
CATEGORIA 
NIVELL 

jeràrquic
CODI NOM DE SERIE DEFINICIÓ

SECCIÓ Nivell 1 A100 ACCIÓ I ÒRGANS DE GOVERN Aplega documentació referent a l'activitat política que té com a objectiu el govern de la ciutat mitjançant l'Ajuntament, entès com a òrgan de govern 

i administració de tot el municipi. També fa referència a la documentació d’òrgans de govern d’altres ens dependents o vinculats a l’Ajuntament que 

gestionen serveis municipals.

SUBSECCIÓ Nivell 2 A101 DEMARCACIÓ TERRITORIAL Aplega documentació referent una de les competències més importants de les entitats locals, és a dir, la modificació del territori, bé per alteració, 

segregació, supressió, o altres causes i tant en l'àmbit supramunicipal com en el municipal.

Sèrie Nivell 3 A102 Territori Supramunicipal Aplega documentació referent a l'afectacióterritorial que inclou més d'un municipi.

Aquests tipus d'afectació territorial ha d'ésser ratificada pel Parlament de Catalunya.

Sèrie Nivell 4 A103 Territori Municipal Aplega documentació referent a la porció de territori limitada per propietat o jurisdicció, com per exemple, estudis, ponències, informes, propostes, etc. 

Hom l'anomena, generalment, terme municipal.

SUBSECCIÓ Nivell 2 A104 POBLACIÓ Aplega documentació produïda a partir de les funcions que sobre el control de la població ha de gestionar, per delegació o no, un ajuntament. Així, les 

sèries incloses en aquesta subsecció fan referència als padrons d'habitants, censos, lleves, registre civil, etc.

Grup de sèrie Nivell 3 A219 Padró Municipal d'Habitants Fa referència al document públic que conté una relació de tots els residents en el terme municipal; la formació, manteniment i rectificació corresponen a 

l'ajuntament que procedirà a la seva renovació d'acord amb el que disposa la legislació.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica A105.

Sèrie Nivell 4 A105 Padró Municipal d'Habitants – Entrada genèrica Fa referència al document públic que conté una relació de tots els residents en el terme municipal; la formació, manteniment i rectificació corresponen a 

l'ajuntament que procedirà a la seva renovació d'acord amb el que disposa la legislació.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries A219.

Sèrie Nivell 4 A105E10 Padró Municipal d'Habitants. Altes

Sèrie Nivell 4 A105E20 Padró Municipal d'Habitants. Baixes

Sèrie Nivell 4 A105E30 Padró Municipal d'Habitants. Modificacions

Sèrie Nivell 4 A106 Residents És el llistat de persones que viuen habitualment en el terme municipal el qual és, generalment, el que consta com a domicili fiscal.

Sèrie Nivell 4 A107 Transeünts Llistats o relacions de persones que, circumstancialment, es troben vivint en un municipi que no és l'habitual. Poden inscriure's en el padró d'habitants 

sense necessitat d'aportar el certificat de baixa del municipi d'origen.

Grup de sèrie Nivell 3 A225 Padró Especial d'Habitants Document públic que conté una relació de tots els habitants residents a l'estranger i que s'elabora a efectes de determinar la població de dret.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica  A108.

Sèrie Nivell 4 A108 Padró Especial d'Habitants – Entrada genèrica Document públic que conté una relació de tots els habitants residents a l'estranger i que s'elabora a efectes de determinar la població de dret.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries A225.

Grup de sèrie Nivell 3 A109 Cens Llista o relació de persones que s'elabora amb una finalitat concreta. El seu contingut pot variar atenent la finalitat d'ús.

Sèrie Nivell 4 A110 Cens d'habitants  – Entrada genèrica Llista oficial o padró d'habitants de la població que conté dades específiques amb finalitats estadístiques.

Sèrie Nivell 4 A112 Cens electoral És la llista oficial o registre públic on consten els ciutadans amb dret a vot.

Grup de sèrie Nivell 3 A113 Serveis militars, substitutoris i d’objecció Aplega documents relatius a l'adquisició de la condició de militar a partir de la incorporació a files i durant tot el període de servei militar.

Sèrie Nivell 4 A115 Expedients Generals de Lleves – Sèrie tancada Són els expedients de gestió de les lleves on consta tota la documentació de les persones que han de realitzar el servei militar d'acord amb la legislació 

vigent i independentment de les incidències que es puguin derivar.

Sèrie Nivell 4 A114 Expedients Personals d'Incorporats a Files – Sèrie tancada Són els expedients que es generen com a resultat del compliment de la prestació personal obligatòria amb finalitats d'interès general relacionades amb 

la defensa nacional.

Sèrie Nivell 4 A116 Expedients Personals de Pròfugs – Sèrie tancada Són els expedients personals dels individus que, en ésser cridats a files per al compliment del servei militar, no s'hi presenten.

Sèrie Nivell 4 A117 Expedients Personals d'Exclosos – Sèrie tancada Són els expedients de les persones que per motius aliens a la seva voluntat queden lliures de complir amb els deures militars.

Sèrie Nivell 4 A118 Expedients Personals de Pròrrogues – Sèrie tancada Són els expedients d'aquelles persones que, per motius generalment d'estudi, sol•liciten poder incorporar-se al servei militar amb posterioritat a l'any en 

què són cridats.

Sèrie Nivell 4 A119 Expedients Personals de Baixes – Sèrie tancada Són els expedients dels individus que, per motius generalment de salut o familiars, no poden incorporar-se a files, per la qual cosa sol•liciten la baixa del 

servei militar.

