contenciosa-
Administrativa.

a) Recurs d’Alçada
Copia de l’expedient del Procediment Administratiu 
Sancionador
Recurs d’Alçada, contra la resolució dictada per la 
Direcció General de Relacions Laborals. 
Resolució del recurs d’alçada
b) Recurs Potestatiu de reposició
Copia de l’expedient del procediment administratiu 
sancionador
Recurs Potestatiu de Reposició
Aportació de proves
Proposta de resolució
Resolució dictada per l’òrgan competent

Destrucció total als 6 anys des de la data de 
remissió del Compte General a la Sindicatura de 
Comptes. Conservació dels expedients referits a 
habitatges de protecció oficial mentre aquesta 
qualificació sigui vigent i destrucció als 6 anys de 
la seva desqualificació.

191 / 194 / 
197

Recursos ordinaris a l’impost sobre activitats 
econòmiques / Recursos ordinaris a l’impost sobre 
béns immobles / Recursos ordinaris a l’impost 
municipal de circulació de vehicles (1967-1989) i 
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Resoldre les sol·licituds de revisió de l’impost, a 
petició de l’interessat, d’acord amb el marc legal 
vigent i la documentació acreditativa aportada.

Instància
Documentació acreditativa
Informe tècnic (a vegades)
Resolució
Notificació de la resolució

Conservació durant 5 anys des del tancament de 
l’expedient. Un cop exhaurit aquest termini, 
aplicació d’un mostreig sistemàtic de quatre 
expedients de cada 100. Es conservaran els 
expedients 1, 25, 75, etc.. dels anys que es 
conservi el padró de l’impost sobre activitats 
econòmiques i els expedients que derivin en 
recursos contenciosos administratius.

210 / 214 / 
218 / 271

Recursos ordinaris a la taxa pel servei de 
clavegueram / Recursos ordinaris a la taxa del 
servei de conservació de cementiris / Recursos 
ordinaris a la taxa pel servei de recollida 
d’escombraries / Recursos ordinaris als tributs o 
arbitris amb finalitat no fiscal

La funció específica d’aquesta documentació és la 
de resoldre les sol·licituds de revisió d’aquests 
tributs, a petició de l’interessat, d’acord amb la 
normativa vigent i la documentació acreditativa 
aportada. Aquests recursos ordinaris poden 
comportar anul·lacions i devolucions d’ingressos 
indeguts i algunes vegades nous rebuts per alta al 
padró.

Instància
Documentació acreditativa
Informe
Decret d’estimació o de desestimació
Notificació a l’interessat i a les diferents unitats 
administratives implicades (recaptació, intervenció, 
tresoreria..)

Destrucció total als 5 anys. Conservació dels 
expedients que derivin en contenciosos 
administratius
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS

I.2.4.2.1. Contribucions especials. 1944 – 1992 134 Expedients de contribucions especials Conservació permanent  

I.2.4.3. MULTES GRUP DE SÈRIES

I.2.4.3.1. Butlletes de denúncia per infraccions del codi de circulació -----

I.2.4.3.2. Notificacions de denúncia -----

I.2.4.3.3. Llistat de notificacions de denúncia -----

I.2.4.3.4. Notificacions de sancions -----

I.2.4.3.5. Llistat de notificacions de sancions -----

I.2.4.3.6. Plecs de descàrrec 1986 – 1988 (sèrie tancada)

I.2.4.4. ORDENANCES FISCALS GRUP DE SÈRIES

I.2.4.4.1. Ordenances fiscals. Preus públics 1934 – sèrie oberta

I.2.4.5. JUNTA PERICIAL I COMISSIONS AVALUATÒRIES GRUP DE SÈRIES

I.2.4.5.1. Actes de la junta pericial 1892 – 1994

I.2.4.6. VALORACIÓ ALTERACIONS CADASTRALS 1997 – sèrie oberta

II. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA SECCIÓ
II.1. JUTJAT DE PAU 1983 – 2008

II.1.1. CERTIFICATS DE CONDUCTA. PETICIÓ D'INFORMES. COMPAREIXENCES -----

II.1.2. INFORMES JUTJAT. CITACIONS JUDICIALS. ARREST DOMICILIARI -----

II.1.3. PRECINTES. DESNONAMENTS -----

II.1.4. TESTIMONIS DE CONDEMNA -----

II.2. JUTJATS D'INSTRUCCIÓ. RESPONSABILITAT CIVIL 1988 – 1994

III. AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA SECCIÓ
III.1. CENS AGRARI I DECLARACIÓ DE COLLITES 1936 – 1972

III.2. JUNTA LOCAL D'INFORMACIÓ AGRÍCOLA 1995 – 1995

III.3. PADRÓ DE RAMADERS. CENSOS I RECOMPTES DE BESTIAR 1946 – 1962

III.4. REGATGE. COMUNITAT DE REGANTS 1958 – 1988

III.5. PESCA -----

III.6. ELECCIONS A CAMBRES AGRÀRIES 1988 – 1994 629 Expedients d’eleccions a Cambres Agràries

IV. ASSOCIACIONS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA SECCIÓ
IV.1. ASSOCIACIONS CULTURALS -----

IV.2. ASSOCIACIONS POLÍTIQUES I SINDICALS. MUTUALITATS OBRERES 1955 – 1975

IV.3. ASSOCIACIONS RECREATIVES, ESPORTIVES I ALTRES -----

IV.4. ASSOCIACIONS DE VEÏNS 1980 – 1983

V. BENEFICIÈNCIA. ASSISTÈNCIA SOCIAL. BENESTAR SOCIAL SECCIÓ
V.1. ATUR. FOMENT D'OCUPACIÓ 1984 – sèrie oberta

V.1.1 TALLERS. COOPERATIVES I PROMOCIÓ 1984 – sèrie oberta

V.2. AJUDES DIRECTES 1955 – sèrie oberta 316

V.3. DESNONAMENTS -----

V.4. JOVENTUT. ACTIVITATS PER A JOVES 1983 – sèrie oberta

V.5. LLAR D'INFANTS. PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA i A L'ADOLESCÈNCIA 1983 – sèrie oberta

V.6. 1931 – 1973

V.7. PADRONS DE BENEFICÈNCIA 1939 – 1991

V.8. SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 1982 – sèrie oberta

V.9. TRANSEÜNTS -----

Les contribucions especials són una fórmula de 
finançament d'obres públiques o d'establiment, 
ampliació o millora dels serveis municipals, 
sempre i quan la seva execució, malgrat ser 
d'interès general, beneficiï especialment persones 
determinades

Aprovació del projecte d'urbanització.
Memòria valorada de les obres a realitzar. Informe 
tècnic i estudi de finançament
Informes de Secretaria i Intervenció.
Exposició pública.
Aprovació de l'ordenació de la contribució i 
notificació corresponent.
Exposició pública. Recursos contra l'ordenació de 
la contribució especial.
Liquidació provisional i distribució de la contribució 
si aquesta ha estat fraccionada per la durada de 
les obres.
Meritació final de les obres.
Liquidació definitiva de la contribució (també pot 
comportar devolució d'ingressos)

Gestió de les activitats i tramitacions relacionades 
amb les eleccions dels representants de les 
cambres agràries de Catalunya

- Llista del cens electoral dels pagesos habitants al 
municipi.
- Oficis de tramesa
- Exposició al públic
- Sorteig de les meses electorals
- Nomenaments dels membres de les meses
- Notificació dels nomenaments
- Actes de designació del president i del vocals de 
les meses
- Actes d’escrutini
- Certificat d’hores realitzades per a la gratificació 
del secretari de la corporació i per a l’agent 
municipal electoral

Destrucció total un cop es constitueixi l’òrgan elegit 
i s’hagin publicat al diari oficial els resultats del 
procés electora

Expedients de concessió de bonificació al 
transport públic

Beneficiar a les persones amb recursos econòmics 
insuficients l’ús gratuït o reduït dels transports, 
museus i altres equipaments municipals de la 
ciutat.

