dilluns, 23 / setembre / 2019

Calendari de Conservació de l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet de Llobregat
CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

A

DELIMITACIÓ I PLANEJAMENT DEL TERRITORI

A100

DELIMITACIÓ TERRITORIAL

A110

Delimitacions del terme municipal

A111

Delimitacions territorials de districtes i
seccions electorals

742

Expedients de divisió del terme municipal en
seccions

Conservació
Permanent

A120

Alteració del terme municipal

A121

Modificacions de la inscripció en el Registre
d'Entitat Locals

A122

Canvis de nom del municipi

A200

ORDENAMENT URBANÍSTIC GENERAL

A210

Plans directors urbanístics supramunicipals

A220

Plans generals d'ordenació urbanística
municipal

68

Pla general d'ordenació

Conservació
Permanent

A221

Modificació del Pla General d'Ordenació
Urbana

A222

Modificació puntual del Pla Metropolità

A230

Programes d'actuació urbanística

A240

Normes subsidiàries i complementàries de
planejament urbanístic

91

Normes subsidiàries de planejament urbanístic

Conservació
Permanent

A300

PLANEJAMENT DEL DESENVOLUPAMENT
URBANÍSTIC

A310

Plans parcials d'ordenació

90

Plans parcials d'ordenació urbana

Conservació
Permanent

A320

Plans especials urbanístics

89

Plans especials d'ordenació urbana

Conservació
Permanent

A330

Estudis de detalls urbanístics

103

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

Conservació
Permanent
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Termini

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

A340

Projectes de delimitació d'unitats d'actuació

A350

Plans de millora urbana (PEMU)

A351

Modificacions de plans de millora urbana

C

GESTIÓ URBANÍSTICA

C100

EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT

C110

Projectes d'urbanització

C120

Projectes de reparcel·lació, compensació i
expropiació

C121

Expropiacions urbanístiques

C122

Reparcel·lacions urbanístiques

C130

Entitats urbanístiques col·laboradores

C140

Quotes d'urbanització

C150

Convenis urbanístics

C160

Contribucions especials

134

Expedients de contribucions especials

Conservació
Permanent

C200

INFORMACIÓ URBANÍSTICA

79

Expedients de qualificació urbanística, certificats
urbanístics.

Destrucció

C210

Certificats i informes d'aprofitament urbanístic

C220

Certificats i informes de compatibilitat
urbanística

C230

Consultes urbanístiques

C240

Certificats i informes de legalitat i antiguitat
d'una finca

C250

Certificats i informes de canvis d'ús

C260

Certificats d'innecessarietat de parcel·lació

C300

GESTIÓ CARTOGRÀFICA DEL TERRITORI I DEL
NOMENCLÀTOR
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Termini

1 any

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

C310

Denominacions de carrers

349

Expedients del nomenclàtor de la ciutat

Conservació
Permanent

C320

Numeracions de carrers

C330

Recursos cartogràfics i fotogràfics del municipi

C340

Alineacions i rasants

C350

Certificats i informes de canvi de nom de carrer
i/o de numeració d'una finca

C400

CONTROL DE L'EDIFICACIÓ I L'OCUPACIÓ DE LA
VIA PÚBLICA

C410

Llicències d'obra

432

Expedients de permisos d'obres i instal·lacions
d'elements ornamentals a les sepultures

Destrucció amb
observacions

10 anys

Els expedients referits a
nínxols. La resta
Conservació Permanent

C411

Llicències d'obra major

67

Llicència d'obra major

Conservació
Permanent

C412

Llicències d'obra menor

66

Llicència d'obra menor

Destrucció amb
observacions

10 anys

Excepte Edificis
protegits o catalogats

C413

Comunicacions prèvies d'obres

922

Comunicació prèvia d’obres a particulars

C413

Comunicacions prèvies d'obres

922

Comunicació prèvia d’obres a particulars

Destrucció

6 anys

C414

Declaracions responsables d'obres

C415

Llicències d'obra d'instal·lació i reparació de
serveis

C416

Permisos de construcció a l’espai públic

C417

Modificació substancial d'una obra

C420

Llicències d'ocupació dels espais públics

294

Expedients de sanció per ocupació de la via pública

Destrucció

5 anys

C420

Llicències d'ocupació dels espais públics

524

Registre de talls de trànsit

Destrucció

5 anys

C421

Ocupacions de la via pública per repartiment
de publicitat

C422

Ocupacions de la via pública per a la instal·lació
de terrasses
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CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

C423

Ocupacions de la via pública per rètols i
publicitat

128

Expedients de publicitat. Anuncis transitoris

Destrucció amb
observacions

5 anys

Si hi ha padró

C424

Autoritzacions d'activitats a la via pública sense 293
ànim de lucre

Permisos d'ocupació temporal de la via pública

Destrucció

5 anys

C425

Ocupacions de la via pública per a obres i
contenidors

C426

Ocupacions de la via pública per a fer rodatges
o gravar escenes

C427

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

C428

Ocupacions de la via pública per establiments o
parades

C429

Ocupacions de la via pública per a fires,
atraccions i circ

C430

Llicències de parcel·lació, segregació
urbanística o divisió horitzontal

Expedient de parcel·lació urbanística

Conservació
Permanent

C440

Llicències de guals

C441

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

C442

Renovacions de guals

C443

Altes de guals

C444

Reposicions de plaques de guals

C450

Llicències de quioscos

C500

CONTROL I PROMOCIÓ DE L'HABITABILITAT

C510

Primera ocupació d'edificis i instal·lacions

C511

Sol·licituds de cèdules d'habitabilitat

C520

Ajuts a la rehabilitació d'habitatges i edificis
d'ús residencial

104
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CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

C600

PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I
CONSERVACIÓ D'EDIFICIS

312

Expedients de denúncies d'higiene d'habitatges

Conservació
Permanent

C600

PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I
CONSERVACIÓ D'EDIFICIS

350

Expedients de neteja de solars

Destrucció

1 any

C610

Disciplina urbanística

782

Expedients sancionadors per infraccions greus en
matèria d'urbanisme

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

C610

Disciplina urbanística

783

Expedients sancionadors per infraccions molt greus Conservació
en matèria d'urbanisme
Permanent

C610

Disciplina urbanística

99

Expedients sancionadors per infraccions lleus en
matèria d'urbanisme

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

C611

Multes coercitives de disciplina urbanística

C612

Expedients sancionadors de disciplina
urbanística

C620

Patologies en la conservació d'edificis

102

Expedient contradictori de declaració de ruïna

Conservació
Permanent

C621

Multes coercitives de patologies i conservació
d'edificis

C622

Expedients sancionadors de patologies i
conservació d'edificis

C630

Expedients de declaració de solars d'edificació
forçosa (TANCADA)

C640

Suspensions d'obres

E

OBRES PÚBLIQUES I HABITATGE PROTEGIT

E100

OBRES PÚBLIQUES

E110

Projectes d'obres ordinàries d'infraestructura i
dotació de serveis

E120

Peticions d'infraestructura i dotació de serveis

E130

Projectes de construcció i/o reforma
d'immobles municipals
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Termini

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

E131

Projectes d'instal·lacions de serveis en
immobles municipals

E140

Manteniment d'infraestructures i serveis

65

Immobles municipals: construcció i manteniment

Conservació
Permanent

E140

Manteniment d'infraestructures i serveis

92

Expedient d'obres d'infraestructura urbanística

Conservació
Permanent

E141

Denúncies i peticions de manteniment a la via
pública

126

Expedients de sol·licitud d’instal·lació o modificació
del mobiliari urbà transports públics de superfície

Destrucció

E142

Manteniment de l'enllumenat públic

E150

Manteniment d'immobles municipals

E160

Comunicats de treball

E200

PROGRAMES SUPRAMUNICIPALS
D'ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ

E210

Programes supramunicipals d'obra pública

E300

PLANIFICACIÓ, PROMOCIÓ I GESTIÓ
D'HABITATGE PÚBLIC I/O DE PROTECCIÓ
OFICIAL

E310

Registre de sol·licituds d'habitatges de
promoció pública

488

Registre de sol·licituds d'habitatge de promoció
pública

Conservació
Permanent

E311

Alta al Registre de sol·licituds d'habitatges de
promoció pública

E312

Modificacions al Registre de sol·licituds
d'habitatges de promoció pública

E313

Baixes al Registre de sol·licituds d'habitatges de
promoció pública

E320

Borsa de Mediació pel Lloguer Social

E321

Sol·licituds de Borsa de Mediació pel Lloguer
Social

E322

Ofertes d'habitatge per la Borsa de Mediació
pel Lloguer social
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Termini

5 anys

Observacions

CODI

NOM

E323

Gestió dels contractes de lloguer de la borsa de
mediació social

E330

Adjudicacions d'habitatge de promoció pública

E331

Adjudicació d'habitatges a través de la Taula de
Fons Social

E340

Promoció d'habitatge protegit

E350

Mesures de protecció del dret a l'habitatge

E400

PROMOCIÓ I GESTIÓ D'APARCAMENTS PÚBLICS

G

MEDI AMBIENT

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

516

Expedients d'adquisició d'habitatge de promoció
pública

Destrucció

15 anys

398

Expedients d'utilització de béns immobles de
titularitat municipal

Destrucció

5 anys

833

Autorització d’abocament mitjançant connexió a
sistema públic de sanejament

Destrucció

5 anys

25

Expedients de recollida d'escombraries

Destrucció

5 anys

63

Llicència d'activitats classificades

Conservació
Permanent

G100 GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT
G110 Protecció del medi ambient
G111 Control de variables atmosfèriques
G120 Gestió ambiental de l'aigua

G130 Gestió dels residus
G131 Incidències de sanejament
G132 Sol·licituds de serveis de neteja
G133 Recollida d'escombraries
G140 Gestió de parcs i jardins
G141 Comunicats de treball
G142 Incidències de parcs i jardins
G200 INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS

G210 Activitats classificades (TANCADA)
G220 Obertura d'establiments i exercici d'activitats
innòcues (TANCADA)
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Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

64

Llicència d'obertura d'establiments innocus

Conservació
Permanent

100

Expedients d'infraccions d'activitats molestes i
indústries clandestines

Conservació
Permanent

G330 Expedients sancionadors en matèria d'activitats 779

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

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

G330 Expedients sancionadors en matèria d'activitats 780

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

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

G330 Expedients sancionadors en matèria d'activitats 781

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

G340 Verificació i control d'activitats

Expedients d’inspecció i control en matèria
d’activitats econòmiques i recreatives

3 anys

sempre que hagin
transcorregut quatre
anys de la data de la
resolució, en el cas que
n’hi hagi

G230 Llicències d'activitats
G231 Comunicacions prèvies d'activitats
G232 Declaracions responsables d'activitats
G240 Gestió de les llicències d'activitats
G241 Canvis de titularitat d'activitats
G242 Sol·licituds d'informes previs en matèria
d'incendis
G243 Caducitat d'una activitat
G244 Modificació substancial d'una activitat
G245 Modificacions no substancials d'una activitat
G246 Consultes sobre activitats
G250 Registre d'activitats
G300 PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT AMBIENTAL

G310 Disciplina d'activitats
G320 Mesures correctores d'activitats

J

863

POBLACIÓ I ELECCIONS
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Destrucció amb
observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

J100

EMPADRONAMENT

J110

Padró municipal d'habitants

616

Padró municipal d'habitants

Conservació
Permanent

Destrucció
dels fulls
padronals
als 100
anys, si
existeix
registre de
Padró
Municipal.
DT resta
doc.