Sèrie Nivell 4 A120 Expedients Personals de Residents a l'Estranger [Expedients

Personals de Mossos Forans] – Sèrie tancada
Són aquells expedients de persones que habitualment resideixen fora del municipi o del territori estatal i que, tenint la nacionalitat espanyola, estan 

obligats a complir amb els deures militars.

Sèrie Nivell 4 A121 Expedients Personals d'Objectors– Sèrie tancada Són els expedients vinculats amb la prestació personal en algunes de les activitats incloses en el concepte general de prestació social, què substitueix el 

servei militar. Actualment és una sèrie documental tancada.



Sèrie Nivell 4 A121U14 Expedients personals d’objectors: Campanyes específiques de

la Prestació Social Substitutòria– Sèrie tancada

Grup de sèrie Nivell 3 A167 Registre Civil Municipal Conjunt de documents o llibres en els quals es fa constar els fets i circumstàncies que afecten a l'existència o l'estat civil de la població.

Sèrie Nivell 4 A168 Natalitat – Sèrie tancada Són els documents, llistats, llibres, etc. que es generen a partir de la inscripció dels naixements produïts en un any concret.

Sèrie Nivell 4 A168U16 Natalitat. Registres – Sèrie tancada

Sèrie Nivell 4 A169 Nupcialitat Són els documents, llistats, llibres, etc. que es generen a partir de la inscripció de les noces produïdes en un any concret.

Sèrie Nivell 4 A169U16 Nupcialitat. Registres– Sèrie tancada

Sèrie Nivell 4 A171 Mortalitat – Sèrie tancada Són els documents, llistats, llibres, etc. que es generen a partir de la inscripció de les defuncions de persones produïdes en un any concret.

Sèrie Nivell 4 A171U16 Mortalitat. Registres – Sèrie tancada

Sèrie Nivell 4 A170 Divorcis – Sèrie tancada Són els documents, llistats, llibres, etc. que es generen a partir de la inscripció de les separacions matrimonials produïdes en un any concret.

Sèrie Nivell 4 A172 Unions Civils Són els documents, llistats, llibres, etc. que es generen a partir de la inscripció de les unions de parelles de fet.

SUBSECCIÓ Nivell 2 A122 PROCEDIMENTS ELECTORALS Documentació que fa referència als processos electorals de caràcter polític, participi o no l'administració municipal. Així, s'identificaran les eleccions 

municipals, autonòmiques, legislatives o estatals i europees i les consultes concretes relacionades amb qüestions polítiques d'especial transcendència.

Sèrie Nivell 3 A124 Eleccions Autonòmiques Documentació que es genera a partir d'un procés electoral per a l'elecció de representants en els parlaments autonòmics.

Sèrie Nivell 3 A125 Eleccions Generals Documentació que es genera a partir d'un procés electoral per a l'elecció de diputats i senadors a les Corts Generals.

Sèrie Nivell 3 A125U18 Eleccions Generals. Inspecció

Sèrie Nivell 3 A126 Eleccions Parlament Europeu Documentació que es genera a partir d'un procés electoral per a l'elecció de representants al Parlament Europeu.

Sèrie Nivell 3 A127 Referèndums i Plebiscits Aplega documentació referent als processos de votació directa de la població per decidir, per exemple, la reforma de la Constitució o d'un Estatut 

d'Autonomia. També s'utilitza aquest procediment per a sotmetre a consulta qüestions d'especial transcendència.

Grup de sèrie Nivell 3 A221 Eleccions Municipals [Grup de Sèries] Documentació que es genera a partir d'un procés electoral per a l'elecció de membres de les corporacions locals.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica A213.

Sèrie Nivell 4 A123 Eleccions Municipals – Entrada genèrica Documentació que es genera a partir d'un procés electoral per a l'elecció de membres de les corporacions locals.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries A221.

Sèrie Nivell 4 A123U19 Eleccions Municipals. Certificats i diligències 

SUBSECCIÓ Nivell 2 A132 GOVERN MUNICIPAL La documentació que pot generar un ajuntament ve determinada per les accions polítiques i de govern que s'endega a partir de la constitució d'una 

estructura política sorgida d'unes eleccions municipals. Cal diferenciar els òrgans de govern superiors i els inferiors. Tant uns com altres són òrgans 

col•legiats i, per tant, funcionen en règim de sessions, produint documentació com actes, convocatòries, etc..

Grup de sèrie Nivell 3 A133 Òrgans Superiors de Govern [Grup de Sèries] Aquests òrgans de caràcter col•legiat es constitueixen per imperatiu legal. Funcionen en règim de sessions ordinàries, de periodicitat establerta, i 

extraordinàries. L'ordre del dia és el document fonamental per a la celebració de la sessió, en ell es consignen els assumptes o afers a tractar. De totes les 

sessions se n'elabora una acta.

Grup de sèrie Nivell 4 A134 Consell Plenari [Grup de Sèries] És l'òrgan suprem de l'Ajuntament i està integrat per tots els Regidors i presidit per l'Alcalde. Els documents més importants que produeix són els 

expedients de sessions i les actes.

Sèrie Nivell 5 A134U02 Consell Plenari. Actes [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A180 Expedients de sessions [Sèrie-Nivell 5] Aquesta entrada fa referència a la documentació que és necessària per a debatre els assumptes inclosos a l'ordre del dia de les sessions del Consell 

Plenari.