Instància
Declaració jurada
Diligència de comprovació
Fotocòpia del DNI
Certificat d’ingressos de pensió, emès per l’INSS
Resolució administrativa

Destrucció total passat 1 any

LLIBRES D'ACTES DE LA JUNTA LOCAL DE BENEFICÈNCIA, REFORMA SOCIAL I PROTECCIÓ DE 
MENORS. PROTECCIÓ A LA DONA
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS

V.10. MEMÒRIES, PLANS, CONVENIS i PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS (INEM-CORPORACIONS LOCALS) 1981 – sèrie oberta 754 Expedients del servei d'atenció domiciliària

V.11. CONSELL MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAT. ACTIVITATS PER A GENT GRAN I ALTRES 1987 – sèrie oberta 316

V.12. DOCUMENTACIÓ DIVERSA SERVEIS SOCIALS 1987 – sèrie oberta

VI. CULTURA SECCIÓ
VI.1. ARXIUS, BIBLIOTEQUES I MUSEUS. COMA CROS 1928 – sèrie oberta

VI.2. FESTES I TRADICIONS. FOLKLORE. CULTURA POPULAR 1947 – sèrie oberta

VI.3. TEATRE. EXPOSICIONS. ACTES CULTURALS, INFANTILS I JUVENILS. MÚSICA. CONVENIS 1949 – sèrie oberta

VI.4. TURISME. FIRES. PROMOCIÓ CIUTADANA 1987 – sèrie oberta

VI.5. MONUMENTS HISTÒRIC - ARTÍSTICS 1978 – sèrie oberta

VI.6. PREMIS I BEQUES. CONVOCATÒRIES CONCURSOS 1978 – sèrie oberta

VI.7. PROTOCOL I DISTINCIONS 1949 – sèrie oberta

VI.8. PATRONATS 1987 – 1991

VI.8.1. PATRONATS CULTURALS 1981 – 2003

VI.8.2. PATRONATS ESPORTIUS 1985 – 1995

VI.8.3. PATRONATS EMISSORES MUNICIPALS 1984 -1993

VI.9. MITJANS DE COMUNICACIÓ. PUBLICACIONS LOCALS 1984 – sèrie oberta

VI.10. SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS 1976 – sèrie oberta

VI.11. RELACIÓ D'ENTITATS DIVERSES. SUBVENCIONS. CENTRES CÍVICS 1953 – sèrie oberta

130 Registre entitats esportives 

131 Atorguen subvencions segons diferents programes

VI.12. POLÍTICA LINGÜÍSTICA. SERVEI DE CATALÀ I CAMPANYES DE NORMALITZACIÓ 1981 – sèrie oberta

VI.13. ESPORTS 1976 – sèrie oberta

VII. DEFENSA I SEGURETAT SECCIÓ
VII.1. COSSOS MILITARS GRUP DE SÈRIES

VII.1.1. QUINTES I ALLISTAMENTS 1897 – 1999 513 Llibre de registre de lleves Conservació permanent  

VII.1.2. REQUISES MILITARS 1949 – 1965

VII.1.3. OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA 1985 – 2001

VII.1.4. DOCUMENTACIÓ DIVERSA 1988 -1998

VII.1.5. JUNTES I COMISSIONS MUNICIPALS 1936 – 1941

VII.2. COSSOS DE SEGURETAT 2004 – 2005

VII.2.1. POLICIA MUNICIPAL 1982 – sèrie oberta

VII.2.1.1. COMUNICATS DIARIS DE LA POLICIA MUNICIPAL 1982 – sèrie oberta 34 Relacions i fulls complimentats a mà 

VII.2.1.2. ATESTATS. INFORMES

----- 266

----- 267

----- 123

----- 386

Destrucció total als 6 anys a partir de la remissió 
del Compte General a la Sindicatura de Comptes

Restringit fins a la 
destrucció de l'expedient

Expedients de concessió de bonificació al 
transport públic

Beneficiar a les persones amb recursos econòmics 
insuficients l’ús gratuït o reduït dels transports, 
museus i altres equipaments municipals de la 
ciutat.

Instància
Declaració jurada
Diligència de comprovació
Fotocòpia del DNI
Certificat d’ingressos de pensió, emès per l’INSS
Resolució administrativa

Destrucció total passat 1 any

Suport tràmit inscripció de les entitats en el 
Registre.

Instància de sol·licitud d'inscripció
Acta de constitució de l'entitat
Relació de noms, adreces i DNI dels membres de 
la junta directiva
Acta d'aprovació d'estatuts
Estatuts
Escrit del Registre adreçat a l’entitat requerint-li 
l'aportació de nova documentació o correcció de 
les aportades segons prescripcions per a continuar 
la tramitació.

Conservació permanent

Expedients de subvencions a entitats esportives 
públiques i privades

Sol·licitud de subvenció de l'entitat
Full d'inici de l'expedient i full de tancament
Justificació econòmica amb justificants (rebuts 
originals i fotocòpies compulsades)
Memòria de l'activitat
Documentació Tècnica

Destrucció total als 5 anys des de la data de 
tancament de l'expedient, sempre que es 
conservin les corresponents memòries.

Registre on s'anotaven totes les incidències que 
afectaven a cada mosso del municipi durant el 
període d'allistament

Format llibre de registre. Conté les diferents llistes 
amb els noms dels mossos de lleva

Documents de control i informació de l'activitat 
diària desenvolupada per la Guàrdia Urbana en la 
via pública.

Control estadístic i informació de l'activitat 
desenvolupada en la via pública en hores de 
servei

Conservació fins que la informació és recollida per 
memòries o informes. Després, destrucció total 
passat 1 any.

Destrucció total als 10 anys, sempre i quan es 
conservin els corresponents llibres de registre 

Conservació permanent 

Destrucció total als 2 anys

Destrucció total en un termini de 5 anys
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS

VII.2.1.3. DENÚNCIES. INFRACCIONS. SANCIONS. PLECS DE DESCÀRREC 1951 – sèrie oberta 29

VII.2.1.4. PERMISOS D'ARMES -----

VII.2.1.5. TESTIMONIS DE CONDEMNA 1986 – sèrie oberta

VII.2.1.6. 1997 – sèrie oberta 122 Llistats

VII.3. SEGURETAT PÚBLICA. JUNTA DE SEGURETAT 1942 – 2006

VII.3.1. PROTECCIÓ CIVIL 1983 – sèrie oberta 466 Plans especials d’emergència municipal

VII.3.2. CATÀSTROFES 1971 – sèrie oberta

VII.3.3. BOMBERS I INCENDIS 1984 – sèrie oberta

VII.3.4. DOCUMENTACIÓ DIVERSA. SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS. CONSELL MUNICIPAL DE TRÀNSIT 1984 – sèrie oberta

VIII. DEMOGRAFIA SECCIÓ
VIII.1. RECOMPTES DE POBLACIÓ GRUP DE SÈRIES
VIII.1.1. TREBALLS PRELIMINARS DEL PADRÓ D'HABITANTS 1969 – sèrie oberta

VIII.1.1.1. CENS D'EDIFICIS I LOCALS COMERCIALS -----

VIII.1.2. PADRONS D'HABITANTS 1887 – sèrie oberta 616 Padró municipal d’habitants (Veure inventari)

VIII.1.3. RECTIFICACIONS PADRÓ D'HABITANTS. PIRÀMIDES D'EDAT 1924 – sèrie oberta

VIII.1.3.1. ALTES PADRÓ D'HABITANTS 1940 – sèrie oberta 616 Padró municipal d’habitants (Veure inventari)

VIII.1.3.2. BAIXES I MODIFICACIONS DEL PADRÓ D'HABITANTS 1924 – sèrie oberta 618 Modificacions del padró municipal d’habitants

VIII.1.4. DOCUMENTACIÓ DIVERSA 1983 – sèrie oberta

VIII.1.5. ESTRANGERS, TRANSEÜNTS I REFUGIATS 2005 – 2005

VIII.1.6. CESSIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL PADRÓ D'HABITANTS 2004 – sèrie oberta

Expedients sancionadors en matèria de trànsit i 
circulació de vehicles a motor.

Imposar una sanció per infracció de trànsit i el 
procés recaptatori del seu import.

-Butlleta de denúncia / "Fotografia del radar"
-Documentació annexa: Fotografia, cinemòmetre, 
tiquets d'alcoholèmia, disc diagrama, prova en 
sang, etc. 
-Notificacions diverses i justificants de recepció
-Al·legacions a la denúncia 
-Al·legacions a la proposta de Resolució
-Sol·licitud de dades a l'agent denunciant
-Informe de l'agent denunciant
-Escrit d'identificació del conductor
-Sol·licitud d'esmena de documentació
-Resolució sancionadora i justificant de recepció
-Recurs d'Alçada
-Recurs Extraordinari de Revisió
-Recurs de Reposició
-Escrits diversos: queixa, sol·licitud de vista, 
sol·licitud de pagament fraccionat, etc.

Destrucció total als 5 anys

DENÚNCIES. INFRACCIONS. SANCIONS. PLECS DE DESCÀRREC. INCOMPLIMENT DELS REGLAMENTS MUNICIPALS Llistat de multes de la Guàrdia Urbana en via de 
constrenyiment.

Recopilació de dades personals, administratives i 
econòmiques per tal de portar un control dels 
pagaments de multes en via de constrenyiment

Destrucció total als 2 anys

Determinar l’estructura organitzativa de recursos 
físics i humans per prevenir i operar en cas 
d’emergència per casos d’accidents, incendis, 
inundacions, terratrèmols i catàstrofes similars.