J111

Renovació del padró municipal d'habitants

617

Expedient d'aprovació de la revisió anual del padró
municipal d'habitants

Destrucció

Si
l'informació
està
recollida al
Ple, 3
mesos
desprès.

J112

Rectificació anual del padró municipal
d'habitants (TANCADA)

J120

Modificació del padró municipal d'habitants

J121

Declaracions d'alta del padró municipal
d'habitants

J122

Renovacions/confirmacions d'empadronament
per a persones estrangeres

J123

Baixes d'ofici per inclusió indeguda al padró
municipal d'habitants

J124

Declaracions de baixa del padró municipal
d'habitants
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Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

J125

Declaracions de canvis de dades personals del
padró municipal d'habitants

618

Destrucció

100 anys
fulls
empadrona
ment,
autoritzacio
ns i
representaci
ó de
tercers. DT
documentac
ió aportada
ciutadà un
cop validat
l'empadron
ament. DT
resta
documentac
ió en un
termini 5
anys.

J126

Declaracions de canvi de domicili del padró
municipal d'habitants

J127

Baixes per caducitat de la inscripció padronal

J130

Trasllat de variacions d'empadronament

J140

Certificats i volants d'empadronament i
convivència

J200

ESTADÍSTIQUES GENERALS DE POBLACIÓ

J210

Censos de població

J211

Certificats del nombre d'habitants per secció
censal

J220

Censos de població i habitatges

J230

Censos d'edificis i locals

J240

Registre municipal d'unions civils

Modificacions del padró municipal d'habitants
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Observacions

CODI

NOM

J241

Certificats d'inscripció al Registre Municipal
d'Unions Civils

J242

Baixes al Registre Municipal d'Unions Civils

J300

PROCESSOS ELECTORALS

J310

Organització de processos electorals

J320

Organització de referèndums i consultes
populars

J330

Cens electoral

J331

Rectificacions del cens electoral

J332

Testimonis de condemna (TANCADA)

J333

Eleccions de membres a tribunal de jurat

K

COOPERACIÓ MUNICIPAL EN LA DEFENSA DE
L'ESTAT (TANCADA)

K100

SERVEI MILITAR

K110

Expedients generals de lleves

K120

Expedients personals dels mossos de lleva

K130

Revista anual

K200

SUBMINISTRAMENT I REQUISA MILITAR

K300

RESTRICCIÓ DE DRETS I LLIBERTATS

K310

Informes político-socials

M

SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

628

Expedients de revisió i reclamacions del cens
electoral

Destrucció

Un cop
actualitzat
cens
anterior

630

Expedients d'elecció de membres a tribunal de jurat Destrucció

2 anys

34

Documents de gestió de serveis diaris de la Policia
Local

2 anys

Observacions

M100 GESTIÓ DEL SERVEI DE SEGURETAT CIUTADANA
M110 Plans i programes de seguretat ciutadana
M120 Gestió dels efectius policials
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Destrucció

modificació 18/2014

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

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

Destrucció

5 anys

267

Llibres de registre d'atestats de la guàrdia urbana

Conservació
Permanent

528

Minutes de la policia local per actuacions com a
policia judicial

Destrucció

5 anys

529

Registre de citacions judicials a agents de la policia
local

Destrucció

2 anys

M121 Comunicats diaris de servei
M130 Gestió de l'equipament de treball
M131 Expedients d'altes i baixes d'armament
M140 Gestió del parc mòbil policial
M200 FUNCIONS DE POLICIA JUDICIAL
M210 Relacions de la policia local amb altres cossos
de seguretat i altres administracions públiques

M211 Informes de la policia local sol·licitats per altres 386
administracions públiques
M220 Actuacions policials per delictes i faltes
M221 Registre d'atestats i telefonemes

M222 Denúncies i infraccions de les ordenances
municipals
M223 Informes d'actuacions de la policia local
sol·licitats per particulars

M230 Gestió de detinguts
M231 Registre de custòdia de detinguts
M240 Auxili a l'autoritat judicial i fiscal
M241 Minutes de la policia local per actuacions com
a policia judicial

M242 Notificacions judicials per a agents
M243 Registre de citacions judicials a agents de la
policia local
M244 Registre de minutes
M245 Citacions judicials
M246 Requeriments judicials
M250 Cancel·lacions de dades policials
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Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

530

Expedients d'intervencions i comisos de la policia
local

Destrucció

5 anys

17

Llibre de registre d'objectes perduts

Destrucció

4 anys

modificació 19/2014

466

Plans especials d'emergència municipal

Destrucció

4 anys

Des de l'entrada en
vigor del Pla
d'emergència

M520 Ordenació del trànsit urbà

360

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

Destrucció

5 anys

M520 Ordenació del trànsit urbà

442

Expedients direccionalitat i ordenació del trànsit

Destrucció

5 anys

M300 FUNCIONS DE POLICIA ADMINISTRATIVA
M310 Intervencions i comisos de la policia local
M320 Gestió dels objectes perduts
M321 Registre d'objectes perduts
M330 Llicències d'armes
M331 Llicències d'arma d'aire comprimit

M340 Autoritzacions de sortides de menors a
l'estranger que fa la policia local
M400 FUNCIONS DE POLICIA ASSISTENCIAL I
PROTECCIÓ CIVIL

M410 Sancions en matèria de convivència i civisme
M420 Assistència i mediació en matèria de
convivència i civisme
M430 Plans especials municipals d'emergència

M440 Promoció de la convivència i el civisme
M450 Informes sobre plans d'autoprotecció a tercers
M460 Suport de protecció civil per actes amb
participació ciutadana

M500 FUNCIONS DE POLICIA EN MATÈRIA DE
SEGURETAT VIÀRIA
M510 Campanyes de sensibilització i formació en
seguretat viària

M521 Sol·licituds de senyalització viària
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CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

443

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

Destrucció

5 anys

M524 Sol·licituds d'instal·lació de tanques o fitons

114

Expedients de sol·licitud de tanques o fitons

Destrucció

5 anys

M530 Actuacions policials per accidents de circulació

266

Expedients d'atestats de la guàrdia urbana

Destrucció

10 anys

M531 Informes d'accidents de trànsit

123

Expeidents d'informes tècnics d'accidents de
trànsit amb danys materials lleus

Destrucció

4 anys

M540 Sancions en matèria de trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial

122

Llistat de multes de la Guàrdia Urbana en via de
constrenyiment

Destrucció

2 anys

M540 Sancions en matèria de trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial

29

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

Destrucció

5 anys

M550 Sol·licituds de circulació de vehicles especials

115

Expedients d'autorització de pràctiques de
conducció de vehicles

Destrucció

15 anys

M550 Sol·licituds de circulació de vehicles especials

118

Expedient de sol·licitud de circulació de vehicles
especials

Destrucció

5 anys

M620 Ordenació del transport públic

124

Expedients de sol·licitud de circulació de transports
interurbans

Destrucció

5 anys

M620 Ordenació del transport públic

125

Expedients de reclamacions d'usuaris dels
transports públics

Conservació
Permanent

M620 Ordenació del transport públic

315

Estadístiques diàries del transport de viatgers

Destrucció

M522 Sol·licituds d'instal·lació, modificació i
manteniment de la xarxa semafòrica

Observacions

M523 Gestió de zones i d'illes de vianants

M600 MOBILITAT I TRANSPORTS
M610 Registre de vehicles particulars (TANCADA)
M611 Matriculació de ciclomotors
M612 Registres de vehicles de tracció menor
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5 anys

modificació 17/2014

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

M620 Ordenació del transport públic

665

Inspecció anual de vehicle del servei de taxi

Destrucció amb
observacions

6 mesos

un cop les dades hagin
estat transcrites al
Registre de llicències del
servei de taxi. En cas
contrari, destrucció als
quatre anys de la
inspecció

M621 Targes bonificades de transport públic

316

Expedients de concessió de bonificació al transport
públic (Targeta rosa)

Destrucció

1 any

M622 Llicències municipals d'autoturismes

664

Expedients de permisos de conducció de taxi

Destrucció amb
observacions

4 anys

sempre que les dades
hagin estat transcrites al
Registre de llicències del
servei de taxi

M622 Llicències municipals d'autoturismes

666

Expedients de llicència de taxi

Destrucció

4 anys

sempre que les dades
hagin estat transcrites al
Registre de llicències del
servei de taxi

M622 Llicències municipals d'autoturismes

667

Registre de llicències del servei de taxi

Conservació
Permanent

M640 Retirada de vehicles per la grua municipal

388

Expedients de retirada de vehicles per la grua
municipal

Destrucció

5 anys

M650 Retirada de vehicles abandonats

387

Expedients de retirada de vehicles abandonats

Destrucció

5 anys

M650 Retirada de vehicles abandonats

527

Registre de vehicles abandonats en la via pública

Destrucció

15 anys

M623 Sol·licituds d'accés al transport públic adaptat
M630 Reserves d'estacionament
M631 Reserves d'estacionament de càrrega i
descàrrega
M632 Reserves d'estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda
M633 Reserves d'estacionament per obres
M634 Talls de carrer
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CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

526

Registre d'immobilitzacions de vehicles

Destrucció

5 anys

794

Expedients d’admissió a centres assistencials per a
gent gran i persones discapacitades

Destrucció

5 anys

M651 Renúncies de vehicles
M660 Peticions de recerca, precinte o immobilització
de vehicles
M670 Gestió de les zones d'estacionament
M671 Targetes d'estacionament per a persones amb
discapacitat

M672 Sol·licituds de distintiu per a la zona verda
M673 Gestió de les zones d'estacionament de
bicicletes
M674 Distintiu de vehicle verd

M680 Plans de mobilitat urbana
M681 Cobertura de serveis preventius d'un acte a la
via pública
N

BENESTAR SOCIAL I COOPERACIÓ

N100 BENEFICÈNCIA (TANCADA)
N110 Padrons i registres
N120 Expedients de beneficència

N121 Expedients de concessió de pensions vitalícies
N122 Expedients d'assistència a tuberculosos
N123 Expedients d'acreditació de la condició de
pobre
N124 Expedients d'ajudes per malaltia i ancianitat
N130 Expedients d'assistència a menors
N131 Expedients d'assistència a orfes de guerra

N200 ASSISTÈNCIA SOCIAL
N210 Gestió dels equipaments d'atenció social
municipal
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Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