Grup de sèrie Nivell 4 A220 Grups Polítics [Grup de Sèries] Aquesta funció fa referència al procés de constitució dels diferents partits polítics que han obtingut representació en el consistori a partir d'un procés 

electoral. La documentació que es genera és la relacionada amb l'acció constitutiva de les formacions polítiques.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica A136.

Sèrie Nivell 5 A136 Grups Polítics [Sèrie-Nivell 5] – Entrada genèrica Aquesta funció fa referència al procés de constitució dels diferents partits polítics que han obtingut representació en el consistori a partir d'un procés 

electoral. La documentació que es genera és la relacionada amb l'acció constitutiva de les formacions polítiques.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries A220.

Grup de sèrie Nivell 4 A138 Expedients de Regidors [Grup de Sèries] Aquests expedients són de caràcter personal i inclouen la documentació, entre altres, declaracions, nomenaments, cessaments, incidències, etc. 

d'aquelles persones que a través d'una formació política determinada representen la voluntat popular mitjançant un procés electoral.

Sèrie Nivell 5 A209 Declaracions de béns patrimonials d’activitats [Sèrie-Nivell 5] Reuneix la documentació generada per la presentació de les declaracions d’activitats i de patrimoni per part dels càrrecs electes, consellers i conselleres 

de districte, comissionats i comissionades i alts càrrecs municipals.

Grup de sèrie Nivell 4 A223 Comissions Municipals [Grup de Sèries] Són òrgans municipals col•legiats amb diferents responsabilitats o encàrrecs. 



Sèrie Nivell 5 A137 Comissió Municipal de Responsabilitats (1931/1934) [Sèrie-

Nivell 5] – Sèrie tancada
Comissió creada per la Llei de 27 d'agost de 1931 per tal d'instruir diligències i exigir responsabilitats polítiques o de gestió quan hagin causat d'anys 

materials o morals a la nació durant el govern del general Primo de Rivera (1923-1930). Va ésser un òrgan preconstitucional i de caràcter transitori. 

Referendada per la Constitució de 1931 i derogada per la Llei de 10 de maig de 1934. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates 

extremes són des de 1931 a 1934.

Sèrie Nivell 5 A135 Comissió Municipal Permanent (1924/1931-1939/1961-

1979/1985) [Sèrie-Nivell 5] – Sèrie tancada
La Comissió estava formada per l'Alcalde i els deu tinents d'alcalde. És un òrgan col•legiat i s'encarregava de l'administració dels béns municipals, 

planejament de l'acció de govern, entre altres. Actualment es una sèrie documental tancada i les seves dates extremes corresponen als períodes 

següents: 1924 a 1931, 1939 a 1961 i 1979 a 1985.

Sèrie Nivell 5 A142 Comissió Municipal de Govern (1934/1939) [Sèrie-Nivell 5] –

Sèrie tancada
És un òrgan creat per la Llei Municipal de 1933-1934 en substitució de la Comissió Municipal Permanent. La Comissió és un òrgan col•legiat i estava 

formada per vuit regidors escollits pel Ple Municipal. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1934 a 1939.

Sèrie Nivell 5 A174 Comissió Municipal Executiva (1961/1979) [Sèrie-Nivell 5] –

Sèrie tancada
Va ser creada en substitució de la Comissió Municipal Permanent per la Llei de Règim Especial de Barcelona promulgada el 1960. Genera documentació 

pròpia d'un òrgan col•legiat. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1961 a 1979.

Grup de sèrie Nivell 4 A139 Comissió de Govern [Grup de Sèries] Aquest òrgan assisteix l'Alcalde i li dóna suport en l'exercici de totes les seves atribucions. Els membres són nomenats per l'Alcalde. La seva producció 

documental està integrada, sobretot, per documents i expedients relatius a decisions polítiques, administratives o econòmiques, així com a aquelles 

altres funcions que siguin delegades per l'Alcalde o el Ple.

Sèrie Nivell 5 A139U02 Comissió de Govern. Actes  [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A139E90 Comissió de Govern. Sessions  [Sèrie-Nivell 5]

Grup de sèrie Nivell 4 A196 Comissions del Consell Municipal [Grup de Sèries] El Consell Municipal funciona en Plenari i en Comissions. Les seves funcions s’exerceixen sobre els àmbits d’actuació pels quals han estat creades. Entre 

elles està dictaminar, de forma no vinculant, sobre els assumptes que s’han de sotmetre al Plenari del Consell Municipal. També impulsar i fiscalitzar 

l’activitat dels òrgans de l’administració municipal executiva.

Sèrie Nivell 5 A196E90N18 Comissions del Consell Municipal. Sessions. Seguretat i

Mobilitat [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A196E90N19 Comissions del Consell Municipal. Sessions. Presidència i

Règim Interior [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A196E90N20 Comissions del Consell Municipal. Sessions. Economia,

Empresa i Ocupació [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A196E90N21 Comissions del Consell Municipal. Sessions. Hàbitat Urbà i

Medi Ambient [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A196E90N22 Comissions del Consell Municipal. Sessions. Qualitat de Vida,

Igualtat, Joventut i Esports [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A196E90N23 Comissions del Consell Municipal. Sessions. Cultura,

Coneixement, Creativitat i Innovació [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A196E90N24 Comissions del Consell Municipal. Sessions. Presidència,

Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció [Sèrie-

Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A196E90N25 Comissions del Consell Municipal. Sessions. Ecologia,