Pla d’emergència.
Plànols
Models de comunicats adreçats als mitjans de 
comunicació
Model de Decret d’Alcaldia per a la declaració del 
nivell de grau d’emergència
Documents d’actualització de dades (telèfons, 
recursos, materials)

Destrucció total en un termini de 4 anys des de 
l’entrada en vigor del nou Pla d’emergència 
municipal

El padró municipal d’habitants és el registre 
administratiu de competència i actualització 
municipal on consten tots el veïns d’un municipi. 
Les seves dades constitueixen prova de residència 
i de domicili habitual.

Conservació permanent del registre del padró 
municipal d’habitants, dels seus apèndixs anuals, 
dels quaderns auxiliars i dels resums numèrics, 
amb independència del suport. Destrucció dels 
fulls padronals als 100 anys de la seva creació, 
sempre que existeixi el corresponent registre del 
padró municipal d’habitants. Destrucció total de la 
resta de documentació d’elaboració i de tramitació 
als 5 anys. 

El padró municipal d’habitants és el registre 
administratiu de competència i actualització 
municipal on consten tots el veïns d’un municipi. 
Les seves dades constitueixen prova de residència 
i de domicili habitual.

Conservació permanent del registre del padró 
municipal d’habitants, dels seus apèndixs anuals, 
dels quaderns auxiliars i dels resums numèrics, 
amb independència del suport. Destrucció dels 
fulls padronals als 100 anys de la seva creació, 
sempre que existeixi el corresponent registre del 
padró municipal d’habitants. Destrucció total de la 
resta de documentació d’elaboració i de tramitació 
als 5 anys. 

Actualitzar la informació del padró municipal 
d’habitants amb la finalitat de mantenir el registre 
del padró municipal actualitzat i fiable.

- Comunicats d’organismes oficials de baixes i de 
modificació de la inscripció per canvi de les 
característiques personals (estat civil, llistats de 
nous DNI, etc.)
- Comunicats de baixa a altres municipis 
(actualment no preceptiu)
- Document d’autorització i, si escau, d’acreditació 
d’autorització
- Document de representació de tercers (si escau)
- Documentació acreditativa aportada per 
comprovar la veracitat de les dades declarades 
(escriptura de propietat, contracte de lloguer, 
contracte o rebut de subministraments, DNI, 
passaport, permís de residència, etc.) o 
documentació d’ofici (informe de la policia).
Inscripcions indegudes:
- Sol·licitud d’exclusió
- Notificacions / Exposició pública, si escau.
- Informe del Consell d’Empadronament.

Conservació permanent del registre del padró 
municipal d’habitants, dels seus apèndixs anuals, 
dels quaderns auxiliars i dels resums numèrics, 
amb independència del suport. Destrucció dels 
fulls padronals als 100 anys de la seva creació, 
sempre que existeixi el corresponent registre del 
padró municipal d’habitants. Destrucció total de la 
resta de documentació d’elaboració i de tramitació 
als 5 anys. 
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS

VIII.2. REGISTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PARELLES 1994 – sèrie oberta

631 Registre municipal de parelles de fet Conservació permanent

632

IX. ELECCIONS SECCIÓ
IX.1. ELECCIONS MUNICIPALS 1948 – sèrie oberta

IX.2. ELECCIONS PROVINCIALS 1961 – 1974

IX.3. ELECCIONS GENERALS 1961 – sèrie oberta

IX.4. PLEBISCITS I REFERÈNDUMS 1947 – sèrie oberta

IX.5. JUNTA LOCAL DEL CENS ELECTORAL 1945 – sèrie oberta

Registrar la inscripció voluntària d’unions estables 
de parelles heterosexuals i homosexuals, que tot i 
poder contraure matrimoni s’abstenen de fer-ho.

El registre es materialitza en un llibre registre 
(foliat, segellat i enquadernat), format pel full 
d’inscripció (alta, modificació, baixa) i signada per 
la persona funcionària i per els interessats. 
Estructura de dades del registre:
-Nom i cognoms
-Sexe
-Lloc i data de naixement
-Nivell d’instrucció
-Núm. DNI o equivalent
-Domicili habitual
-Documents acreditatius aportats
-Núm. de telèfon
-Núm. de registre
-Lloc i data

Expedients de sol·licitud d’inscripció al registre 
municipal de parelles de fet

Procedir a la inscripció voluntària d’unions estables 
de parelles heterosexuals i homosexuals, que tot i 
poder contraure matrimoni s’abstenen de fer-ho.

- Sol·licitud
- Fotocòpia del DNI
- Certificats d’empadronament
- Declaració d’acompliment dels requisits 
establerts (ser major d’edat o menor 
emancipat; no formar parella estable amb una 
altra persona; no haver estat declarat 
incapacitat; no ser parents per consanguinitat 
o adopció en línia directa o per consanguinitat 
en segon grau col·lateral; estar empadronats).
- Acreditació de l’emancipació, si es tracta 
d’un menor emancipat
- Certificat o fe d’estat del Registre Civil sobre 
l’estat civil dels contraents
- Document del consolat o certificat de l’estat 
civil, en el cas de persones estrangeres
- Fotocòpia de l’escriptura notarial de 
convivència, en cas de tenir-la expedida 
prèviament o certificat de convivència

Destrucció total en el termini d’un any sempre que 
la inscripció hagi estat transcrita al Registre de 
parelles de fet.
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS

IX.5.1. REVISIÓ DEL CENS ELECTORAL 1977 – sèrie oberta 628 Restringit

IX.6. ELECCIONS AUTONÒMIQUES 1984 – sèrie oberta

IX.7. ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 1987 – sèrie oberta

XI. INDÚSTRIA, COMERÇ I TRANSPORT SECCIÓ
XI.1. INDÚSTRIES. PONÈNCIA TÈCNICA -----

XI.2. COMERÇ. ESTADÍSTIQUES. CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ 1944 – sèrie oberta

XI.3. CORREUS. TELÈFONS 1965 – sèrie oberta

XI.4. TAXIS. LLICÈNCIES. PARADES. MITJANS DE TRANSPORT 1952 – sèrie oberta

124

Expedients de revisió i reclamacions al cens 
electoral

El cens electoral conté la inscripció de qui reuneix 
els requisits per a votar i no estan privats definitiva 
o temporalment del dret de sufragi. Està compost 
per el cens dels electors residents a Espanya i pel 
cens dels espanyols residents a l’estranger.

Fins a l’abril de 1995 es feia una revisió anual del 
cens a 1 de gener. Però la Llei orgànica 3/1995 el 
substitueix pel sistema de revisió contínua.

El cens electoral és únic per a tota classe 
d’eleccions i permanent, i la seva actualització és 
mensual. Per a cada elecció s’utilitzarà el cens 
electoral vigent el dia de la convocatòria, i aquest 
es tanca el primer dia del mes anterior a data de la 
convocatòria.

La competència per a elaborar i mantenir el cens 
electoral és de l’Oficina del Cens Electoral, 
enquadrada dins l’Institut Nacional d’Estadística, 
els ajuntaments només actuen com a 
intermediaris.

Fins 1995
Renovació anual:
- Llistats nominals de les baixes i altes per 
seccions i ordre alfabètic
- Fitxes de les altes i baixes
- Resums de les modificacions
- Diligència
- Certificació del
- Reclamacions al cens electoral

A partir de l’abril de 1995 
Renovació mensual: 
- Llistats mensuals de les altes, baixes, canvis 
de domicili, modificacions de les dades dels 
residents. Durant els 10 primers dies de cada 
mes, s’envia a l’INE, en suport informàtic, les 
modificacions padronals que hi ha hagut, les 
quals, automàticament, repercuteixen en el 
cens electoral.
- L’actualització corresponent al primer mes de 
l’any, s’acompanyarà de les altes dels menors 
que compleixin 18 anys entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de l’any següent.
- Propostes de modificació de les seccions 
electorals
- Comunicats de les variacions dels carrers
- Certificació del secretari / de la secretària 
amb el vistiplau de l’alcalde / de l’alcaldessa 
on hi consten les altes, baixes i modificacions i 
el total de les mateixes.
- Certificació negativa, en cas que no hi hagi 
hagut cap modificació.
- Reclamacions al cens electoral

Registre de cens continu: 
L’Oficina del cens electoral és la responsable 
d’elaborar i mantenir el cens electoral. Les 
informacions i modificacions produïdes en el 
cens es trameten en suport informàtic o altre 
mitjà de transmissió. En cas que l’Ajuntament 
no tingui mecanitzat el manteniment, i també 
en el cas de períodes electorals, l’Oficina del 
cens electoral, envia els llistats del cens en 
suport paper.

Estructura de dades obligatòries:
Nom i cognoms
Residència: província i municipi
Domicili
Sexe
Lloc de naixement: província i municipi
Data de naixement : dia, mes i any
Grau d’escolaritat : certificat d’escolaritat o 
titulació acadèmica
Número del DNI

Espanyols residents a l’estranger:
Província i municipi d’inscripció a Espanya a 
efectes electorals
Núm. De passaport (si no té DNI)

Nacionals d’estats membres de la UE i 
Noruega residents a Espanya:
Nacionalitat
Entitat local o circumscripció de l’estat 
d’origen
Manifestació per exercir el dret de sufragi 
actiu

Destrucció total un cop s’actualitzi el cens del mes 
anterior.