N231 Prestacions econòmiques d'urgència

295

Expedients d'ajuts per a l'adquisició de libres
escolars

Destrucció

3 anys

N231 Prestacions econòmiques d'urgència

297

Expedients d'ajuts individuals per assistència a
colònies i campaments

Destrucció

3 anys

N231 Prestacions econòmiques d'urgència

541

Expedients de sol·licituds d'ajuts individuals de
menjadors

Destrucció

5 anys

N231 Prestacions econòmiques d'urgència

800

Expedients de prestacions econòmiques d’urgència
social

Destrucció

6 anys

754

Expedients del servei d'atenció domiciliària

Destrucció

6 anys

Observacions

N220 Plans i programes d'atenció i promoció social
N230 Expedients socials

N232 Menjador social, picnics, dutxes i bugaderia
N233 Servei residencial d'estada limitada
N234 Derivacions de prestació de serveis
N235 Serveis socioeducatius per a la infància i
adolescència en risc

N236 Intervenció socioeducativa intensiva
N237 Exclusió residencial i pobresa energètica
N240 Atenció domiciliària

N241 Teleassistència
N242 Àpats i menjadors per a gent gran
N243 Ajuts a domicili
N250 Expedients de dependència

N251 Programa Individual d'Atenció
N300 ASSISTÈNCIA SOCIOSANITÀRIA
N310 Atenció a la salut sexual i reproductiva
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comptats a partir de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

N431 Informes per al reagrupament familiar

662

Informes per al reagrupament familiar

Destrucció

1 any

N432 Informes d'arrelament social

663

Informes d'arrelament social

Destrucció

1 any

N320 Servei de podologia
N400 INTERMEDIACIÓ EN PROGRAMES
SUPRAMUNICIPALS D'ASSISTÈNCIA SOCIAL
N410 Sol·licituds d'ajuts materials i econòmics
N411 Sol·licituds de suport econòmic per a persones
grans

N412 Sol·licituds d'ajuts pel pagament del lloguer i
per deute de lloguer i hipoteca
N413 Sol·licituds de retorn voluntari al país d'origen
N414 Servei d'intermediació en Deutes de
l'Habitatge (SIDH)

N420 Atenció a la infància i l'adolescència
N421 Expedient de l'infant i adolescent
N422 Interconsultes d'assessorament
N430 Informes d'atenció social

N440 Risc d'exclusió residencial
N450 Pobresa energètica
N460 Violència masclista
N500 ASSISTÈNCIA ALS DAMNIFICATS
N510 Ajuts a la població en cas de desastre
N520 Ajuts a la població en cas de guerra
N600 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
N610 Projectes de cooperació
N700 FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ I EMANCIPACIÓ
JUVENIL
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Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

N710 Organització d'activitats per a la joventut
N720 Promoció de l'emancipació juvenil
P

SERVEIS EDUCATIUS, CULTURALS I DE LLEURE

P100

SERVEIS EDUCATIUS

P110

Organització d'activitats educatives

P120

Escolarització

P121

Beques de menjador

P130

Gestió dels centres municipals d'educació

P131

Fulls de preinscripció escolars

P132

Matriculacions d'alumnes als centres educatius

133

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

Destrucció amb
observacions

5 anys

Si hi ha padró

P133

Expedients personals d'alumnes

708

Expedients personals d'alumnes de les llars
d'infants municipals

Destrucció

1 any

des de la finalització de
l'expedient

P140

Cooperació amb la comunitat educativa

P141

Actes de les Juntes d'Ensenyament (TANCADA)

P142

Sessions del Consell Educatiu de l'Hospitalet

P150

Organització d'activitats de normalització
lingüística

P160

Cessió d'escoles per a usos socio-educatius

P170

Manteniment de centres educatius

P200

FOMENT DE LA CULTURA

P210

Gestió d'equipaments culturals municipals

P211

Expedients d'utilització privativa
d'equipaments culturals (TANCADA)

P220

Organització d'activitats i iniciatives culturals

P221

Organització de festes populars
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CODI

NOM

P230

Convocatòries de beques d'estudi i
d'investigació

P240

Expedients d'organització d'activitats
formatives en matèria de cultura (TANCADA)

P250

Plans i programes culturals

P300

FOMENT DEL PATRIMONI CULTURAL

P310

Promoció del patrimoni històric, artístic i
documental

P320

Adquisicions del patrimoni històric, artístic i
documental

P330

Cessions temporals del patrimoni històric,
artístic i documental

P400

FOMENT DE LA LECTURA

P410

Gestió de biblioteques municipals

P420

Adquisició de fons bibliogràfics

P430

Organització d'activitats de foment de la lectura

P500

FOMENT DE L'ESPORT

P510

Gestió d'equipaments esportius

P511

Cessió d’espais per a usos esportius (TANCADA)

P520

Promoció d'activitats esportives

P530

Peticions de material esportiu per a entitats

Q

ORDENACIÓ I PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT
ECONÒMICA

TAAD Concepte

Avaluació

518

Expedients de cessió temporal de béns culturals
mobles

Conservació
Permanent

292

Expedients de comandes de fons bibliogràfics

Destrucció

Q100 PROVEÏMENTS (TANCADA)
Q110 Gestió del subministrament domiciliari d'aigua
potable
Q120 Racionament
Q130 Gestió de l'escorxador municipal
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Termini

2 anys

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

Q210 Gestió dels mercats municipals

467

Llibre registre de concessions administratives de
mercats municipals

Conservació
Permanent

Q210 Gestió dels mercats municipals

468

Expedients d'adjudicació de l'autorització de locals
de mercats municipals

Destrucció

5 anys

Després adjudicació

Q210 Gestió dels mercats municipals

470

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

Destrucció

5 anys

Q210 Gestió dels mercats municipals

472

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

Destrucció

5 anys

Q212 Autoritzacions de canvi d'activitat de parada

469

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

Destrucció

5 anys

Q213 Canvis de titularitat de parada

471

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

Destrucció

5 anys

Q214 Sancions en matèria de parades de mercat

485

Expedients sancionadors en matèria de mercats
municipals

Destrucció

5 anys

Q200 FOMENT DE L'ACTIVITAT COMERCIAL

Q211 Autoritzacions d'obres de reforma i/o
instal·lació de parada

Q215 Expedients d'autorització per contractar
dependents a les parades (TANCADA)
Q216 Autoritzacions de cessió temporal de parada
Q217 Renúncies de la concessió de parades a
mercats municipals

Q218 Modificació, suspensió i extinció de
concessions de parades de mercats municipals
Q220 Gestió dels mercats no sedentaris
Q221 Autoritzacions municipals de venda no
sedentària

Q230 Plans i programes de política comercial
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CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

439

Expedients d'arbitratge i mediació en matèria de
consum

Destrucció

7 anys

440

Expedients personals del Programa d'Inserció
Sociolaboral

Conservació
Permanent

Observacions

Q231 Autoritzacions d'activitats firals
Q300 FOMENT DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
Q310 Atenció a l'emprenedor
Q320 Activitats per al suport i la dinamització de
l'empresa
Q330 Plans i programes de promoció econòmica
Q400 DEFENSA D'USUARIS I CONSUMIDORS

Q410 Queixes i reclamacions sobre consum
Q411 Expedients sancionadors en matèria de consum
Q420 Arbitratge i mediació en matèria de consum
Q430 Constitució de la Junta Arbitral de Consum
Q431 Nomenament d'àrbitres
Q440 Sol·licituds d'adhesió al Sistema Arbitral de
Consum
Q500 FOMENT DE L'OCUPACIÓ
Q510 Plans i programes d'ocupació
Q520 Cursos de formació ocupacional
Q530 Inserció i orientació laboral

Q540 Borsa de treball de Promoció Econòmica

Q541 Ofertes d'empreses
Q542 Sol·licituds de treball
R

SANITAT
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Destrucció Total
documentació referent
a la identificació
personal quan s'hagi
acabat la seva utilitat
administrativa.

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

R100

PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUBRITAT
PÚBLICA

R110

Control de la salut pública

R111

Desinfecció, desinsectació i desratització

R113

Denúncies per infraccions sanitàries

R120

Inspeccions sanitàries per al control ambiental

710

Fitxes de control de les piscines d’ús public

Destrucció

2 anys

des de la finalització de
l'expedient

R121

Expedients sancionadors en matèria de salut
ambiental

R130

Inspeccions de control alimentari

361

Expedients d’inspecció de control alimentari

Destrucció amb
observacions

1 any

Conservació Permanent
si deriven del
ContenciósAdministratiu

R131

Expedients sancionadors de control alimentari

362

Expedients sancionadors de control alimentari

Conservació
Permanent

R140

Expedients sancionadors en matèria d'animals

R141

Expedients sancionadors en matèria d'animals
domèstics

R150

Anàlisis de mostres del laboratori

R151

Llibre de registre de mostres del laboratori

R160

Promoció de la salut pública

R170

Gestió de dispensaris municipals (TANCADA)

R180

Exercici d'activitats amb incidència a la salut
pública

R181

Expedients d'obertura de farmàcies (TANCADA)

R182

Autoritzacions sanitàries d'activitats innòcues

R183

Declaracions responsables en matèria de salut
alimentària
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CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

R190

Expedients de sessions de la Junta Municipal
d'Auxilis en Cas d'Epidèmies (TANCADA)

R200

SANITAT ESCOLAR (TANCADA)

R300

SERVEIS VETERINARIS

R310

Cens d'animals de companyia

R311

Altes, baixes i modificacions al Cens d'animals
de companyia

862

Expedients d’inscripció al cens municipal d’animals
de companyia

Destrucció

4 anys

R313

Sol·licituds de baixa al Cens d'animals de
companyia (TANCADA)

R320

Acollida temporal d'animals de companyia

R321

Llibre registre d'acollida d'animals de
companyia

R330

Llicències per tinença de gos perillós

R340

Campanyes de vacunació d'animals

R400

SERVEIS FUNERARIS

R410

Gestió de drets funeraris

R411

Arrendaments i concessions de nínxols

R412

Canvis de titularitat de sepultures

426

Expedients de transmissió de drets sobre sepultura

Destrucció

30 anys

R413

Renúncies de concessions i arrendaments de
nínxols

R414

Títols del cementiri

R415

Transmissions de drets de sepultura

R420

Manteniment de nínxols i sepultures

R430

Declaracions de ruïna de nínxols i sepultures

R440

Inhumacions o incineracions de cadàvers

427

Expedients d'incineració de cadàvers

Destrucció

7 anys

R450

Exhumacions i trasllats de cadàvers

431

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

Destrucció

5 anys
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Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

R460

Contractacions de serveis funeraris per part de
la ciutadania

433

Expedients de contractació de serveis funeraris

Destrucció

5 anys

R470

Relacions diàries d'enterraments

434

Llibre registre general de sepultures i parcel·les

Conservació
Permanent

R470

Relacions diàries d'enterraments

435

Llibre registre d'inhumacions de cadàvers

Conservació
Permanent

R470

Relacions diàries d'enterraments

436

Llibre registre d'incineracions de cadàvers

Conservació
Permanent

R470

Relacions diàries d'enterraments

437

Llibre registre d'exhumacions i trasllats de cadàvers Conservació
Permanent

R470

Relacions diàries d'enterraments

438

Llibre registre de concessions temporals de
sepultures

T

GOVERN I REPRESENTACIÓ

T100

COMPOSICIÓ DEL CONSISTORI

T110

Plens constitutius i d’adquisició o pèrdua de la
condició de membre de la Corporació