Urbanisme i Mobilitat [Sèrie-Nivell 5] – Sèrie tancada  

16  /07/2019

Sèrie Nivell 5 A196E90N26 Comissions del Consell Municipal. Sessions. Economia i

Hisenda  [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A196E90N27 Comissions del Consell Municipal. Sessions. Drets Socials,

Cultura i Esports  [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A196E90N41 Comissions del Consell Municipal. Sessions. Ecologia,

Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat  [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A196U02N18 Comissions del Consell Municipal. Actes. Seguretat i Mobilitat

[Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A196U02N19 Comissions del Consell Municipal. Actes. Presidència i Règim

Interior  [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A196U02N20 Comissions del Consell Municipal. Actes. Economia, Empresa i 

Ocupació  [Sèrie-Nivell 5]



Sèrie Nivell 5 A196U02N21 Comissions del Consell Municipal. Actes. Hàbitat Urbà i Medi

Ambient  [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A196U02N22 Comissions del Consell Municipal. Actes. Qualitat de Vida,

Igualtat, Joventut i Esports  [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A196U02N23 Comissions del Consell Municipal. Actes. Cultura,

Coneixement, Creativitat i Innovació [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A196U02N24 Comissions del Consell Municipal. Actes. Presidència, Drets

de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció [Sèrie-Nivell

5]

Sèrie Nivell 5 A196U02N25 Comissions del Consell Municipal. Actes. Ecologia, Urbanisme

i Mobilitat  [Sèrie-Nivell 5] Sèrie tancada  16  /07/2019

Sèrie Nivell 5 A196U02N26 Comissions del Consell Municipal. Actes. Economia i Hisenda

[Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A196U02N27 Comissions del Consell Municipal. Actes. Drets Socials,

Cultura i Esports  [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A196U02N41 Comissions del Consell Municipal. Actes. Ecologia, Urbanisme, 

Infraestructures i Mobilitat  [Sèrie-Nivell 5]

Grup de sèrie Nivell 4 A179 Junta de Portaveus [Grup de sèries] La Junta de Portaveus és un òrgan presidit per l’alcalde o pel regidor en qui delegui, i integrat pels portaveus dels grups municipals. Les seves atribucions 

són debatre l’ordre del dia de les sessions ordinàries del Plenari del Consell Municipal, introduir modificacions, afegir assumptes i qualsevol altra qüestió 

relacionada amb el funcionament de les sessions del Consell Plenari.

Sèrie Nivell 5 A179U02 Junta de Portaveus. Actes  [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A179E90 Junta de Portaveus. Sessions  [Sèrie-Nivell 5]

Grup de sèrie Nivell 3 A140 Òrgans complementaris de Govern [Grup de Sèries] Aplega tots els documents que produeixen òrgans, la facultat dels quals és informar i proposar plans, programes, pressupostos i altres activitats que 

afectin a la ciutat o part d'ella

Grup de sèrie Nivell 4 A222 Junta Municipal de Districte [Grup de Sèries] És l'òrgan municipal de districte creat a partir de la promulgació, el 1960, de la Llei de Règim Especial de la ciutat de Barcelona. La Junta estava integrada 

per un president; tres regidors (familiar, sindical i corporatiu); i tres vocals.

Sèrie Nivell 5 A187 Junta Municipal de Districte (1960/1984) [Sèrie-Nivell 5] –

Sèrie tancada
És l'òrgan municipal de districte creat a partir de la promulgació, el 1960, de la Llei de Règim Especial de la ciutat de Barcelona. La Junta estava integrada 

per un president; tres regidors (familiar, sindical i corporatiu); i tres vocals. La documentació de major interès que va produir aquest òrgan són les actes i 

els expedients de sessions. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1960 a 1984.

Grup de sèrie Nivell 4 A213 Consell Municipal de Districte [Grup de Sèries] És l'òrgan rector de caràcter representatiu del Districte i substituí a la Junta Municipal de Districte a partir del procés de descentralització i participació 

ciutadana. El Consell Municipal de Districte està format per representants d'aquells partits polítics que han obtingut representació a partir d'un procés 

electoral. Les sèries documentals de major interès que produeix són les actes de sessions i els seus expedients.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica A141. 


Sèrie Nivell 5 A141 Consell Municipal de Districte [Sèrie-Nivell 5] – Entrada

genèrica
És l'òrgan rector de caràcter representatiu del Districte i substituí a la Junta Municipal de Districte a partir del procés de descentralització i participació 

ciutadana. El Consell Municipal de Districte està format per representants d'aquells partits polítics que han obtingut representació a partir d'un procés 

electoral. Les sèries documentals de major interès que produeix són les actes de sessions i els seus expedients.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries A213.