Expedients de sol·licitud de circulació de 
transports interurbans

Autoritzar la circulació (renovació, nous itineraris) 
de vehicles de transports de viatgers interurbans 
per la ciutat.

Sol·licitud de l'entitat interessada.
Diligència de l'Edicte pel Negociat de Serveis 
Municipals
Informe de la Unitat de Vialitat
Fotoplànol (si procedeix)
Informe Secretari General.

Destrucció total als 5 anys 
Lliure amb restriccions per 
dades personals
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS

XI.4. TAXIS. LLICÈNCIES. PARADES. MITJANS DE TRANSPORT 1952 – sèrie oberta

664 Expedients de permisos de conducció de taxi

XI.5. OBERTURA D'ESTABLIMENTS 1934 – 1961

XI.5.1. ACTIVITATS CLASSIFICADES 1962 – sèrie oberta 63 Llicència d'activitats classificades Conservació permanent  

XI.5.1.1. OBERTURA DE BARS 1954 – sèrie oberta 63 Llicència d'activitats classificades Conservació permanent  

Atorgar i gestionar el permís de conducció de taxi 
a una persona assalariada per part del titular de la 
llicència de taxi d’acord amb els requeriments 
legislatius establerts per a poder-lo conduir.

Alta com a conductor:
Sol·licitud 
Carnet BTP
Informe mèdic 
Document d’identitat
Document acreditatiu de la relació laboral amb el 
titular de la llicència
Assegurança de responsabilitat civil
Certificat corresponent expedit pel Departament de 
la Generalitat competent en matèria de transports
Taxa d’alta de conductor de taxi
Docuement que acredita haver passat l’examen
Informe
Resolució de la Junta de Govern Local

Baixa com a conductor:
Sol·licitud
Document acreditatiu de la fi de la relació laboral 
amb el titular de la llicència
Informe
Resolució de la Junta de Govern Local
Taxa

Destrucció total als 4 anys sempre que les dades 
s'hagin recollit al registre de llicències de taxi

Lliure amb restriccions per 
dades personals

Expedients tramitats per un ajuntament per tal de 
gestionar la sol·licitud de permís per a la realització 
d'activitats industrials o comercials considerades 
molestes, insalubres , nocives o perilloses.

Instància de sol·licitud de la Llicència 
acompanyada de tres exemplars del projecte 
tècnic i de la memòria descriptiva.
Providència de l'alcaldia o servei competent, 
demanant informes i impulsant l'expedient.
Escrit de Secretaria al Cap de la Policia local o al 
Negociat d'estadística, demanant la relació dels 
veïns immediats al lloc d'emplaçament de 
l'activitat.
Edicte d'obertura d'informació pública per un 
termini de 10 dies . (Pot incloure també la 
publicació al BOP).
Notificació personal als veïns afectats.
Certificat del Secretari municipal, del compliment 
dels tràmits anterior i del resultat de la informació i 
la notificació personal.
Informe del Cap local de Sanitat.
Informe del tècnic municipal (arquitecte o 
enginyer).
Informe de la Comissió de govern.
Decret de l'alcaldia, concedint la llicència 
d’instal·lació de l'activitat o indústria.
Notificació de la llicència a la persona interessada.
Instància de l'interessat, sol·licitant la visita de 
comprovació, acompanyada d'una certificació del 
tècnic director de les obres, on s'especifiqui la 
conformitat d'aquestes a la llicència.
Acta de comprovació dels tècnic municipals.
Decret de l'alcaldia, autoritzant l'exercici de 
l'activitat o indústria.
Notificació a la persona interessada.

Expedients tramitats per un ajuntament per tal de 
gestionar la sol·licitud de permís per a la realització 
d'activitats industrials o comercials considerades 
molestes, insalubres , nocives o perilloses.

Instància de sol·licitud de la Llicència 
acompanyada de tres exemplars del projecte 
tècnic i de la memòria descriptiva.
Providència de l'alcaldia o servei competent, 
demanant informes i impulsant l'expedient.
Escrit de Secretaria al Cap de la Policia local o al 
Negociat d'estadística, demanant la relació dels 
veïns immediats al lloc d'emplaçament de 
l'activitat.
Edicte d'obertura d'informació pública per un 
termini de 10 dies . (Pot incloure també la 
publicació al BOP).
Notificació personal als veïns afectats.
Certificat del Secretari municipal, del compliment 
dels tràmits anterior i del resultat de la informació i 
la notificació personal.
Informe del Cap local de Sanitat.
Informe del tècnic municipal (arquitecte o 
enginyer).
Informe de la Comissió de govern.
Decret de l'alcaldia, concedint la llicència 
d’instal·lació de l'activitat o indústria.
Notificació de la llicència a la persona interessada.
Instància de l'interessat, sol·licitant la visita de 
comprovació, acompanyada d'una certificació del 
tècnic director de les obres, on s'especifiqui la 
conformitat d'aquestes a la llicència.
Acta de comprovació dels tècnic municipals.
Decret de l'alcaldia, autoritzant l'exercici de 
l'activitat o indústria.
Notificació a la persona interessada.



Arxiu Municipal de Salt Pàgina 18

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS

XI.5.2. ACTIVITATS INNÒCUES 1962 – sèrie oberta 64 Llicència d'obertura d'establiments innocus Conservació permanent  

XI.5.3. DENÚNCIES. REQUERIMENTS. CLAUSURA D'ESTABLIMENTS (SANCIONS) 1946 – sèrie oberta

100 Conservació permanent

101 Expedient d'infracció d'activitats recreatives Conservació permanent

517

779

780

781 Conservació permanent

XII. INSTRUCCIÓ PÚBLICA SECCIÓ
XII.1. CURSOS D'EXTENSIÓ CULTURAL. ESCOLA D'ADULTS 1983 – sèrie oberta

XII.1.1. CURSOS DE CATALÀ PER ADULTS 1978 – sèrie oberta

XII.2. ESCOLES DE BELLES ARTS 1959 – sèrie oberta

XII.3. ESCOLES D'ENSENYAMENT MITJÀ 1983 – sèrie oberta

XII.4. ESCOLES D'ENSENYAMENT PRIMARI I JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSENYANÇA 1903 – sèrie oberta

XII.5. RECURSOS EDUCATIUS. DOCUMENTACIÓ RELATIVA A EDUCACIÓ 1986 – sèrie oberta 133

XII.6. CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 1990 – sèrie oberta

XII.7. ESCOLES DE MÚSICA 2002 – sèrie oberta

XII.8. LLARS D'INFANTS 2003 – sèrie oberta

Expedients tramitats per un Ajuntament per tal de 
gestionar la sol·licitud de llicència d'activitats 
industrials, comercials o de serveis que no estiguin 
incloses en la categoria d'activitats classificades.

Instància de sol·licitud de la llicència, 
acompanyada del plànol o croquis de la 
instal·lació.
Informe del tècnic municipal.
Informe de l'inspector de Sanitat.
Justificant del pagament de les taxes per a la 
concessió de la llicència.
Proposta de Resolució.
Decret de l’alcaldia.
Llicència.
Notificació a l'interessat.

Expedient d'infraccions d'activitats molestes i 
indústries clandestines.

Detectar i esmenar les irregularitats de les 
diferents activitats industrials que ocasionen 
molèsties o no compleixen les mesures que li són 
d’aplicació. Detectar les activitats industrials i 
comercials que no tenen llicència o no s'ajusten a 
la llicència concedida.

Instància, denúncia o d'ofici
Informe d'inspecció
Comunicació al denunciat que s'ha incoat 
expedient
Informe jurídic
Decret d'alcaldia obligant a posar unes mesures 
correctores i terminis
Notificació de la resolució a l'interessat
Inspecció per a comprovar si s'ha realitzat l'ordre
Si no es compleix: Informe jurídic i Decret 
d'Alcaldia per tal que es compleixin les mesures i 
imposició de sanció econòmica
En el cas que no es tingui llicència: clausura 
provisional de l'activitat i tramitació de la llicència 
d'activitats classificades

Control i, si escau, denúncia de les molèsties que 
ocasionen establiments, principalment bars, 
discoteques i restaurants

Denúncia de la policia o inspector
Informe jurídic de disciplina 
Decret d'Alcaldia
Notificació a l'interessat, expressant terminis i 
sanció.
Informe d'inspecció
Escrit d’al·legacions de l'interessat
Informe jurídic
Decret d'Alcaldia
Notificació a l'interessat
Decret d'arxiu per  tancar l'expedient

Expedients de procediments sancionadors 
abreujats

Aquest procediment afecta a les denúncies de la 
Guàrdia Urbana sobre infraccions d'ordenances 
municipals (excloses les denúncies sobre trànsit 
que segueixen un altre procediment i circuit), la 
sanció d'aquestes infraccions són competència, 
actualment, dels Regidors de Districte. Es tracta 
d'un procediment sancionador abreujat (mitjançant 
signatures per relació i tràmits automatitzats) i per 
tant el distingirem d'altres que precisin d'una 
inspecció. Acostuma a ser a causa d'una falta lleu 
o greu d'una llei (especialment pel que fa als 
incompliments d'horari de tancament i excessos 
d'aforament dels establiments de concurrència 
pública, deixalles incontrolades, o altres).