T111

Mocions de censura i qüestions de confiança

T112

Constitució de la nova Corporació

T113

Elecció, renúncia i substitució de l'Alcalde/ssa

T114

Cessament i/o substitució de regidor/a

T120

Delegacions de representació puntual

T130

Autoritzacions de signatura

T140

Delegacions o suplències de funcions o
competències o representació

T150

Registre d'interessos dels membres de la
corporació

T151

Declaracions de les causes d'incompatibilitat i
activitats dels membres de la corporació
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Conservació
Permanent

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

T152

Declaracions de béns patrimonials de membres
de la corporació

T153

Expedients de compatibilitat de membres de la
corporació

T160

Registre d'interessos del personal directiu i el
personal eventual al servei de la corporació

T161

Declaracions de les causes d'incompatibilitat i
activitats del personal directiu i eventual

T162

Declaracions de béns patrimonials del personal
directiu i eventual

T170

Nomenament de representants de
l'Ajuntament en òrgans col·legiats interns

T180

Retribucions i règim de dedicació dels
membres de la Corporació

T190

Grups polítics municipals

T191

Constitució i composició dels grups polítics
municipals

T192

Expulsió i cessament dels membres dels grups
polítics municipals

T193

Designació de portaveus i composició de Junta
de Portaveus

T194

Assignació i dotació econòmica als grups
polítics municipals

T200

EXERCICI DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSISTORI

T210

Llibres de decrets i resolucions d'òrgans
unipersonals

T220

Edictes

T230

Documentació de suport al càrrec (agendes,
dietaris...)

T240

Agenda de l'alcalde/ssa i els regidors/es
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Avaluació

Termini

Observacions

CODI

NOM

T300

ACCIÓ DE GOVERN

T310

Junta de Govern Local

T311

Sessions de la Junta de Govern Local

T312

Llibres d'actes de la Junta de Govern Local

T313

Delegacions de la Junta de Govern Local

T320

Llibres d'actes de la Junta de Govern Local

T321

Divisió d'àrees municipals

T322

Designació de Tinents d'Alcaldia i delegacions
de regidors

T330

Tribunal Econòmic Administratiu de l'Hospitalet

T331

Sessions del Tribunal Econòmic Administratiu

T332

Llibres d’actes del Tribunal Econòmic
Administratiu

T333

Nomenament de membres del Tibunal
Econòmic Administratiu

T334

Organització del Tribunal Econòmic
Administratiu

T335

Consultes del Tribunal Econòmic Administratiu

T336

Llibre de resolucions del Tribunal Econòmic
Administratiu

T337

Memòries i informes del Tribunal Econòmic
Administratiu

T340

Òrgans de defensa de la ciutadania

T341

Nomenament Síndic/a Municipal de Greuges

T342

Nomenament de la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions

TAAD Concepte

Avaluació

58

Conservació
Permanent

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

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

T343

Sessions de la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions

T344

Llibre de resolucions de la Sindicatura
Municipal de Greuges

T345

Llibres d'actes de la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions

T346

Greuges, queixes i suggeriments presentats a la
Sindicatura Municipal de Greuges

T347

Memòries i informes anuals de la Sindicatura
Municipal de Greuges

T350

Agència de Desenvolupament Urbà

T351

Sessions de la Junta de Govern de l'Agència de
Desenvolupament Urbà

T360

Llibres d’actes de la Junta de Govern de
l’Agència de
Desenvolupament Urbà

T400

CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN

T410

Ple

448

Expedients de convocatòria de sessions de Ple

Destrucció

Un cop feta transcripció
al Llibre d'Actes de Ple i
sempre que hagin
passat 3 mesos

T410

Ple

62

Actes del Ple de l'Ajuntament

Destrucció amb
observacions

Quan s’hagin transcrit al
llibre

T411

Sessions del Ple

T412

Llibres d'actes del Ple

T420

Junta de Portaveus

61

Llibres d'actes dels Plens municipals

Conservació
Permanent

T421

Sessions de la Junta de Portaveus

T430

Mocions dels grups municipals

T431

Peticions d'informació dels grups municipals
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Termini

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

T432

Precs i preguntes dels grups municipals

T440

Declaracions institucionals

T450

Expedients per a donar compte als òrgans de
govern

T460

Comissió Delegada del Ple

T461

Sessions de la Comissió delegada del Ple

T462

Llibres d'actes de la Comissió delegada del Ple

T500

ACCIÓ COMPLEMENTÀRIA DE GOVERN

T510

Comissions informatives

T511

Llibres d'Actes de Comissions Informatives

T520

Comissions, Juntes i Consells

T530

Plans, programes i projectes de govern

T540

Constitució/extinció d'ens municipals
dependents de l’ajuntame

T550

Llibres d’actes d'ens municipals dependents de
l'ajuntament

T551

Sessions dels ens municipals dependents de
l'ajuntament

T560

Participació i coordinació dels ens municipals
dependents de l'ajuntament

T600

PARTICIPACIÓ EN ENS, ENTITATS I
ORGANISMES EXTERNS

T610

Nomenament de representants de
l’Ajuntament en òrgans col·legiats

externs

T611

Designació de representants en fundacions,
consorcis i associacions amb personalitat
jurídica

T612

Designació de representants en òrgans i ens
sense personalitat jurídica
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Avaluació

Termini

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

T613

Designació de representants a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona

T620

Col·laboració interadministrativa

T630

Aportació de capital

T700

EXERCICI DE LA POTESTAT NORMATIVA

T710

Reglaments municipals

T720

Ordenances municipals

T730

Ordenances fiscals

T731

Aprovacions de preus públics

T740

Disposicions de funcionament d’òrgans i serveis

T750

Calendari de festes locals

U

RELACIONS INSTITUCIONALS I COMUNICACIÓ

U100 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA

U110 Convenis i acords
U111 Convenis marc
U120 Protocols
U130 Concerts
U140 Organització d'actes protocol·laris
U141 Correspondència de cortesia
U142 Celebracions de cerimònia de casament civil
U143 Correspondència d'altres administracions
sense actuació municipal posterior

U150 Atorgament d'honors i distincions
U160 Agermanaments
U170 Llibres de signatures
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Avaluació

Termini

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

U210 Símbols i imatge corporativa

670

Expedients d'oficialització d'escuts heràldics dels
ens locals

Conservació
Permanent

U210 Símbols i imatge corporativa

671

Expedients d'oficialització d’emblemes dels ens
locals

Conservació
Permanent

U210 Símbols i imatge corporativa

672

Expedients d'oficialització de banderes dels ens
locals

Conservació
Permanent

30

Expedients d’edició d’edictes i anuncis

Destrucció

Termini

Observacions

1 any

des de la seva publicació

U200 COMUNICACIÓ

U220 Comunicats als mitjans de comunicació
U230 Reculls de premsa
U240 Gestió dels mitjans municipals de comunicació

U250 Publicacions municipals
U251 Anuaris estadístics
U252 Baròmetre municipal
U253 Estudis sectorials
U260 Campanyes promocionals
U300 INFORMACIÓ OFICIAL I EXPOSICIÓ PÚBLICA
U310 Registre del tauler d'anuncis
U320 Publicació d'anuncis i edictes de tercers
tramesos al tauler d'anuncis de la corporació
local
U330 Publicació d'anuncis i edictes al tauler
d'anuncis i/o als butlletins oficials

U400 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
U410 Processos participatius
U411 Peticions de paraules al Ple de persones
físiques o jurídiques
U412 Iniciatives populars
U420 Registre d'entitats i associacions del municipi

Página 31 de 78

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

U430 Enquestes i estudis sociològics d'opinió

606

Enquestes i estudis sociològics d’opinió

Conservació
Permanent

U440 Queixes, peticions i suggeriments de la
ciutadania

539

Expedients de queixes i suggeriments de la
ciutadania

Destrucció amb
observacions

2 anys

37

Sol•licituds d’informació de caràcter general

Destrucció

2 anys

1

Comunicats interns de comanda de material

Destrucció

Final utilitat

2

Registres de control intern de documentació

Destrucció

Final utilitat

Observacions

U421 Expedients d'entitats i associacions del municipi
de les taules de
resultats i de l'Informe
de resultats i eliminació
dels qüestionaris en el
termini de dos anys de
finalitzat l'estudi

U441 Peticions d'associacions i partits polítics
U450 Consells de districte

U460 Sol·licituds d'informació de caràcter general
V

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

V100

GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL

V110

Estructura administrativa i organigrama

V120

Planificació, control administratiu i
transparència

V121

Indicadors, informes i estadístiques municipals

V122

Projectes d'organització i millora

V123

Memòries de la gestió municipals

V124

Polítiques, plans i directrius

V125

Peticions o queixes presentades per la
Sindicatura de Greuges de Catalunya o el
Defensor del Pueblo

V126

Peticions de l'Oficina Antifrau de Catalunya

V130

Control dels documents administratius

V131

Registre general d'entrada i sortida de
documents

V132

Registres de control intern de documents
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Conservació permanent
queixes instades entitats

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

V133

Relacions de correspondència franquejada i
segellada

311

Relacions diàries de correspondència franquejada i
segellada

Destrucció

1 any

V134

Registre d'entrada de documents adreçat a
altres administracions o organismes

V135

Gestió dels consentiments per a la pràctica de
notificacions electròniques

V140

Gestió documental

V141

Eliminació de documents

V142

Registre oficial de destrucció de documents

V143

Transferència de documents

V150

Accés a la documentació i a la informació

V151

Registre d'usuaris

V152

Sol·licituds d'accés a la documentació i/o a la
informació

V153

Reutilització de la informació

V154

Préstec de documents

V200

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

V210

Contractacions d'obres

V211

Contractacions menors d'obres

235

Expedients de contractació d'obres

Conservació
Permanent

Si corresponen a Obres
Majors

V220

Contractacions de subministraments

236

Expedients de contractació de subministraments
de material inventariable

Conservació
Permanent

Menys els objectes de
homologació que són 10
anys i mostreig 0 i 5
abans 1975 i 1 i 6 a
partir 1981

V221

Contractacions menors de subministrament

V230

Contractacions de serveis

240

Expedients de contractes de serveis de quantia
inferior a 2 milions de pessetes.