Sèrie Nivell 5 A141U19 Consell Municipal de Districte. Certificats i Diligències [Sèrie-

Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A141E90N01 Consell Municipal de Districte. Sessions. Ciutat Vella [Sèrie-

Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A141E90N02 Consell Municipal de Districte. Sessions. Eixample [Sèrie-

Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A141E90N03 Consell Municipal de Districte. Sessions. Sants-Montjuïc

[Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A141E90N04 Consell Municipal de Districte. Sessions. Les Corts [Sèrie-

Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A141E90N05 Consell Municipal de Districte. Sessions. Sarrià-Sant Gervasi

[Sèrie-Nivell 5]



Sèrie Nivell 5 A141E90N06 Consell Municipal de Districte. Sessions. Gràcia [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A141E90N07 Consell Municipal de Districte. Sessions. Horta-Guinardó

[Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A141E90N08 Consell Municipal de Districte. Sessions. Nou Barris [Sèrie-

Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A141E90N09 Consell Municipal de Districte. Sessions. Sant Andreu [Sèrie-

Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A141E90N10 Consell Municipal de Districte. Sessions. Sant Martí [Sèrie-

Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A141U02N01 Consell Municipal de Districte. Actes. Ciutat Vella [Sèrie-Nivell

5]

Sèrie Nivell 5 A141U02N02 Consell Municipal de Districte. Actes. Eixample [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A141U02N03 Consell Municipal de Districte. Actes. Sants-Montjuïc [Sèrie-

Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A141U02N04 Consell Municipal de Districte. Actes. Les Corts [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A141U02N05 Consell Municipal de Districte. Actes. Sarrià-Sant Gervasi

[Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A141U02N06 Consell Municipal de Districte. Actes. Gràcia  [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A141U02N07 Consell Municipal de Districte. Actes. Horta-Guinardó [Sèrie-

Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A141U02N08 Consell Municipal de Districte. Actes. Nou Barris [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 A141U02N09 Consell Municipal de Districte. Actes. Sant Andreu [Sèrie-Nivell

5]

Sèrie Nivell 5 A141U02N10 Consell Municipal de Districte. Actes. Sant Martí [Sèrie-Nivell 5]

Grup de sèrie Nivell 4 A214 Comissió de Permanent de Districte [Grup de Sèries] Òrgan precedent de la Comissió de Govern del districte abans de l'aprovació de les Normes Reguladores de l'organització dels districtes i de la 

participació ciutadana. Es tracta d'una comissió reduïda del Consell Municipal de Districte, amb funcions complementàries. 

Sèrie Nivell 5 A188 Comissió Permanent de Districte (1979/1987) [Sèrie-Nivell 5] –

Sèrie tancada
Òrgan precedent de la Comissió de Govern del districte abans de l'aprovació de les Normes Reguladores de l'organització dels districtes i de la 

participació ciutadana. Es tracta d'una comissió reduïda del Consell Municipal de Districte, amb funcions complementàries. La documentació més 

important que genera són les actes i els expedients de sessions. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1979 

a 1987.

Grup de sèrie Nivell 4 A215 Comissió de Govern de Districte [Grup de Sèries] Aquest òrgan dóna suport al Consell Municipal de Districte. La seva producció documental està integrada, sobretot, per documents i expedients relatius a 

decisions polítiques, administratives o econòmiques, que es materialitzen en actes i expedients de sessions.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica A189.

Sèrie Nivell 5 A189 Comissió de Govern de Districte [Sèrie-Nivell 5] – Entrada

genèrica
Aquest òrgan dóna suport al Consell Municipal de Districte. La seva producció documental està integrada, sobretot, per documents i expedients relatius a 

decisions polítiques, administratives o econòmiques, que es materialitzen en actes i expedients de sessions.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèrie A215.

Sèrie Nivell 5 A189U19 Comissió de Govern de Districte. Certificats i Diligències [Sèrie-

Nivell 5]

Grup de sèrie Nivell 4 A216 Junta de Portaveus de Districte [Grup de Sèries] La Junta de Portaveus de Districte és un òrgan presidit pel President del Consell del Districte i està format pel regidor del districte i pels portaveus dels 

diferents grups polítics presents al Consell del Districte. Les seves atribucions són: aprovar l’ordre del dia de les sessions del Consell de Districte, 

determinar les proposicions o mocions presentades pels grups municipals que han d’anar al Consell del Districte, introduir modificacions en l’ordre del 

dia del Consell, i qualsevol altra qüestió relacionada amb el funcionament de les sessions del Consell.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica A194.



Sèrie Nivell 5 A194 Junta de Portaveus de Districte [Sèrie-Nivell 5] – Entrada

genèrica
La Junta de Portaveus de Districte és un òrgan presidit pel President del Consell del Districte i està format pel regidor del districte i pels portaveus dels 

diferents grups polítics presents al Consell del Districte. Les seves atribucions són: aprovar l’ordre del dia de les sessions del Consell de Districte, 

determinar les proposicions o mocions presentades pels grups municipals que han d’anar al Consell del Districte, introduir modificacions en l’ordre del 

dia del Consell, i qualsevol altra qüestió relacionada amb el funcionament de les sessions del Consell.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèrie A216.

Grup de sèrie Nivell 4 A224 Comissions Consultives de Govern de Districte [Grup de

Sèries]
Les Comissions Consultives de Govern de Districte es creen a efectes informatius, participació ciutadana i d’assistència a la gestió. El nombre i les 

funcions de les Comissions Consultives de Govern de Districte ve determinat pel Reglament intern del Districte però serà preceptiva l’existència de les 

comissions de: a) Medi ambient, urbanisme i obres; b) Serveis a les persones i benestar social; c) Via pública, seguretat, mobilitat i serveis municipals.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica A197.

Sèrie Nivell 5 A197 Comissions Consultives de Govern de Districte [Sèrie-Nivell 5]

– Entrada genèrica
Les Comissions Consultives de Govern de Districte es creen a efectes informatius, participació ciutadana i d’assistència a la gestió. El nombre i les 

funcions de les Comissions Consultives de Govern de Districte ve determinat pel Reglament intern del Districte però serà preceptiva l’existència de les 

comissions de: a) Medi ambient, urbanisme i obres; b) Serveis a les persones i benestar social; c) Via pública, seguretat, mobilitat i serveis municipals.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèrie A224.