Informe de passi de la Guardia Urbana a Serveis 
Tècnics
Denúncia de la Guardia Urbana
Notificació al denunciat
Rebut de notificació

Destrucció total als 5 anys

Expedients sancionadors per infraccions lleus en 
matèria d'activitats econòmiques i recreatives

Destrucció total als 4 anys de la finalització de 
l'expedient

Restringit en els 
expedients de persones 
físiques i lliure amb 
restriccions amb els de 
persones jurídiques

Expedients sancionadors per infraccions greus en 
matèria d'activitats econòmiques i recreatives

Destrucció total als 4 anys de la finalització de 
l'expedient

Restringit en els 
expedients de persones 
físiques i lliure amb 
restriccions amb els de 
persones jurídiques

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

Restringit en els 
expedients de persones 
físiques i lliure amb 
restriccions amb els de 
persones jurídiques

Expedients d'admissió i matriculació d'alumnes als 
centres d'ensenyament

Valoració de les peticions de matriculació seguint 
les taules de baremació i procedir, si escau, a la 
matriculació d'alumnes

Instàncies
Autoritzacions bancàries
Fotocòpies llibre de família
Fotocòpies Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques
Fotocòpies cotitzacions a la Seguretat Social

Destrucció total als 5 anys
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CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS
XII.9. ESCOLES TALLER 2007 – sèrie oberta

XIII. OBRES PÚBLIQUES I URBANISME SECCIÓ

XIII.1. PLANS D'ORDENACIÓ I PROJECTES D'URBANITZACIÓ. ESTUDI DETALL. REPARCEL·LACIÓ 1915 – sèrie oberta

68 Pla general d'ordenació. Veure inventari Conservació permanent  

89 Plans especials d'ordenació urbana Conservació permanent  

90 Plans parcials d'ordenació urbana Conservació permanent  

91 Normes subsidiàries de planejament urbanístic Conservació permanent  

103 Conservació permanent  

104 Expedient de parcel·lació urbanística. Conservació permanent  

XIII.2. OBRES D'INFRAESTRUCTURA GRUP DE SÈRIES 92 Expedient d'obres d’infraestructura urbanística Conservació permanent  

XIII.2.1. ENLLUMENAT 1901 – sèrie oberta 92 Expedient d'obres d’infraestructura urbanística (Veure grup de sèries XIII.2.) Conservació permanent  

Regula tota la matèria urbanística del terme 
municipal. L'ordenació, gestió, execució i disciplina 
urbanística estan basades en allò que estableix el 
Pla general d'ordenació. Qualsevol intervenció 
urbanística (pública o privada) ha de seguir les 
seves pautes.

Regulen una àrea parcial del municipi, tant en les 
infraestructures paràmetres urbanístics com les 
àrees paisatgístiques. 

Encàrrec professional.
Avanç de planejament.
Informe municipal i acord d'aprovació.
Al·legacions.
Comunicació als redactors.
Nova proposta de pla especial.
Aprovació municipal.
Noves al·legacions
Informe Comissió d'Urbanisme
Informació pública, al·legacions i aprovació 
definitiva

Regula una àrea parcial del municipi, tant el els 
paràmetres urbanístics com el traçat 
d’infrastructures

Encàrrec professional.
Avanç de planejament.
Informe municipal i acord d'aprovació.
Al·legacions.
Comunicació als redactors.
Nova proposta de pla especial.
Aprovació municipal.
Noves al·legacions
Informe Comissió d'Urbanisme
Informació pública, al·legacions i aprovació 
definitiva

Les normes subsidiàries de planejament regulen la 
protecció i l'aprofitament del sòl provincial o 
municipal en tot el seu àmbit.

Encàrrec professional.
Avanç de planejament.
Informe municipal i acord d'aprovació.
Al·legacions.
Comunicació als redactors.
Nova proposta de pla especial.
Aprovació municipal.
Noves al·legacions
Informe Comissió d'Urbanisme
Informació pública, al·legacions i aprovació 
definitiva

Estudi de detall del Pla general d'ordenació o dels 
plans parcials

Completar o adaptar determinacions establertes 
en el Pla General d'Ordenació o en un Pla Parcial 
sobre les alineacions i rasants o ordenació de 
volums.

Projecte (memòria i plànols). Instància d'entrada si 
l'estudi de detall el promou un particular.
Informe Tècnic sobre l'estudi (si és d'un particular).
Certificat de l'aprovació inicial pel Ple de 
l'Ajuntament.
Edicte de l'aprovació inicial i d'exposició del 
projecte al públic.
Publicació al diari oficial (DOGC o BOP) i a un 
periòdic.
Notificació de l'aprovació inicial a l'interessat i als 
afectats pel projecte.
Al·legacions dels particulars.
Informe tècnic a les al·legacions.
Certificat de l'aprovació definitiva.
Edicte de l'aprovació definitiva
Publicació de l'aprovació definitiva al diari oficial 
(DOGC o BOP) i a un periòdic.
Notificació a l'interessat.

Fixar les àrees d'aprofitament urbanístic, d'un àrea 
parcial del municipi, donades en planejament.

Instància de sol·licitud de llicència
Projecte de parcel·lació o reparcel·lació
Informe tècnic municipal
Aprovació inicial
Informació pública DOGC o Diari de la província
Informe de la Comissió d'Urbanisme
Aprovació definitiva
Comunicació a la Comissió d'urbanisme

Són projectes d'obra, tant d'una àrea reduïda del 
municipi com d'un tram que afecta una zona 
àmplia.

Encàrrec del projecte.
Projecte d'obra. 
Informe municipal.
Aprovació per la Comissió de Govern o Ple 
Municipal.
Informació Pública per la contractació d'obra. 
Acta de formació de la mesa de contractació.
Ofertes de contractistes d'obra.
Acta d'adjudicació d'obra.
Fiança econòmica del contractista d'obra.
Contracte d'obres.
Acta de replanteig.
Certificacions, actes de recepcions.
Reformat de projecte.

Són projectes d'obra, tant d'una àrea reduïda del 
municipi com d'un tram que afecta una zona 
àmplia.
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XIII.2.2. AIGÜES 1962 – sèrie oberta 92 Expedient d'obres d’infraestructura urbanística (Veure grup de sèries XIII.2.) Conservació permanent  

XIII.2.3. CLAVEGUERES 1925 – sèrie oberta 92 Expedient d'obres d’infraestructura urbanística (Veure grup de sèries XIII.2.) Conservació permanent  

XIII.2.4. GAS 1928 – sèrie oberta 92 Expedient d'obres d’infraestructura urbanística (Veure grup de sèries XIII.2.) Conservació permanent  

XIII.2.5. PAVIMENTACIÓ VORERES 1933 – sèrie oberta 92 Expedient d'obres d’infraestructura urbanística (Veure grup de sèries XIII.2.) Conservació permanent  

XIII.2.6. TELEFONIA ---- 92 Expedient d'obres d’infraestructura urbanística (Veure grup de sèries XIII.2.) Conservació permanent  

XIII.3. VIES DE COMUNICACIÓ GRUP DE SÈRIES
XIII.3.1. PONTS, PASSARELES I PALANQUES. RIUS 1894 – sèrie oberta

XIII.3.2. CAMINS, CARRETERES, CARRERS I PLACES 1957 – sèrie oberta

XIII.3.3. FERROCARRIL 1915 – 1993

XIII.4. OBRES DE CARÀCTER MUNICIPAL 1896 – sèrie oberta 65 Immobles municipals: construcció i manteniment (Veure inventari)

XIII.5. JARDINS, PARCS I ARBRES 1967 – sèrie oberta

XIII.6. DENOMINACIÓ I RETOLACIÓ DE CARRERS. SENYALITZACIÓ VIÀRIA (SEMÀFORS) 1955 – sèrie oberta

117 (Veure inventari)

443 (Veure inventari)

349 (Veure inventari)

XIII.7. 1931 – sèrie oberta

66 Llicència d'obra menor Lliure amb restriccions

67 Expedients de llicències d'obres majors (Veure inventari)

XIII.7.1. INFRACCIONS URBANÍSTIQUES 1962 – sèrie oberta

782

783 Conservació permanent

XIII.7.2. CANVIS D'ÚS DE LOCALS 1986 – sèrie oberta

XIII.7.3. LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ AIRE CONDICIONAT 1997 – sèrie oberta

XIII.8. ORDRES DE FER. DENÚNCIES. DECLARACIÓ DE RUÏNA. REQUERIMENTS. PARALITZACIÓ D'OBRES 1927 – sèrie oberta

99 Expedient de disciplina urbanística (Veure inventari)

102 Expedient contradictori de declaració de ruïna (Veure inventari)

350 Expedients de neteja de solars (Veure inventari)

Són projectes d'obra, tant d'una àrea reduïda del 
municipi com d'un tram que afecta una zona 
àmplia.