Destrucció amb
observacions
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10 anys

Observacions

Mostreig anys 1 i 5 fins
a 1975; i 1 i 6 a partir
del 1981

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

V231

Contractacions menors de serveis

V232

Ofertes presentades per empreses als
treballadors municipals

V240

Encomanes de gestió

V250

Contractacions de gestió de serveis públics

238

Expedients de contractació de gestió de serveis
públics

Conservació
Permanent

V260

Contractacions de concessió d'obra pública

V270

Composició de la Mesa Permanent de
Contractació

V280

Contractacions reservades

V290

Contractacions privades

V300

AFERS JURÍDICS

43

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

Conservació
Permanent

V300

AFERS JURÍDICS

776

Expedients sancionadors per infraccions lleus de
procediment general

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

V300

AFERS JURÍDICS

776

Expedients sancionadors per infraccions lleus de
procediment general

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

V300

AFERS JURÍDICS

776

Expedients sancionadors per infraccions lleus de
procediment general

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

V300

AFERS JURÍDICS

776

Expedients sancionadors per infraccions lleus de
procediment general

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

V300

AFERS JURÍDICS

776

Expedients sancionadors per infraccions lleus de
procediment general

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

V300

AFERS JURÍDICS

776

Expedients sancionadors per infraccions lleus de
procediment general

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

V300

AFERS JURÍDICS

777

Expedients sancionadors per infraccions greus de
procediment general

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

V300

AFERS JURÍDICS

777

Expedients sancionadors per infraccions greus de
procediment general

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient
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CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

V300

AFERS JURÍDICS

777

Expedients sancionadors per infraccions greus de
procediment general

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

V300

AFERS JURÍDICS

777

Expedients sancionadors per infraccions greus de
procediment general

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

V300

AFERS JURÍDICS

777

Expedients sancionadors per infraccions greus de
procediment general

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

V300

AFERS JURÍDICS

777

Expedients sancionadors per infraccions greus de
procediment general

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

V300

AFERS JURÍDICS

778

Expedients sancionadors per infraccions molt greus Conservació
de procediment general
Permanent

V300

AFERS JURÍDICS

778

Expedients sancionadors per infraccions molt greus Conservació
de procediment general
Permanent

V300

AFERS JURÍDICS

778

Expedients sancionadors per infraccions molt greus Conservació
de procediment general
Permanent

V300

AFERS JURÍDICS

778

Expedients sancionadors per infraccions molt greus Conservació
de procediment general
Permanent

V300

AFERS JURÍDICS

778

Expedients sancionadors per infraccions molt greus Conservació
de procediment general
Permanent

V300

AFERS JURÍDICS

778

Expedients sancionadors per infraccions molt greus Conservació
de procediment general
Permanent

V310

Procediments contenciosos administratius

V311

Requeriments previs

V320

Procediments laborals o socials

V330

Procediments penals

V331

Oferiments d'accions

V340

Procediments civils

V350

Peticions i requeriments dels jutjats

V351

Remissió de proves a jutjats

V360

Reclamacions economicoadministratives
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CODI

NOM

V370

Revisions d'ofici d'actes administratius

V380

Atorgaments de poders per a plets

V400

TECONOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

V410

Gestió dels certificats digitals

V420

Peticions d'explotació de dades informàtiques

V430

Administració, elaboració, implantació i
manteniment dels recursos informàtics

V431

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

V440

Protocols de seguretat informàtica

V450

Protecció de dades

V451

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

W

GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

872

Validacions de certificats digitals idCAT

Destrucció

15 anys

80

Expedients de personal al servei de l'administració
pública (Expedients personals)

Conservació
Permanent

W100 ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS
W110 Relació de llocs de treball

W111 Modificacions de la relació de llocs de treball
W120 Plantilla de personal
W121 Modificació de la plantilla de personal
W130 Llibres de matrícula de personal (TANCADA)
W140 Expedients de personal
W141 Finalitzacions de prestació de serveis

W142 Autoritzacions sobre la prestació de serveis en
altres administracions
W143 Concessions d'excedència voluntària
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Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

W144 Autoritzacions de serveis especials

14

Sol·licitud de serveis especials

Conservació
Permanent

W146 Compatibilitats de personal al servei de
l'administració pública

88

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

Conservació
Permanent

W220 Processos selectius de personal o de provisió
de llocs de treball

16

Convocatòries de selecció de personal (Expedients
de concursos i oposicions)

Destrucció amb
observacions

W221 Sol·licituds per a formar part d'un procés
selectiu o de provisió de llocs de treball

82

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

Conservació
Permanent

W223 Sol·licituds d'accés a la borsa de treball

137

Sol·licituds de treball (borsa de treball)

Destrucció

W224 Selecció de personal per a programes
ocupacionals

84

Expedients de selecció personal per a programes
ocupacionals (Expedients de plans d'ocupació)

Conservació
Permanent

Termini

Observacions

En expedient personal

W147 Nomenaments de personal
W148 Trasllats de personal
W149 Certificat de serveis prestats
W200 DOTACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
W210 Oferta pública d'ocupació
W211 Modificacions de l'oferta pública d'ocupació
Currículum i proves.
Resta conservació
permanent en
expedient personal

W222 Expedients de selecció de personal per concursoposició

W225 Expedients de selecció de personal per oposició
W226 Expedients de selecció de personal per concurs
W230 Altres sistemes de provisió de llocs de treball
W231 Sol·licituds per a formar part d'una provisió de
lloc de treball

W232 Expedients de provisió de llocs de treball per
concurs específic
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2 anys
Destrucció Programes i
instàncies

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

83

Expedients de provisió llocs de treball

Conservació
Permanent

85

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

Destrucció

6 anys

W320 Concessions de llicències i permisos al personal 9

Comunicats de vacances del personal al servei de
l'Administració

Destrucció

1 any

W321 Autoritzacions d'assistència a cursos, jornades
o actes institucionals

8

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

Destrucció

Final utilitat

W330 Seguretat i salut laboral

21

Ubicacions del personal en dependències
administratives, inspeccions d'aquestes

Destrucció

1 any

W330 Seguretat i salut laboral

353

Receptes de l'assistència mèdico-farmaceútica

Destrucció amb
observacions

1 any

W330 Seguretat i salut laboral

365

Llibre de visites de la inspecció de personal

Conservació
Permanent

W233 Expedients de provisió de llocs de treball per
lliure designació

Termini

Observacions

W234 Expedients de provisió de llocs de treball per
concurs-oposició

W235 Permutes de llocs de treball
W236 Contractacions de personal laboral
W237 Autoritzacions de comissió de serveis
W240 Provisió de pràctiques acadèmiques
W250 Mobilitat de llocs de treball
W300 CONDICIONS DE TREBALL
W310 Formació i perfeccionament del personal

W322 Concessions de llicències i permisos al personal

W331 Comitè de Seguretat i Salut
W332 Avaluacions de riscos d'edificis municipals

W333 Plans d'emergència d'edificis municipals
W334 Formació en seguretat laboral
W335 Accidents de treball
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Resums Destrucció als 5
anys

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

W336 Exàmens de vigilància de la salut
W340 Jornada laboral

86

Identificació del personal al servei de
Destrucció
l'Administració pública (llistes de personal, targetes
identificatives)

19

Relacions d'indisposats, fulls d'incidències

Destrucció

W410 Expedients de nòmines

286

Llistats de nòmina (Llibre de nòmines)

Destrucció amb
observacions

W410 Expedients de nòmines

355

Requeriments de la Tresoreria de la Seguretat
Social

Destrucció

10 anys

W411 Retencions salarials

356

Retencions judicials

Destrucció

15 anys

W412 Domiciliacions bancàries de la nòmina

281

Domiciliació bancària de la nòmina

Destrucció

W413 Fulls de nòmines

284

Fulls de salaris

Destrucció

W414 Variacions de nòmina

285

Expedient de variació de nòmina (expedient de
nòmines)

Destrucció

109

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

Destrucció

W341 Calendaris laborals
W342 Justificants d'absència

1 any

W343 Modificacions de jornada i/o de l'horari laboral
W400 RETRIBUCIÓ DELS RECURSOS HUMANS
Conservació
Permanent:Llistats vaga,
llistats variació
nòmina.(alfabètics juny i
desembre).

Un cop substituïda
5 anys

Final utilitat

W415 Reduccions provisionals de retribucions
W416 Liquidacions per finiment
W417 Prestacions econòmiques complementàries
per incapacitat temporal

W418 Complements salarials
W419 Reconeixement d'antiguitat
W420 Ajuts socials i familiars al personal
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6 anys

des de la remissió del
compte general a la
Sindicatura de Comptes

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

W430 Incorporació i/o cessament al sistema de
Seguretat Social

282

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

Conservació
Permanent

W431 Documents de liquidació de quotes a la
Seguretat Social

283

Liquidacions TC1, TC2

Destrucció

53 anys

W440 Indemnitzacions per raons de servei i
gratificacions extraordinàries

11

Autorització per serveis extraordinaris

Destrucció

5 anys

W440 Indemnitzacions per raons de servei i
gratificacions extraordinàries

20

Prima d'assistència i puntualitat

Destrucció

1 any

W440 Indemnitzacions per raons de servei i
gratificacions extraordinàries

249

Indemnitzacions per raons de servei

Destrucció

5 anys

W450 Concessions de bestreta de la nòmina

10

Expedient de bestreta

Destrucció

5 anys

W460 Baixes i altes per incapacitat temporal

18

Baixa i Alta per incapacitat temporal, abans
incapacitat laboral transitòria (ILT)

Destrucció

5 anys

W610 Expedients disciplinaris per faltes de personal

13

Expedients disciplinaris per infraccions lleus en
matèria de personal

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

W610 Expedients disciplinaris per faltes de personal

751

Expedients disciplinaris molt greus en matèria de
personal

Conservació
Permanent

W610 Expedients disciplinaris per faltes de personal

87

Expedients disciplinaris per infraccions greus en
matèria de personal

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

En expedient personal

W470 Plans de pensions del personal
W500 RELACIONS LABORALS
W510 Eleccions sindicals
W520 Negociacions del conveni col·lectiu del personal
W521 Ofertes d'empreses als treballadors municipals
W530 Expedients sobre l'exercici del dret a fer vaga
W540 Reclamacions del personal
W560 Autoritzacions per fer assamblees

W600 RÈGIM DISCIPLINARI
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CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

W620 Llibre de visites de la inspecció de personal
X

ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI

X100

ADMINISTRACIÓ DELS BÉNS

X110

Inventari general de béns

40

Inventari general de béns

Conservació
Permanent

X110

Inventari general de béns

42

Comprovació de l'Inventari general de béns

Conservació
Permanent

X111

Rectificacions anuals de l'inventari general de
béns

41

Rectificació de l'Inventari general de béns

Conservació
Permanent

X112

Expedients dels béns inventariats

X120

Alteració de la qualitat jurídica de béns

44

Alteració de la qualificació jurídica de
béns/desafectació de béns

Destrucció amb
observacions

X121

Mutacions demanials

X130

Adquisició de béns i drets

45

Adquisició de béns immobles per successió
intestada

Conservació
Permanent

X130

Adquisició de béns i drets

47

Adquisició de béns immobles per successió
administrativa

Conservació
Permanent

X130

Adquisició de béns i drets

48

Adquisició de béns immobles a títol lucratiu

Conservació
Permanent

X130

Adquisició de béns i drets

49

Adquisició de béns immobles per successió testada

Conservació
Permanent

X130

Adquisició de béns i drets

50

Adquisició de béns immobles per cessió
interadministrativa

Conservació
Permanent

X130

Adquisició de béns i drets

52

Adquisició de béns immobles per recuperació
d'ofici de béns

Conservació
Permanent

X130

Adquisició de béns i drets

96

Adquisició de béns immobles per compravenda

Conservació
Permanent

X130

Adquisició de béns i drets

98

Adquisició de béns per prescripció

Conservació
Permanent
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Quan consti a l'inventari
i no hi hagin al·legacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