Grup de sèrie Nivell 4 A217 Síndic/a de Greuges de Barcelona [Grup de Sèries] És l’òrgan unipersonal complementari de l’Administració municipal creat d'acord a la Llei municipal i de règim local de Catalunya de 2003 i dels 

reglaments aprovats pel Consell Plenari de 21 de març de 2003 i de 19 de gener de 2005. Aquesta institució té la funció de defensar els drets fonamentals 

i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona i també de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents. Amb 

aquesta finalitat supervisa l'actuació de l'Administració municipal i dels serveis públics que en depenen.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica A203.

Sèrie Nivell 5 A203 Síndic/a de Greuges de Barcelona [Sèrie-Nivell 5] – Entrada

genèrica
És l’òrgan unipersonal complementari de l’Administració municipal creat d'acord a la Llei municipal i de règim local de Catalunya de 2003 i dels 

reglaments aprovats pel Consell Plenari de 21 de març de 2003 i de 19 de gener de 2005. Aquesta institució té la funció de defensar els drets fonamentals 

i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona i també de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents. Amb 

aquesta finalitat supervisa l'actuació de l'Administració municipal i dels serveis públics que en depenen.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries A217.

Sèrie Nivell 5 A233
Actuacions d’Ofici de la Síndica de Greuges de Barcelona

[Sèrie-Nivell 5]

Recull tota aquella documentació generada d’ofici resultant de l’acció empresa per la Síndica de Greuges de Barcelona, per tal de defensar els drets 

fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona i també de les persones que es trobin a la ciutat encara que no siguin 

residents. Amb aquesta finalitat supervisa l’actuació de l’Administració municipal i dels serveis públics que en depenen.

Sèrie Nivell 5 A234

Queixes i peticions a la Síndica de Greuges de Barcelona  

[Sèrie-Nivell 5]

Recull tota aquella documentació generada a partir d’una queixa o petició per part d’un interessat  i que és dirigida a la Síndica de Greuges de Barcelona, 

per tal de defensar els seus drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona i també de les persones que es trobin a la 

ciutat encara que no siguin residents. Amb aquesta finalitat supervisa l’actuació de l’Administració municipal i dels serveis públics que en depenen.

Grup de sèrie Nivell 3 A143 Òrgans de Govern Unipersonals [Grup de Sèries] És la gestió documental procedent dels òrgans polítics dotats de capacitat de decisió però que actuen de forma individual.

Sèrie Nivell 4 A144 Alcaldia [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica És un òrgan unipersonal de caràcter obligatori. Aquesta entrada incorpora la documentació de caràcter polític, que sobre l'acció de govern fa referència a 

aquest òrgan unipersonal, independentment de les seves atribucions de caràcter administratiu.

Sèrie Nivell 4 A191 Secretaria de l'Alcaldia (1835/1929) [Sèrie-Nivell 4] – Sèrie

tancada
Aplega documentació generada per la secretaria particular de l'Alcalde, encarregada de gestionar els assumptes derivats de les competències que la 

legislació municipal del primer terç del segle XIX atribueix als alcaldes. Inclou afers que en molts casos poden ser complementaris o paral•lels als tractats 

per altres òrgans municipals, atès que les atribucions dels alcaldes eren molt diverses i afectaven a bona part de les competències municipals. 

Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1835 a 1929.

Sèrie Nivell 4 A111 Alcaldes de Barri [Sèrie-Nivell 4] – Sèrie tancada Aquest òrgan unipersonal genera documentació relativa a funcions auxiliars de l'administració municipal i de l'administració de justícia d'acord amb la 

legislació vigent en el seu moment. Actualment és una sèrie documental tancada.

Sèrie Nivell 4 A111U19 Alcaldes de Barri. Certificats i diligències [Sèrie-Nivell 4] –

Sèrie tancada

Sèrie Nivell 4 A145 Tinències d’Alcaldia [Sèrie-Nivell 4] Són òrgans unipersonals de caràcter obligatori nomenats per l'Alcalde i la Comissió de Govern. Aquests òrgans poden generar documentació diversa 

sobre l'acció de govern en nom de l'Alcalde, independentment de les competències que tenen atribuïdes.

Sèrie Nivell 4 A146 Regidories-Delegades [Sèrie-Nivell 4] Són òrgans unipersonals de suport. Són nomenats per l'Alcalde i poden generar documentació diversa sobre la coordinació dels afers polítics i 

administratius dels sectors dels quals en són responsables. 



Sèrie Nivell 4 A147 Regidories de Districte [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Són els òrgans unipersonals de govern dels districtes. Tenen funcions presidencials i expressament delegades per l'Alcalde. La documentació que generen 

té relació amb les competències transferides des del Ple Municipal.

Grup de sèrie Nivell 3 A181 Òrgans Informatius i Especials [Grup de Sèries] Aplega la documentació que en el seu dia varen generar la gestió administrativa i de funcionament intern dels òrgans col•legiats següents, constituïts per 

imperatiu legal: la Junta Municipal d'Associats, Comissió de Governació, Comissió d'Hisenda, Comissió de l'Eixample i Comissió de Foment; així com 

d'aquells que es puguin constituir.