Són projectes d'obra, tant d'una àrea reduïda del 
municipi com d'un tram que afecta una zona 
àmplia.

Són projectes d'obra, tant d'una àrea reduïda del 
municipi com d'un tram que afecta una zona 
àmplia.

Són projectes d'obra, tant d'una àrea reduïda del 
municipi com d'un tram que afecta una zona 
àmplia.

Són projectes d'obra, tant d'una àrea reduïda del 
municipi com d'un tram que afecta una zona 
àmplia.

Tramitació de la realització d'obres municipals 
ordinàries, que poden ser de nova planta, de 
reparació o d'entreteniment d'immobles o serveis 
municipals

Conservació permanent  

Expedients de contractació administrativa de 
semàfors

Subministre i instal·lació de material 
electromecànic per a l'ordenació del trànsit de la 
ciutat

Destrucció total als 15 anys 

Expedients de sol·licitud d’instal·lació, modificació i 
manteniment de la xarxa semafòrica 

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

Destrucció total als 5 anys

Expedients de denominació dels carrers i espais 
públics

Estudiar les diferents propostes que arriben a la 
Ponència per tal de donar noms als diferents 
espais públics

Conservació permanent

LLICÈNCIES D'OBRES (PARCEL·LACIONS, MOVIMENTS DE TERRES). CERTIFICACIONS LLICÈNCIES 
D'OBRES. RESTABLIMENT A LA LEGALITAT

S'exigeix llicència per tal de controlar la legalitat 
urbanística de les edificacions de particulars

Instància de sol·licitud de la llicència, 
acompanyada del plànol de l'emplaçament, la 
descripció de l'obra i el pressupost.

Eliminació al cap de 10 anys de la concessió de la 
llicència i conservació de les intervencions 
realitzades en edificis protegits o catalogats.

S'exigeix llicència per tal de controlar la legalitat 
urbanística de les edificacions dels particulars i 
assegurar-se que compleixen amb la normativa 
urbanística

Conservació permanent

Expedients sancionadors per infraccions greus en 
matèria d'urbanisme

Destrucció total als 4 anys de la finalització de 
l'expedient

Restringit en els 
expedients de persones 
físiques i lliure amb 
restriccions amb els de 
persones jurídiques

Expedients sancionadors per infraccions molt 
greus en matèria d'urbanisme

Restringit en els 
expedients de persones 
físiques i lliure amb 
restriccions amb els de 
persones jurídiques

Control de les infraccions en la realització d'obres 
o en les irregularitats de les diferents activitats 
industrials i recreatives

Conservació permanent dels expedients 
relacionats amb obres majors. Destrucció total al 
cap de 10 anys del tancament de l'expedient, dels 
d'obres menors, exceptuant en aquest cas els 
expedients relacionats amb infraccions sobre els 
edificis protegits o catalogats, que seran de 
conservació permanent.

Conèixer l'estat de deteriorament en que es troba 
una edificació per poder decidir si és procedent de 
declarar-ne l'estat ruïnós. Segons l'article 183 de la 
Llei del Sòl, es pot incoar expedient de declaració 
de ruïna d'un edifici quan aquest es trobi dins d'un 
dels següents supòsits: a) dany no reparable 
tècnicament per mitjans normals b) cost de la 
reparació al 50% del valor actual de l'edifici o parts 
afectades c) circumstàncies urbanístiques que 
aconsellin la demolició d'un immoble.

Conservació permanent

Gestió d’intervenció que té l’ajuntament per 
inspeccionar, bé d’ofici o per denúncia de 
particular, els solars quan s’observen anomalies o 
no es compleix per part dels propietaris les 
prescripcions que en matèria de solars 
s’estableixen a les ordenances municipals.

Destrucció total en el termini d’1 any
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CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS

XIII.9. INFORMES DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA. INFORMES JURÍDICS. ACTIVITATS CLASSIFICADES 1957 – sèrie oberta 79

XIII.10. VIALITAT GRUP DE SÈRIES
XIII.10.1. APARELLS ELEVADORS 1972 – sèrie oberta

XIII.10.2. GUALS. APARCAMENTS RESERVATS 1968 – sèrie oberta

105 Expedient de llicència de construcció de guals.

120 Expedients de reserva d'estacionament

XIII.10.3. LLICÈNCIES RÈTOLS, TENDALS, MARQUESINES I APARADORS 1965 – sèrie oberta 64

XIII.10.4. 1964 – sèrie oberta

114 Expedients de sol·licitud de tanques o fitons (Veure inventari)

127 (Veure inventari)

128 Expedients de publicitat. Anuncis transitoris. (Veure inventari)

293 (Veure inventari)

XIII.10.5. RASES, PALS I XARXES AÈRIES 1936 – sèrie oberta 293 (Veure inventari)

XIII.10.6. 1964 – sèrie oberta

116 Expedients de sol·licitud de senyalització viària (Veure inventari)

118 (Veure inventari)

294 (Veure inventari)

XIII.10.7. DOCUMENTACIÓ DIVERSA 1982 – sèrie oberta

XIII.11. 1941 – sèrie oberta Conservació permanent  

XIII.12. ESCRITS D'ORGANISMES. ESTADÍSTIQUES. SOL·LICITUD SUBVENCIONS. EXEMPCIÓ TAXES 1955 – sèrie oberta

Expedients de qualificació urbanística (certificats 
urbanístics)

Informar del règim urbanístic aplicable a una finca 
o sector

Instància de l'interventor o bé carta.
Informe del tècnic.
Certificat del secretari i vist-i-plau de l'alcaldia.
Rebut de la notificació a l'interessat.
Rebut per cobrament de taxes.

Destrucció total passat 1 any

Regula la construcció i el pas de vehicles en 
edificis privats.

Instància de sol·licitud de llicència d'obres i de gual
Informe tècnic
Aprovació municipal

Eliminació total en el moment de la supressió de la 
llicència del gual i sempre que es conservi el padró 
de guals.

Reserva d'estacionament, a entitats o particulars, 
a la via pública

Sol·licitud de l'entitat o particular
Informe tècnic
Resolució administrativa.

Destrucció total als 5 anys

Relacionat amb: «Llicència d'obertura 
d'establiments innocus»

Conservació permanent

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA (BASTIDES, TANQUES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, BARRAQUES, COTXES 
ANUNCIADORS, ATRACCIONS, PANCARTES, CARTELLERES, ETC.)

L'interessat sol·licita, mitjançant una instància, 
autorització per a procedir a la instal·lació d'una 
tanca o fitó davant del seu habitatge, edifici o local. 
El tècnic de la unitat administrativa elabora un 
informe tècnic sobre la vialitat de la instal·lació. 
D'acord amb les dades emeses, també per la 
guàrdia urbana, s'elaboren les corresponents 
autoritzacions o desestimacions de la petició de 
l'interessat. Les tasques o fitons, normalment, són 
sol·licitades per a evitar l'obstrucció d'accés en els 
locals o habitatges per cotxes aparcats

Destrucció total als 5 anys

Expedients de publicitat. Anuncis en vehicles 
circulants

Gravar l'exhibició o distribució de rètols i cartells 
que tinguin per objecte el coneixement d'articles, 
productes o activitats de caràcter industrial, 
comercial o professional.

Destrucció total als 5 anys

Gravar l'exhibició o distribució de rètols i cartells 
realitzats en bancs, voreres, bastides, papereres, 
terrasses... que tinguin per objecte el coneixement 
d'articles, productes o activitats de caràcter 
industrial, comercial o professional.

Destrucció total als 5 anys

Expedients d’usos especials de béns de domini 
públic

Regular les sol·licituds per realització d’activitats i 
ocupacions temporals de la via pública, i atorgar 
els permisos per a la seva utilització.

Destrucció total als 5 anys

Expedients d’usos especials de béns de domini 
públic

Regular les sol·licituds per realització d’activitats i 
ocupacions temporals de la via pública, i atorgar 
els permisos per a la seva utilització.