X131

Adquisicions de béns per expropiació forçosa

51

Expedients d'expropiació forçosa

Conservació
Permanent

X132

Expedients de cessió obligatòria de vials

46

Adquisició de béns immobles per cessió obligatòria

Conservació
Permanent

X133

Adquisicions de béns per dipòsit

X134

Adquisicions de béns per prescripció adquisitiva

X135

Adquisicions de béns per subhasta

X136

Adquisició de béns per successió
interadministrativa

X137

Adquisicions de béns per successió intestada

X138

Adquisicions de béns per successió testada

X139

Adquisicions directes de béns

X140

Alienació de béns i drets

54

Alienació de béns immobles per permutes

Conservació
Permanent

X140

Alienació de béns i drets

95

Cessió gratuïta de béns

Conservació
Permanent

X140

Alienació de béns i drets

97

Venda de béns immobles

Conservació
Permanent

X141

Vendes directes de parcel·les sobreres

X142

Adjudicacions directes de béns i drets
municipals

X143

Alienacions de béns per subhasta

X144

Permutes de béns

X150

Ús de béns i drets

X151

Concessions demanials de béns de domini
públic

X152

Arrendaments d'ús de béns i drets patrimonials 55
del municipi

Cessió d'ús de béns immobles per concessió o
arrendament

Conservació
Permanent
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Termini

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

X152

Arrendaments d'ús de béns i drets patrimonials 55
del municipi

X153

Usos privatius d’instal·lacions municipals per
particulars

X154

Atorgaments d'un dret de superfície

X160

Responsabilitat patrimonial

X170

Avaluació

Termini

Observacions

7 anys

Conservació Permanent
expedients que derivin
del contenciósadministratiu

Mostreig anys 0 i 5
(1940 a 1980) i 1 i 6 a
partir 1981

Cessió d'ús de béns immobles per concessió o
arrendament

Conservació
Permanent

351

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

Destrucció amb
observacions

Actuacions derivades de danys a béns
municipals

53

Adquisició de béns immobles per desnonament
administratiu

Conservació
Permanent

X170

Actuacions derivades de danys a béns
municipals

56

Expedients de partió i atermenament de béns

Conservació
Permanent

X170

Actuacions derivades de danys a béns
municipals

94

Danys al mobiliari urbà municipal

Destrucció amb
observacions

6 anys

X171

Sinistres en vehicles municipals

441

Expedients de comunicats d'accidents de circulació
de vehicles municipals

Destrucció

2 anys

X172

Sinistres en edificis municipals

X173

Sinistres al mobiliari urbà

X180

Recuperació d'ofici de béns

X200

EMISSIONS DE DEUTE I OPERACIONS DE CRÈDIT

X210

Pensions periòdiques

X220

Operacions de crèdit

X221

Contractacions de préstecs bancaris

634

Operacions de crèdit per a inversions

Destrucció

6 anys
remissió
Comptes
Generals
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CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

X221

Contractacions de préstecs bancaris

635

Operacions de crèdit de tresoreria

Destrucció

6 anys
remissió
Comptes
Generals

X222

Cancel·lacions de préstecs bancaris

X362

Expedients de creació d'habilitació d'ingressos

Y

GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ

Y100

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

321

Modificacions del padró de l'Impost d'activitats
econòmiques

Destrucció

5 anys

Y100

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

69

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

Destrucció amb
observacions

5 anys

Conservar el padró

Y110

Calendari fiscal

Y120

Formació i aprovació de padrons i matrícules

189

Padró de l'impost sobre activitats econòmiques

Destrucció amb
observacions

15 anys

Mostreig anys 0 i 5 fins
1980. Després anys 1 i
6 i padrons contribuents
i epígraf any 1992

Y120

Formació i aprovació de padrons i matrícules

192

Padró de l'impost sobre béns immobles

Destrucció amb
observacions

15 anys

Mostreig anys 0 i 5 fins
1980. Després 1980
acabats en 1 i 6 i
padrons de contribuents
i ordre de parcel·les
1990. També CP els
anys revisió cadastral

Y120

Formació i aprovació de padrons i matrícules

195

Padró de l'impost municipal de circulació de
Destrucció amb
vehicles (1967-1989) i de l'impost sobre vehicles de observacions
tracció mecànica

15 anys

Mostreig anys acabats
en 0 i 5 fins 1975. A
partir 1981 acabats 1 i 6

Y120

Formació i aprovació de padrons i matrícules

207

Padró de la taxa pel servei de clavegueram

15 anys

Mostreig anys acabats
en 0 i 5 fins 1975. A
partir 1981 acabats 1 i
6. Es destrueix al cap de
15 l'ordenació
d'interessats i carrers.
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Destrucció amb
observacions

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

Y120

Formació i aprovació de padrons i matrícules

211

Padró per la taxa pel servei de conservació de
cementiris

Destrucció amb
observacions

15 anys

Mostreig anys 1 i 5 fins
a 1975; i 1 i 6 a partir
del 1981

Y120

Formació i aprovació de padrons i matrícules

215

Padró per la taxa pel servei de recollida
d'escombraries

Destrucció amb
observacions

15 anys

Mostreig anys 1 i 5 fins
a 1975; i 1 i 6 a partir
del 1981

Y120

Formació i aprovació de padrons i matrícules

272

Padrons de taxes o de preus públics per la
utilització privativa o l'aprofitament especial de
béns públics i per la prestació de serveis o
realització

Conservació
Permanent

Y121

Altes, baixes i canvis de dades dels contribuents 209

Modificacions del padró de l'impost de la taxa pel
servei de clavegueram

Destrucció

5 anys

Y121

Altes, baixes i canvis de dades dels contribuents 213

Modificacions del padró de la taxa del servei de
conservació de cementiris

Destrucció

5 anys

Y121

Altes, baixes i canvis de dades dels contribuents 217

Modificacions del padró de la taxa pel servei de
recollida d'escombraries

Destrucció

5 anys

Y121

Altes, baixes i canvis de dades dels contribuents 274

Modificacions de les taxes o dels preus públics per
la utilització privativa o l'aprofitament especial de
béns públics i per la prestació de serveis

Destrucció

5 anys

Y121

Altes, baixes i canvis de dades dels contribuents 322

Modificacions del padró de l'Impost sobre els béns
immobles

Destrucció

5 anys

Y121

Altes, baixes i canvis de dades dels contribuents 70

Altes del padró de l'impost sobre vehicles de
tracció mecànica

Destrucció amb
observacions

5 anys

Conservar el padró

Y121

Altes, baixes i canvis de dades dels contribuents 71

Baixes del padró de l'impost sobre vehicles de
tracció mecànica

Destrucció amb
observacions

5 anys

Conservar el padró

Y121

Altes, baixes i canvis de dades dels contribuents 72

Canvis de domicili referits al padró de l'impost
sobre vehicles de tracció mecànica

Destrucció amb
observacions

5 anys

Conservar el padró

Y130

Reclamacions i recursos a tributs

191

Recursos ordinaris a l'impost sobre activitats
econòmiques

Destrucció amb
observacions

5 anys

Mostreig 1 cada 25:
1,25,50

Y130

Reclamacions i recursos a tributs

194

Recursos ordinaris a l'impost sobre béns immobles. Destrucció amb
observacions

5 anys

Mostreig 1 c/25: 1, 25,
50, ...
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Padrons ordenats per
contribuent

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

Y130

Reclamacions i recursos a tributs

197

Recursos ordinaris a l'impost municipal de
circulació de vehicles (1967-1989) i de l'impost
sobre vehicles de tracció mecànica.

Destrucció amb
observacions

5 anys

Mostreig 1 c/25: 1, 25,
50, ...

Y130

Reclamacions i recursos a tributs

210

Recursos ordinaris a la taxa pel servei de
clavegueram

Destrucció amb
observacions

5 anys

Excepte expedients
contenció administratiu

Y130

Reclamacions i recursos a tributs

214

Recursos ordinaris a la taxa del servei de
conservació de cementiris

Destrucció

5 anys

Y130

Reclamacions i recursos a tributs

218

Recursos ordinaris a la taxa pel servei de recollida
d'escombraries.

Destrucció

5 anys

Y131

Declaracions tributàries (TANCADA)

Y134

Concerts tributaris (TANCADA)

Y140

Expedients de plusvàlua

600

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

Destrucció amb
observacions

6 anys
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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

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

Y140

Expedients de plusvàlua

601

Recursos ordinaris en relació amb l'impost sobre
l'increment del valor dels terrenys urbans

Destrucció amb
observacions

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

Y150

Informació tributària

Y151

Trasllats de variacions tributàries

Y152

Certificats cadastrals

Y160

Llistats de suport a la gestió tributària

Y161

Cadastre immobiliari

Y162

Amillarament de la riquesa rústica i pecuària
(TANCADA)

Y163

Registre fiscal d'edificis i solars

Y164

Registre d'expedients de plusvàlua

Y170

Cobraments d'ingressos de dret públic

Y171

Exempcions i bonificacions

190

Exempcions i bonificacions de l''impost sobre
activitats econòmiques

Destrucció

5 anys

Y171

Exempcions i bonificacions

193

Exempcions i bonificacions de l'impost sobre béns
immobles

Destrucció

5 anys

Y171

Exempcions i bonificacions

196

Exempcions i bonificacions de l'impost municipal
de circulació de vehicles (1967-1989) i de l'impost
sobre vehicles de tracció mecànica

Destrucció

5 anys

Y171

Exempcions i bonificacions

208

Exempcions i bonificacions de la taxa pel servei de
clavegueram

Destrucció

5 anys
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CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Y171

Exempcions i bonificacions

212

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

Destrucció

5 anys

Y171

Exempcions i bonificacions

216

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

Destrucció

5 anys

Y171

Exempcions i bonificacions

273

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

Destrucció

5 anys

Y172

Aprovació i/o anul·lació de liquidacions

26

Expedients de remeses i regularització de recollida
obligatòria d'escombraries (habitatges)