Sèrie Nivell 4 A218 Comissió Informativa de la Vida Corporativa [Sèrie-Nivell 4] –

Sèrie tancada
Aplega els llibres d’actes de les reunions de la Comissió Informativa de la Vida Corporativa dels anys 1957 fins el 1961. Aquesta Comissió es crea per 

Decret d’Alcaldia el 1957 juntament amb altres quatre comissions amb la funció de millorar la preparació i estudi dels afers de competència de 

l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta Comissió en particular tenia la funció específica d’informar sobre els afers de governació, població, cultura, 

assistència social i sanitària, relacions públiques i educació física.

Sèrie Nivell 4 A182 Comissió d'Hisenda (1821/1935) [Sèrie-Nivell 4] – Sèrie

tancada
Aquest òrgan és una de les tres comissions permanents en que s'organitzà el consistori des del trienni liberal (1820-1823) fins la Segona República. 

Aplega la documentació generada per les funcions i competències en matèria econòmica com, per exemple, estudiar i proposar a l'Ajuntament 

l'aprovació dels pressupostos municipals, control dels ingressos i despeses, gestió dels propis arbitris, consums, mercats, rifes, recursos extraordinaris i 

emprèstits. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1821 a 1935.

Sèrie Nivell 4 A183 Comissió de Governació (1823/1944) [Sèrie-Nivell 4] – Sèrie

tancada
Aquest òrgan és una de les tres comissions permanents en que s'organitzà el consistori des del trienni liberal (1820-1823) fins la Segona República. 

Aplega la documentació generada per les funcions i competències com, per exemple, estadístiques, padró municipal d'habitants, registre civil, eleccions, 

serveis militars, drets i obligacions del municipi, causes pies, escoles públiques, junta local d'ensenyament primari, casa de correcció, beneficència, 

sanitat, cerimonials, festes, pesos i mesures, mostassaferia i altres. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 

1823 a 1944.

Sèrie Nivell 4 A184 Comissió d'Eixample (1865/1943) [Sèrie-Nivell 4] – Sèrie

tancada
Documentació generada per la gestió administrativa i funcionament intern de la Comissió, així com per les seves reunions i deliberacions (actes i ordres 

del dia), atès que es tracta d'un òrgan col•legiat. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1865 a 1943.

Sèrie Nivell 4 A185 Junta Municipal d'Associats (1870/1924) [Sèrie-Nivell 4] –

Sèrie tancada
Aquest òrgan de caràcter consultiu va ésser creat per la Llei Municipal de 1877. Les seves comeses principals consistien en l'aprovació dels pressupostos 

municipals, intervenir en la imposició i distribució dels nous impostos i examinar els comptes municipals. La documentació que es conserva són les actes 

de les seves reunions. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1870 a 1924.

Sèrie Nivell 4 A186 Comissió de Foment (1881/1934) [Sèrie-Nivell 4] – Sèrie

tancada
Aplega la documentació pròpia d'un òrgan col•legiat. Així, a més a més de les actes i ordres del dia, també inclou esborranys de treball. Actualment és 

una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1881 a 1934.

Sèrie Nivell 4 A201 Comissió d’Estudi del Deute de la Generalitat amb

l’Ajuntament [Sèrie-Nivell 4]
Documentació generada per la Comissió d’Estudi del Deute de la Generalitat amb l’Ajuntament, creada per acord del plenari del consell Municipal de 28 

de juny de 2013 amb l’objecte de fer un seguiment del deute de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament. 

Sèrie Nivell 4 A208 Comitè Executiu [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega la documentació relacionada amb el seguiment i control de l’execució financera i pressupostària municipal dut a terme pel Comitè executiu, que 

reuneix el conjunt de les gerències sectorials, adjuntes i territorials per preparar ordenadament les mesures, projectes i plans que aniran a alguna de les 

comissions permanents del Consell Municipal.

Sèrie Nivell 4 A208U02 Comitè Executiu. Actes  [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 A208E90 Comitè Executiu. Sessions  [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 A210 Comissió Especial de Comptes [Sèrie-Nivell 4] Documentació generada per l’òrgan creat per l’examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d’aprovar el ple d’acord amb el que estableix la 

legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.

Sèrie Nivell 4 A211 Comissions d’investigació [Sèrie-Nivell 4] Documentació generada per totes aquelles Comissions del Consell Municipal creades sobre qualsevol assumpte d’interès públic i que és competència de 

l’Ajuntament

Sèrie Nivell 4 A211E90 Comissions d’investigació. Sessions [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 A212 Comissions d’estudi [Sèrie-Nivell 4] Documentació generada per l’òrgan creat amb la finalitat de l’estudi o l’elaboració de propostes de representació i d’altres d’anàloga naturalesa sense 

caràcter resolutori.  

Sèrie Nivell 4 A212E90 Comissions d’estudi. Sessions [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 A232 Comitè d’ètica [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica

Sèrie Nivell 4 A232U02 Comitè d’ètica. Actes [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 A232E90 Comitè d’ètica. Sessions [Sèrie-Nivell 4]

SUBSECCIÓ Nivell 2 A151 CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN Aquesta funció ve determinada per l'actuació de les diferents forces polítiques en el control de la gestió del govern municipal. Aquest dret pot donar lloc 

a la creació de diferents funcions atenent al tipus de control que s'efectuï.