Destrucció total als 5 anys

REQUERIMENTS, SANCIONS, RECURSOS. ACTES D'INSPECCIÓ. SERVEIS SOL·LICITATS PER PARTICULARS. 
DENÚNCIES

L'expedient es pot iniciar d'ofici o a instància. Quan 
és d'ofici i d'acord amb els comunicats emesos, 
generalment, per la Guardia Urbana, es procedeix 
a la instal·lació del senyal sol·licitat. Quan és a 
distància, l'interessat presenta sol·licitud i croquis 
d'ubicació del rètol. La unitat i la Guàrdia Urbana 
elaboren informes tècnics i els eleven al Cap 
jeràrquic superior el qual emet la resolució 
administrativa estimant o desestimant la petició.

Destrucció total als 5 anys

Expedient de sol·licitud de circulació de vehicles 
especials

Control de la circulació de vehicles especials 
(grues, mercaderies perilloses, vehicles amb més 
de 10 tones, etc.)

Expedients de sanció per ocupació de la via 
pública

Regular i sancionar l’incompliment pel reglament 
d’ocupació de la via pública. Generalment es tracta 
d’ocupacions o usos sense autorització

MONUMENTS I EDIFICIS D'INTERÈS (PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ). DECLARACIÓ DE ZONES HISTÒRIC – 
ARTÍSTIQUES. ESCULTURES
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XIII.13. PROMOCIÓ DE L'HABITATGE 1954 – sèrie oberta

488

516 (Veure inventari)

XIV. SANITAT I MEDI AMBIENT SECCIÓ
XIV.1. DOCUMENTACIÓ RELATIVA A EPIDÈMIES I CONTAGIS GRUP DE SÈRIES
XIV.1.1. ESTADÍSTIQUES DE MALALTS -----

XIV.2. PROMOCIÓ DE LA SALUT 1980 – sèrie oberta

XIV.2.1. CAMPANYES DE VACUNACIÓ I ALTRES. TROBADA D'ANIMALS DE COMPANYIA 1953 – sèrie oberta

XIV.2.2. DIFUSIÓ I FORMACIÓ PER A LA SALUT PÚBLICA 1992 – sèrie oberta

XIV.3. OFICINA DE SALUT I CONSUM (OMIC) 1985 – sèrie oberta

439

473 Expedients de queixa i reclamació sobre consum 

XIV.4. JUNTA LOCAL DE SEGURETAT. SANITARIS LOCALS 1900 – sèrie oberta

XIV.5. SANITAT VETERINÀRIA 1951 – sèrie oberta

XIV.6. CEMENTIRI I SERVEIS FÚNEBRES 1932 – sèrie oberta

427 Expedients d’inhumació i incineració de cadàvers Procedir a la incineració d’un difunt.

431 Autorització

435 Llibre registre d’inhumacions de cadàvers Document únic: Llibre

436 Llibre registre d’incineracions de cadàvers Document únic: Llibre.

Registres de sol·licituds d’habitatges de promoció 
pública

Basada en el Decret 195/2001, de 10 de juliol. Per 
poder accedir a un habitatge de promoció pública 
promogut per la Generalitat de Catalunya o 
qualsevol ens local la persona interessada ha de 
presentar una sol·licitud acreditant els requisits 
necessaris, tant pel que fa a ingressos econòmics i 
patrimoni com pel que fa a residència, que 
s’adaptin a la normativa vigent (art.10.1). La 
sol·licitud ha d’anar acompanyada necessàriament 
dels documents que s’indiquin a l’imprès per tal 
d’acreditar els requisits exigits. Les sol·licituds es 
formalitzen a partir del model oficial que facilita la 
Direcció General de Serveis Comunitaris i 
l’ajuntament del municipi on s’ubiqui la promoció 
(art.12.1). Aquestes sol·licitud són registrades a 
l’ens local en llibres de registre fins l’any 1996 i 
informàticament a partir d’aquest any

Llibre de registre de paper. Informació registrada: 
número d’expedient, nom del sol·licitant, adreça 
del sol·licitant, data de presentació de la sol·licitud, 
estat civil, estat laboral cobrament o no de subsidi 
d’atur, situació de residència en l’habitatge 
actualment ocupat, nombre de persones a la 
família i altres observacions

Conservació permanent 

Expedients d'adquisició d'habitatge de promoció 
pública.

Accedir a un habitatge de promoció pública 
promogut per la Generalitat de Catalunya o 
qualsevol ens local.

Destrucció total en un termini de 15 anys i 
destrucció total dels expedients no adjudicats a 
partir del moment en què hi hagi una resolució 
ferma

Expedients d’arbitratge i mediació en matèria de 
consum

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

Full de reclamació realitzat per part del consumidor 
(amb documentació annexa si s’escau)
Diligència d’admissió a tràmit de la reclamació
Escrit de trasllat a la part reclamada
Resposta de la part reclamada acceptant o 
rebutjant l’arbitratge
Comunicació al reclamant indicant que l’altra part 
no accepta l’arbitratge (en el cas de ser aquest 
rebutjat)
Convocatòria de la vista a les parts
Informe pericial (en cas de que sigui demanat)
Comunicació a les parts de l’informe pericial
Acta de la vista i laude
Comunicació del laude (resolució arbitral) a les 
parts
Escrits de qualsevol de les parts demanant 
aclariments sobre el laude i resposta per part del 
Col·legi Arbrital al escrit.
Sol·licitud de certificació sobre les actuacions del 
Col·legi Arbrital per part de l’Audiència
Respostes del Col·legi Arbrital a les demandes de 
l’Audiència
Sol·licituds de certificació de les actuacions de 
l’expedient per acreditar les mateixes davant  
procediment judicial.
En cas d’incompliment del laude, carta instant a la 
part que no compleix recordant-li la obligació del 
compliment

Destrucció total als 7 anys 

Recollir les queixes i reclamacions sobre temes de 
consum, i tramitar-les, depenent del cas a 
l’empresa reclamada, a l’organisme competent o a 
la Junta Arbitral.

Full de reclamacions
Documents annexos
Cartes i comunicacions als diferents organismes i 
empreses
Resposta de les empreses i organismes
Comunicació a l’interessat sobre els tràmits 
realitzats

Destrucció total als 5 anys

Declaració jurada del familiar més pròxim
Certificat mèdic de defunció
Resolució de Gerència de Serveis Funeraris
Llicència (autorització) del Registre Civil
Ordre judicial en el cas de mort traumàtica
Autorització d’incineració amb efectes personals
Lliurament de cendres 

Destrucció total en el termini de 4 anys des del 
tancament de l’expedient. 

Expedients d’autorització d’exhumació de 
cadàvers pel trasllat de sepultura o incineració 
sense la presència de la família.

Autoritzar l’exhumació (retirada de les restes), a 
efectes de trasllat de sepultura o incineració sense 
la presència de la família.

Destrucció total en un termini de 5 anys.

Registrar totes les inhumacions que es realitzen 
diàriament Conservació permanent 

Registrar totes les incineracions que es realitzen 
diàriament.

Conservació permanent 
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XIV.6. CEMENTIRI I SERVEIS FÚNEBRES 1932 – sèrie oberta

437 Document únic: Llibre.

XIV.6.1. CESSIONS I CONCESSIONS DE NÍNXOLS. PRÒRROGUES. CADUCITATS 1982 – sèrie oberta
434 Llibre registre general de sepultures i parcel·les Document únic: Llibre

438 Document únic: Llibre

XIV.6.2. CANVIS DE TITULARITAT DE NÍNXOLS. TRASPASSOS DE NÍNXOLS. DUPLICATS DE TÍTOLS 1982 – sèrie oberta 426

XIV.7. MESURES SANITÀRIES REFERIDES A AIGÜES I HABITATGES 1957 – sèrie oberta

XIV.8. LABORATORI I INSPECCIÓ SANITÀRIA. CONVENI 1988 – sèrie oberta 361 Expedients d’inspecció de control alimentari.

XIV.9. PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT. CREACIÓ CONSORCI ALBA-TER 1984 – sèrie oberta

XIV.9.1. TALA D'ARBRES. REPLANTAMENTS 1985 – sèrie oberta

XIV.9.2. ABOCAMENTS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM -----

XIV.9.3. DEIXALLERIA -----

XIV.10. DENÚNCIES. REQUERIMENTS. SANCIONS. SOL·LICITUDS DE PARTICULARS 1949 – sèrie oberta

362 Expedients sancionadors de control alimentari

312 Expedients de denúncies d’higiene d’habitatges Conservació permanent

XIV.11. SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 1984 – sèrie oberta

XV. DOCUMENTACIÓ NOTARIAL SECCIÓ
XV.1. PLETS, RECURSOS I CONTENCIOSOS 1899 – sèrie oberta

XV.2. ESCRIPTURES NOTARIALS 1903 – sèrie oberta

XXV. SERVEIS PÚBLICS I MANTENIMENT SECCIÓ
XXV.1. ESCORXADOR 1934 – 1984

XXV.1.1. LLIBRE DE REGISTRE DEL BESTIAR SACRIFICAT I DELS ARBITRIS SOBRE LA CARN 1946 – 1983

XXV.1.2. 1946 – 1972

XXV.2. MERCATS GRUP DE SÈRIES
XXV.2.1. MERCAT VIA PUBLICA 1973 – sèrie oberta

XXV.2.2. PLAÇA MERCAT 1983 – sèrie oberta

467 Document únic: Llibre

468

Llibre registre d’exhumacions i trasllats de 
cadàvers

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

Conservació permanent 

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

Conservació permanent 

Llibre registre de concessions temporals de 
sepultures

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

Conservació permanent 

Expedients de gestió de drets funeraris sobre 
sepultures

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

Títol de la sepultura
Certificat de defunció
Testament
Document d’últimes voluntats
Renúncia de la majoria dels hereus
Poders o autorització administrativa
Fotocòpia DNI (compulsada pels Serveis 
Funeraris)
Avís de rebut de correus
Llistat de destinataris de correu certificat

Destrucció total en el termini de 4 anys des del 
tancament de l’expedient. 