Destrucció

5 anys

Y172

Aprovació i/o anul·lació de liquidacions

276

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

Destrucció

5 anys

Y172

Aprovació i/o anul·lació de liquidacions

277

Notificacions de liquidacions tributàries per ingrés
directe

Destrucció

5 anys

Y173

Autoliquidacions

Y200

INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA

Y210

Inspeccions tributàries

22

Expedients d’inspecció tributària

Destrucció

5 anys

Y210

Inspeccions tributàries

22

Actes d'inspecció de rendes i exaccions

Destrucció

7 anys

Y220

Expedients sancionadors per infraccions
tributàries

487

Expedients sancionadors per infraccions lleus en
matèria tributària

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

Y220

Expedients sancionadors per infraccions
tributàries

752

Expedients sancionadors greus en matèria
tributària

Destrucció

4 anys

des de la finalització de
l'expedient

Y220

Expedients sancionadors per infraccions
tributàries

753

Expedients sancionadors molt greus en matèria
tributària

Conservació
Permanent

Y300

RECAPTACIÓ

Y310

Gestió de la recaptació ordinària

357

Expedients de gestió i control dels vals de menjador Destrucció

1 any

Y310

Gestió de la recaptació ordinària

583

Càrrecs i dates

Destrucció

5 anys

Y311

Sol·licituds de domiciliació

585

Ordres de domiciliació bancària

Destrucció

5 anys

Y312

Càrrecs domiciliats a entitats bancàries

587

Càrrecs domiciliats a entitats bancàries

Destrucció

1 any
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Observacions

de l'aprovació o
anul·lació del càrrec

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Y313

Talons de càrrec (TANCADA)

Y314

Factures de baixa (TANCADA)

Y315

Certificacions de descobert

Y316

Passi a executiva de d'autoliquidacions
impagades

Y320

Revisió d'actes de recaptació

Y321

Ajornament de càrrecs

Y322

Fraccionament de càrrecs

580

Expedients d'ajornaments de pagaments de deutes
tributaris

Destrucció

5 anys

Y322

Fraccionament de càrrecs

584

Expedients de fraccionaments de pagaments de
deutes tributaris

Destrucció

5 anys

Y323

Devolucions per ingrés indegut

24

Expedient de devolució d'ingressos indeguts

Destrucció

5 anys

Y324

Expedients de compensació de deutes

Y330

Expedients executius d'apressament de
recaptació executiva

35

Expedients generals de constrenyiment sobre
patrimoni individual

Destrucció

5 anys

Y330

Expedients executius d'apressament de
recaptació executiva

579

Relacions diàries d'embargament

Destrucció

1 any

Y331

Expedients de procediments col·lectius de
recaptació executiva

Y340

Expedients de declaració de crèdits incobrables

Y341

Expedients de rehabilitació de crèdits
incobrables

Y342

Prescripcions de deute d'executiva

Y350

Llistats de suport a la recaptació

582

Diari de caixa de recaptació

Destrucció

5 anys

Y351

Llistes cobratòries

Z

GESTIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS
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Observacions

a comptar des del
tancament de
l'expedient (modificació
14/2010)

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z100

PLANIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Z110

Expedients d'aprovació del pressupost

602

Expedients d’aprovació del Pressupost General

Conservació
Permanent

Z120

Modificacions de crèdit del pressupost general

486

Expedients de reintegrament de pressupost
corrent (expedients d'incorporació de romanents)

Destrucció

5 anys

Z120

Modificacions de crèdit del pressupost general

604

Expedients de modificació de crèdit del Pressupost
General

Destrucció

6 anys

Z130

Transferències a òrgans de gestió municipal
dependents de l'ajuntament

Z140

Modificacions de les bases d'execució del
pressupost

Z150

Plans pressupostaris a mig termini

Z200

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS I
DESPESES

Z210

Documents comptables d'ingrés

39

Manaments d'ingrés

Destrucció

6 anys

Z210

Documents comptables d'ingrés

619

Manaments d'ingrés extrapressupostari

Destrucció

6 anys

Z220

Documents comptables de pagament

38

Manaments de pagament

Destrucció

6 anys

Z220

Documents comptables de pagament

620

Manaments de pagament extrapressupostari

Destrucció

6 anys

Z221

Documents comptables de retenció de crèdit
(RC)

Z222

Documents comptables d'autorització i
disposició (AD)

Z223

Documents comptables d'obligació (ADO i O)

Z224

Documents comptables de justificació (J)

Z225

Bestretes de caixa fixa

Página 50 de 78

Termini

Observacions

des de la data de
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.

des de la data de
remissió a l'òrgan o
òrgans de control extern

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z226

Aprovacions de factures

668

Expedients d'aprovació de factures

Destrucció

un cop efectuada la
transcripció definitiva al
corresponent registre
de resolucions i sempre
que sigui ferma la
disposició i aprovació de
la despesa

Z230

Reconeixements de crèdit

Z240

Aprovacions d'obligacions reconegudes

Z242

Fitxer de persones creditores

Z250

Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una
altra administració

743

Expedients de sol•licitud de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives.
Conservació permanent
del projecte i la
memòria de les
subvencions de lliure
concurrència, sempre
que n'hi hagi. Destrucció
de la resta de
documentació de les
subvencions de lliure
concurrència. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes, o un
termini superior si
s'estableix a les bases
de la convocatòria com
a període d'inspecció i
auditoria.
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Termini

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z250

Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una
altra administració

743

Conservació
Permanent

Expedients de sol•licitud de subvencions
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Termini

Observacions

de les subvencions
nominatives.
Conservació permanent
del projecte i la
memòria de les
subvencions de lliure
concurrència, sempre
que n'hi hagi. Destrucció
de la resta de
documentació de les
subvencions de lliure
concurrència. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes, o un
termini superior si
s'estableix a les bases
de la convocatòria com
a període d'inspecció i
auditoria.

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z250

Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una
altra administració

743

Conservació
Permanent

Expedients de sol•licitud de subvencions
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Termini

Observacions

de les subvencions
nominatives.
Conservació permanent
del projecte i la
memòria de les
subvencions de lliure
concurrència, sempre
que n'hi hagi. Destrucció
de la resta de
documentació de les
subvencions de lliure
concurrència. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes, o un
termini superior si
s'estableix a les bases
de la convocatòria com
a període d'inspecció i
auditoria.

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z250

Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una
altra administració

743

Conservació
Permanent

Expedients de sol•licitud de subvencions
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Termini

Observacions

de les subvencions
nominatives.
Conservació permanent
del projecte i la
memòria de les
subvencions de lliure
concurrència, sempre
que n'hi hagi. Destrucció
de la resta de
documentació de les
subvencions de lliure
concurrència. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes, o un
termini superior si
s'estableix a les bases
de la convocatòria com
a període d'inspecció i
auditoria.

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z250

Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una
altra administració

743

Conservació
Permanent

Expedients de sol•licitud de subvencions
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Termini

Observacions

de les subvencions
nominatives.
Conservació permanent
del projecte i la
memòria de les
subvencions de lliure
concurrència, sempre
que n'hi hagi. Destrucció
de la resta de
documentació de les
subvencions de lliure
concurrència. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes, o un
termini superior si
s'estableix a les bases
de la convocatòria com
a període d'inspecció i
auditoria.

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z250

Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una
altra administració

743

Conservació
Permanent

Expedients de sol•licitud de subvencions
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Termini

Observacions

de les subvencions
nominatives.
Conservació permanent
del projecte i la
memòria de les
subvencions de lliure
concurrència, sempre
que n'hi hagi. Destrucció
de la resta de
documentació de les
subvencions de lliure
concurrència. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes, o un
termini superior si
s'estableix a les bases
de la convocatòria com
a període d'inspecció i
auditoria.

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z250

Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una
altra administració

743

Conservació
Permanent

Expedients de sol•licitud de subvencions
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Termini

Observacions

de les subvencions
nominatives.
Conservació permanent
del projecte i la
memòria de les
subvencions de lliure
concurrència, sempre
que n'hi hagi. Destrucció
de la resta de
documentació de les
subvencions de lliure
concurrència. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes, o un
termini superior si
s'estableix a les bases
de la convocatòria com
a període d'inspecció i
auditoria.

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z250

Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una
altra administració

743

Conservació
Permanent

Expedients de sol•licitud de subvencions

Página 58 de 78

Termini

Observacions

de les subvencions
nominatives.
Conservació permanent
del projecte i la
memòria de les
subvencions de lliure
concurrència, sempre
que n'hi hagi. Destrucció
de la resta de
documentació de les
subvencions de lliure
concurrència. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes, o un
termini superior si
s'estableix a les bases
de la convocatòria com
a període d'inspecció i
auditoria.

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z250

Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una
altra administració

743

Conservació
Permanent

Expedients de sol•licitud de subvencions
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Termini

Observacions

de les subvencions
nominatives.
Conservació permanent
del projecte i la
memòria de les
subvencions de lliure
concurrència, sempre
que n'hi hagi. Destrucció
de la resta de
documentació de les
subvencions de lliure
concurrència. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes, o un
termini superior si
s'estableix a les bases
de la convocatòria com
a període d'inspecció i
auditoria.

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z250

Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una
altra administració

743

Conservació
Permanent

Expedients de sol•licitud de subvencions
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Termini

Observacions

de les subvencions
nominatives.
Conservació permanent
del projecte i la
memòria de les
subvencions de lliure
concurrència, sempre
que n'hi hagi. Destrucció
de la resta de
documentació de les
subvencions de lliure
concurrència. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes, o un
termini superior si
s'estableix a les bases
de la convocatòria com
a període d'inspecció i
auditoria.

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z250

Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una
altra administració

743

Conservació
Permanent

Expedients de sol•licitud de subvencions
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Termini

Observacions

de les subvencions
nominatives.
Conservació permanent
del projecte i la
memòria de les
subvencions de lliure
concurrència, sempre
que n'hi hagi. Destrucció
de la resta de
documentació de les
subvencions de lliure
concurrència. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes, o un
termini superior si
s'estableix a les bases
de la convocatòria com
a període d'inspecció i
auditoria.

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z250

Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una
altra administració

743

Conservació
Permanent

Expedients de sol•licitud de subvencions
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Termini

Observacions

de les subvencions
nominatives.
Conservació permanent
del projecte i la
memòria de les
subvencions de lliure
concurrència, sempre
que n'hi hagi. Destrucció
de la resta de
documentació de les
subvencions de lliure
concurrència. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes, o un
termini superior si
s'estableix a les bases
de la convocatòria com
a període d'inspecció i
auditoria.

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z250

Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una
altra administració

743

Conservació
Permanent

Expedients de sol•licitud de subvencions
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Termini

Observacions

de les subvencions
nominatives.
Conservació permanent
del projecte i la
memòria de les
subvencions de lliure
concurrència, sempre
que n'hi hagi. Destrucció
de la resta de
documentació de les
subvencions de lliure
concurrència. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes, o un
termini superior si
s'estableix a les bases
de la convocatòria com
a període d'inspecció i
auditoria.

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z250

Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una
altra administració

743

Conservació
Permanent

Expedients de sol•licitud de subvencions
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Termini

Observacions

de les subvencions
nominatives.
Conservació permanent
del projecte i la
memòria de les
subvencions de lliure
concurrència, sempre
que n'hi hagi. Destrucció
de la resta de
documentació de les
subvencions de lliure
concurrència. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes, o un
termini superior si
s'estableix a les bases
de la convocatòria com
a període d'inspecció i
auditoria.

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z250

Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una
altra administració

743

Conservació
Permanent

Expedients de sol•licitud de subvencions
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Termini

Observacions

de les subvencions
nominatives.
Conservació permanent
del projecte i la
memòria de les
subvencions de lliure
concurrència, sempre
que n'hi hagi. Destrucció
de la resta de
documentació de les
subvencions de lliure
concurrència. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes, o un
termini superior si
s'estableix a les bases
de la convocatòria com
a període d'inspecció i
auditoria.

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z250

Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una
altra administració

743

Conservació
Permanent

Expedients de sol•licitud de subvencions

Página 66 de 78

Termini

Observacions

de les subvencions
nominatives.
Conservació permanent
del projecte i la
memòria de les
subvencions de lliure
concurrència, sempre
que n'hi hagi. Destrucció
de la resta de
documentació de les
subvencions de lliure
concurrència. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes, o un
termini superior si
s'estableix a les bases
de la convocatòria com
a període d'inspecció i
auditoria.

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z250

Subvencions rebudes per l'ajuntament d'una
altra administració

743

Expedients de sol•licitud de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives.
Conservació permanent
del projecte i la
memòria de les
subvencions de lliure
concurrència, sempre
que n'hi hagi. Destrucció
de la resta de
documentació de les
subvencions de lliure
concurrència. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes, o un
termini superior si
s'estableix a les bases
de la convocatòria com
a període d'inspecció i
auditoria.

Z260

Convocatòries de subvencions atorgades per
part de l'ajuntament

745

Expedients d’atorgament de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives. En el cas
de les subvencions de
lliure concurrència
adjudicables,
conservació permanent
del projecte, la
memòria i les actes
d'avaluació, sempre que
n'hi hagi i destrucció de
la resta de
documentació. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.
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Termini

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z260

Convocatòries de subvencions atorgades per
part de l'ajuntament

745

Expedients d’atorgament de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives. En el cas
de les subvencions de
lliure concurrència
adjudicables,
conservació permanent
del projecte, la
memòria i les actes
d'avaluació, sempre que
n'hi hagi i destrucció de
la resta de
documentació. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.

Z260

Convocatòries de subvencions atorgades per
part de l'ajuntament

745

Expedients d’atorgament de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives. En el cas
de les subvencions de
lliure concurrència
adjudicables,
conservació permanent
del projecte, la
memòria i les actes
d'avaluació, sempre que
n'hi hagi i destrucció de
la resta de
documentació. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.
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Termini

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z260

Convocatòries de subvencions atorgades per
part de l'ajuntament

745

Expedients d’atorgament de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives. En el cas
de les subvencions de
lliure concurrència
adjudicables,
conservació permanent
del projecte, la
memòria i les actes
d'avaluació, sempre que
n'hi hagi i destrucció de
la resta de
documentació. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.

Z260

Convocatòries de subvencions atorgades per
part de l'ajuntament

745

Expedients d’atorgament de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives. En el cas
de les subvencions de
lliure concurrència
adjudicables,
conservació permanent
del projecte, la
memòria i les actes
d'avaluació, sempre que
n'hi hagi i destrucció de
la resta de
documentació. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.
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Termini

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z260

Convocatòries de subvencions atorgades per
part de l'ajuntament

745

Expedients d’atorgament de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives. En el cas
de les subvencions de
lliure concurrència
adjudicables,
conservació permanent
del projecte, la
memòria i les actes
d'avaluació, sempre que
n'hi hagi i destrucció de
la resta de
documentació. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.

Z260

Convocatòries de subvencions atorgades per
part de l'ajuntament

745

Expedients d’atorgament de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives. En el cas
de les subvencions de
lliure concurrència
adjudicables,
conservació permanent
del projecte, la
memòria i les actes
d'avaluació, sempre que
n'hi hagi i destrucció de
la resta de
documentació. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.
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Termini

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z260

Convocatòries de subvencions atorgades per
part de l'ajuntament

745

Expedients d’atorgament de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives. En el cas
de les subvencions de
lliure concurrència
adjudicables,
conservació permanent
del projecte, la
memòria i les actes
d'avaluació, sempre que
n'hi hagi i destrucció de
la resta de
documentació. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.

Z260

Convocatòries de subvencions atorgades per
part de l'ajuntament

745

Expedients d’atorgament de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives. En el cas
de les subvencions de
lliure concurrència
adjudicables,
conservació permanent
del projecte, la
memòria i les actes
d'avaluació, sempre que
n'hi hagi i destrucció de
la resta de
documentació. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.
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Termini

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z260

Convocatòries de subvencions atorgades per
part de l'ajuntament

745

Expedients d’atorgament de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives. En el cas
de les subvencions de
lliure concurrència
adjudicables,
conservació permanent
del projecte, la
memòria i les actes
d'avaluació, sempre que
n'hi hagi i destrucció de
la resta de
documentació. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.

Z260

Convocatòries de subvencions atorgades per
part de l'ajuntament

745

Expedients d’atorgament de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives. En el cas
de les subvencions de
lliure concurrència
adjudicables,
conservació permanent
del projecte, la
memòria i les actes
d'avaluació, sempre que
n'hi hagi i destrucció de
la resta de
documentació. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.
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Termini

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z260

Convocatòries de subvencions atorgades per
part de l'ajuntament

745

Expedients d’atorgament de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives. En el cas
de les subvencions de
lliure concurrència
adjudicables,
conservació permanent
del projecte, la
memòria i les actes
d'avaluació, sempre que
n'hi hagi i destrucció de
la resta de
documentació. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.

Z260

Convocatòries de subvencions atorgades per
part de l'ajuntament

745

Expedients d’atorgament de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives. En el cas
de les subvencions de
lliure concurrència
adjudicables,
conservació permanent
del projecte, la
memòria i les actes
d'avaluació, sempre que
n'hi hagi i destrucció de
la resta de
documentació. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.
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Termini

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z260

Convocatòries de subvencions atorgades per
part de l'ajuntament

745

Expedients d’atorgament de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives. En el cas
de les subvencions de
lliure concurrència
adjudicables,
conservació permanent
del projecte, la
memòria i les actes
d'avaluació, sempre que
n'hi hagi i destrucció de
la resta de
documentació. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.

Z260

Convocatòries de subvencions atorgades per
part de l'ajuntament

745

Expedients d’atorgament de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives. En el cas
de les subvencions de
lliure concurrència
adjudicables,
conservació permanent
del projecte, la
memòria i les actes
d'avaluació, sempre que
n'hi hagi i destrucció de
la resta de
documentació. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.
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Termini

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Z260

Convocatòries de subvencions atorgades per
part de l'ajuntament

745

Expedients d’atorgament de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives. En el cas
de les subvencions de
lliure concurrència
adjudicables,
conservació permanent
del projecte, la
memòria i les actes
d'avaluació, sempre que
n'hi hagi i destrucció de
la resta de
documentació. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.

Z260

Convocatòries de subvencions atorgades per
part de l'ajuntament

745

Expedients d’atorgament de subvencions

Conservació
Permanent

de les subvencions
nominatives. En el cas
de les subvencions de
lliure concurrència
adjudicables,
conservació permanent
del projecte, la
memòria i les actes
d'avaluació, sempre que
n'hi hagi i destrucció de
la resta de
documentació. Termini:
sis anys des de la
remissió del Compte
General a la Sindicatura
de Comptes.

Z261

Subvencions atorgades per part de
l'ajuntament

Z270

Obligacions fiscals amb altres administracions

Z300

GESTIÓ FINANCERA
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Termini

Observacions

CODI

NOM

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

Z310

Administració dels comptes bancaris

621

Transferències bancàries

Destrucció

4 anys

des de l'emissió de
l'informe d'auditoria per
part de la Sindicatura de
Comptes

Z310

Administració dels comptes bancaris

744

Ordres de transferència bancària

Destrucció

18 mesos

des de la finalització de
l'exercici corresponent

Z311

Obertura i tancament de comptes bancaris

Z312

Comprovants i extractes bancaris

623

Extractes de comptes corrents

Destrucció

4 anys

des de l'emissió de
l'informe d'auditoria per
part de la Sindicatura de
Comptes

Z313

Matrius de talonaris de xecs dels comptes
bancaris a l'ajuntament

Z320

Ingressos financers

Z330

Inspecció interna de comptes

Z340

Plans de disposició de fons

Z350

Plans de sanejament financer i Plans
econòmics financers

Z360

Gestió d'habilitats

Z361

Designacions o canvis de responsables
d'habilitacions

Z362

Expedients de creació d'habilitació d'ingressos

Z363

Contractacions de serveis bancaris per a les
diferents habilitacions d'ingressos

Z364

Substitucions d'habilitats

Z400

LLIBRES I REGISTRES COMPTABLES

586

Resums comptables. (Estats i comptes)

Destrucció

Un cop
aprovat el
Compte
General

Z410

Registre d'operacions de tresoreria (TANCADA)
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CODI

NOM

Z420

Registre general d'operacions pressupostàries

Z421

Llibre diari general d'operacions

Z422

Llibre major de comptes

Z430

Registre diari d'operacions pressupostàries

Z440

Registre auxiliar i subauxiliar d'operacions
pressupostàries (TANCADA)

Z450

Registre de valors independents i auxiliars del
pressupost (TANCADA)

Z460

Balanços de situació

Z461

Actes d'arqueig

Z462

Arquejos diaris

Z470

Registres auxiliars de l'execució del pressupost

Z471

Registre de factures

Z500

FISCALITZACIÓ DE LA GESTIÓ ECONÒMICA

Z510

Liquidacions del pressupost general

Z511

Expedients d'aprovació de les instruccions
comptables i pressupostàries

Z520

Auditories i control financer

Z521

Control financer de subvencions

Z522

Auditories internes de fiscalització del
pressupost

Z523

Informes financers i econòmics

Z524

Pla anual del Control Financer

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

Observacions

622

Fulls de pagament diaris

Destrucció

4 anys

des de l'emissió de
l'informe d'auditoria per
part de la Sindicatura de
Comptes

603

Expedients per a la liquidació del Pressupost
General

Conservació
Permanent

Página 77 de 78

CODI

NOM

Z525

Auditories externes de fiscalització del
pressupost

Z530

Compte general de la corporació

Z600

GESTIÓ DE TERCERS

Z610

Gestió de fiances i avals

Z620

Cessions de crèdit

Z630

Fitxer de persones creditores

Z631

Altes, baixes i modificacions al fitxer de
creditors

Z640

Certificats d'obligacions reconegudes dels
serveis prestats

Z650

Confirmació de saldos per auditoria

TAAD Concepte

Avaluació

Termini

581

Compte general de recaptació

Destrucció

5 anys

673

Fitxes de creditors

Destrucció

6 anys

980
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des de la data de
pagament o anul·lació