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

Acta de recollida de mostres d’aliments
Passi de les mostres al Laboratori Municipal
Resultats analítics
Notificacions
Propostes
Recursos
Diligències
Dictàmens

Destrucció total en el termini d’1 any dels 
expedients que no han generat un procés 
sancionador i conservació permanent dels 
expedients que han derivat en un procediment 
sancionador.

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

Acta de recollida de mostres d’aliments
Passi de les mostres al Laboratori Municipal
Resultats analítics
Notificacions
Propostes
Recursos
Diligències
Dictàmens

Destrucció total en un termini d'1 any dels 
expedients que no generin sancionador, els altres, 
conservació permanent 

Tràmit i resolució dels expedients de denúncies 
particulars referents a la higiene dels habitatges.

Instància
Inspecció
Informe
Providència (si procedeix)
Acusament de rebuda
Recaptació de la multa (si procedeix)
Al·legacions (si procedeix)
Diligències d’actuacions
Recursos (si procedeix)

LLIBRE DE REGISTRE DELS PORCS SACRIFICATS EN RÈGIM DE MATANÇA DOMICILIÀRIA PER AL CONSUM 
FAMILIAR

Llibre registre de concessions administratives de 
mercats municipals

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

Conservació permanent 

Expedients d’adjudicació de l’autorització 
d’explotació de locals de mercats municipals

Procedir a l’adjudicació de les autoritzacions de 
venda en els espais dels mercats municipals

Disposi de gerència de l’Institut de Mercats
Informe comercial
Informe jurídic
Plec de condicions
Aprovació del Plec de condicions per part del 
President de l’Institut
Informe de Secretaria General
Informe d’Intervenció
Anunci en el BOP
Ofertes i documentació administrativa (pliques)
Actes de la mesa de contractació-adjudicació
Resolució del President de l’Institut
Notificacions
Títol i rebut de la quantitat pagada

Destrucció total als 5 anys
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALT (1991 – 2015)

CODI NOM DATES EXTREMES TAD NOM TAD FUNCIÓ DOCUMENTS AVALUACIÓ ACCÉS

XXV.2.2. PLAÇA MERCAT 1983 – sèrie oberta

469

470 Recuperar una llicència d’autorització d’ús

471

472

485

XXV.3. 1919 – sèrie oberta

236 (Veure TAD 236)

237 (Veure TAD 237)

238 (Veure TAD 238)

239 Expedients de contractes administratius especials (Veure TAD 239)

240 (Veure TAD 240)

242 (Veure TAD 242)

243 (Veure TAD 243)

244 (Veure TAD 244)

XXV.4. 1975 – sèrie oberta 148 Control de tasques de manteniment d'immobles

XXV.5. 1985 – sèrie oberta

XXV.6. SOL·LICITUD SUBVENCIONS. DOCUMENTACIÓ DIVERSA 1984 – sèrie oberta

XXV.7. ASSEGURANCES. PÒLISSES DE RESPONSABILITAT CIVIL. INDEMNITZACIONS 1984 – sèrie oberta

Expedients de modificació de l’autorització 
d’explotació o de l’espai de locals de mercats 
municipals 

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

Sol·licitud 
Exposició pública
Al·legacions (si s’escau)
Informe jurídic
Notificacions
Títol i carta de pagament

Destrucció total als 5 anys

Expedients de recuperació de l’autorització 
d’explotació de locals de mercats municipals 

Sol·licitud
Informe jurídic
Resolució
Notificacions
Ordre de pagament

Destrucció total als 5 anys

Expedients de canvi de titularitat de l’autorització 
d’explotació de locals de mercats municipals 

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

Sol·licitud de les dues parts
Documentació sol·licitada (DNI, certificats varis, 
alta d’IAE, alta d’autònoms, etc.)
Resolució
Notificacions
Títol i rebut de la quantitat pagada

Destrucció total als 5 anys

Expedients d’embargament i traves sobre 
autoritzacions d’explotació de locals de mercats 
municipals 

Procedir a efectuar l’ordre d’embargament del dret 
de traspàs (que és l’únic embargable en el cas de 
les autoritzacions o concessions de locals de 
venda en els mercats) del titular de la concessió 
dictada per un tribunal de justícia o per 
determinats òrgans de l’Administració Pública 
(Agència Tributària, Seguretat Social, o altres).

Ordre d’embargament
Informe jurídic
Comunicacions
Aixecament de l’embargament

Destrucció total als 5 anys

Expedients sancionadors en matèria de mercats 
municipals

Procedir a sancionar una infracció d’acord amb les 
ordenances (manca de pagament del cànon, 
venda d’articles no autoritzats, mantenir el lloc de 
venda tancat més enllà dels dies autoritzats, 
queixes dels ciutadans, etc.)

Sol·licitud-denúncia
Plec de càrrecs
Proposta de resolució
Comunicacions (fotocòpia)
Al·legacions (si escau)
Resolució final
Advertiment/Carta de pagament de la sanció/Acta 
de llançament

Destrucció total als 5 anys

SUBHASTES, CONCURSOS,CONVENIS, ENCÀRRECS, CONTRACTES I CONCESSIONS ADMINISTRATIVES 
DE SERVEIS. ASSEGURANCES. TRANSPORT (RECADERS).

Expedients de contractació de subministraments 
de material inventariable

Formalitzar en document administratiu les 
respectives obligacions entre l’Administració i 
l’adjudicatari

Conservació permanent, excepte els 
subministraments que hagin estat objecte 
d’homologació, que es conservaran un termini de 
deu anys. Un cop exhaurit aquest termini, aplicació 
d’un mostreig cronològic pel qual es conservaran 
els expedients dels anys acabats en 0 i 5 fins al 
1975, i en 1 i 6 des de l’any 1981.

Expedients de contractació de subministraments 
de material no inventariable

Formalitzar en document administratiu les 
respectives obligacions entre l’Administració i 
l’adjudicatari.

Conservació de la sèrie 10 anys. Un cop exhaurit 
aquest termini, aplicació d’un mostreig cronològic 
pel qual es conservaran els anys acabats en 0 i 5 
fins al 1975, i en 1 i 6 des de l’any 1981.

Expedients de contractació de gestió de serveis 
públics

Formalitzar en document administratiu les 
respectives obligacions entre l’Administració i 
l’adjudicatari

Conservació permanent 

Formalitzar en document administratiu les 
respectives obligacions entre l’Administració i 
l’adjudicatari

Conservació permanent 

Expedients de contractes de serveis de quantia 
inferior a 12 mil €

Formalitzar en document administratiu les 
respectives obligacions entre l’Administració i 
l’adjudicatari

Conservació de la sèrie 10 anys. Un cop exhaurit 
aquest termini, aplicació d’un mostreig cronològic 
pel qual es conservaran els anys acabats en 0 i 5 
fins al 1975, i en 1 i 6 des de l’any 1981.

Expedients de contractes de treballs específics i 
concrets no habituals

Formalitzar en document administratiu les 
respectives obligacions entre l’Administració i 
l’adjudicatari

Conservació permanent 

Expedients de contractes de consultoria i 
assistència tècnica

Formalitzar en document administratiu les 
respectives obligacions entre l’Administració i 
l’adjudicatari

Conservació permanent 

Expedients de contractes de serveis de quantia 
igual o superior a 12 mil €

Formalitzar en document administratiu les 
respectives obligacions entre l’Administració i 
l’adjudicatari

Conservació permanent 

MANTENIMENT, CONSERVACIÓ D'EDIFICIS MUNICIPALS I VIES PÚBLIQUES (ESCOLES, BIBLIOTEQUES I 
VEHICLES)

Seguiment de les tasques de manteniment dels 
immobles de l'Administració

Peticions de les unitats administratives
Fulls de treball de les unitats de manteniment Destrucció total als 5 anys

SERVEIS DE GESTIÓ COMUNA. REPRESENTACIÓ  DE L'AJUNTAMENT EN ALTRES ORGANISMES. 
ESTATUTS
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