Sèrie Nivell 3 A152 Esmenes, Mocions i Propostes d'Acord La documentació a què fa referència aquesta entrada és la següent: Esmenes: és la proposta de modificació d'un dictamen o proposició presentat per 

qualsevol membre, mitjançant escrit presentat al President abans de la deliberació de l'assumpte. Mocions: és la proposta que se sotmet directament a 

coneixement del Ple, que pot formular-se oralment o per escrit. Propostes d'Acord: és la proposta que se sotmet al Ple relativa a un assumpte inclòs en 

l'ordre del dia. Conté una part expositiva o justificació i un acord a adoptar. No es procedeix a debatre o votar una proposició, sense que, prèviament, 

s'hagi ratificat la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.

Sèrie Nivell 3 A153 Preguntes, Precs i Interpel·lacions Aplega documentació produïa per qualsevol membre de la Corporació o bé pels grups municipals a través dels seus portaveus. Aquests sistemes de 

control de l'acció de govern poden formular-se oralment o per escrit i seran contestats en la sessió següent, a no ser que l'Alcalde, el president o la 

persona preguntada vulguin donar resposta immediata. Atenent a la seva especificitat es poden diferenciar: Preguntes: qualsevol qüestió plantejada als 

òrgans de govern en el Ple, pot contestar-se en Ple o en comissió i no dóna lloc a moció. Precs: formulació d'una proposta d'actuació dirigida a algun dels 

òrgans del govern municipal. Els precs formulats en el Ple poden ser debatuts però en cap cas sotmetre's a votació. Interpel•lacions: es diferencia de la 

pregunta en que pot donar lloc a una moció.

Sèrie Nivell 3 A154 Sol·licituds d'Informació i Documentació Aquesta funció fa referència a la producció documental que es genera en funció de les atribucions que té qualsevol membre del Ple per a sol•licitar la 

incorporació de documents o informes a algun expedient inclòs en l'ordre del dia.

Sèrie Nivell 3 A155 Compareixences Aplega documentació referent a la compareixença obligatòria davant del Ple de qualsevol membre de la Corporació.

Sèrie Nivell 3 A202 Mesures de govern Inclou la documentació generada per l’elaboració d’una mesura de govern, definida en el Reglament Orgànic Municipal com l’anticipació de polítiques o 

la informació d’iniciatives d’actuacions concretes del govern municipal exposades al Consell Municipal, en Plenari o en Comissió.

SUBSECCIÓ Nivell 2 A156 COMPETÈNCIA NORMATIVA Aquesta funció fa referència a totes aquelles disposicions legislatives que poden emanar d'una entitat local. En aquest sentit, s'han tipificat els tipus de 

normes segons les competències de les entitats locals.

Sèrie Nivell 3 A157 Ordenances [Sèrie-Nivell 3] Són les disposicions generals de caràcter reglamentari dictades per l'administració local en l'àmbit de les seves competències.

Sèrie Nivell 3 A158 Reglaments [Sèrie-Nivell 3] Són les normes o preceptes dictats pel poder executiu que té la potestat reglamentària. És important que l'expedient contingui tota la documentació i 

informació utilitzada per a l'elaboració final de la disposició.

Sèrie Nivell 3 A159 Bans [Sèrie-Nivell 3] Són les disposicions d'aplicació general en el terme municipal, dictades per l'alcalde en el marc de les seves competències.

Sèrie Nivell 3 A161 Acords [Sèrie-Nivell 3] Aplega documentació referent a les decisions adoptades per un òrgan col•legiat de l'ens local.

Sèrie Nivell 3 A162 Edictes [Sèrie-Nivell 3] Fa referència a qualsevol ordre o avís publicat per l'autoritat fent ús de les seves atribucions o donant compliment a un altre precepte legal, amb la 

finalitat de promulgar una disposició, fer pública alguna resolució, donar notícia de la celebració d'un acte o citar algú.

Sèrie Nivell 3 A160 Decrets d’Alcaldia [Sèrie-Nivell 3] Aplega les resolucions de caràcter decisori dictades per l'Alcaldia i pels membres de la Corporació o, altres òrgans amb competències resolutòries, 

adoptades per delegació de l’Alcaldia. que s’identifiquen com a llibre de resolucions

Sèrie Nivell 3 A160U03 Decrets d'Alcaldia. Informes i estudis [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 A160N28 Llibre de resolucions. Institut Municipal d'Informàtica de

Barcelona [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 A160N29 Llibre de resolucions. Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

[Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 A160N30 Llibre de resolucions. Institut Municipal de Serveis Socials de

Barcelona [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 A160N31 Llibre de resolucions. Institut Municipal de Mercats de

Barcelona [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 A160N32 Llibre de resolucions. Institut Municipal de Persones amb

Discapacitat [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 A160N33 Llibre de resolucions. Institut Municipal d’Educació de

Barcelona [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 A160N34 Llibre de resolucions. Institut Municipal de Cultura de

Barcelona [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 A160N35 Llibre de resolucions. Institut Municipal Barcelona Esports

[Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 A160N36 Llibre de resolucions. Institut Municipal d’Urbanisme [Sèrie-

Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 A160N37 Llibre de resolucions. Institut Municipal de Parcs i Jardins de

Barcelona [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 A160N38 Llibre de resolucions. Institut Municipal del Paisatge Urbà i la

Qualitat de Vida [Sèrie-Nivell 3]



Sèrie Nivell 3 A160N39 Llibre de resolucions. Institut Municipal Mies van der Rohe

[Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 A160N42 Llibre de resolucions. Consorci del Museu de Ciències

Naturals de Barcelona [Sèrie-Nivell 3]

SUBSECCIÓ Nivell 2 A128 CARTA MUNICIPAL Aquesta documentació és la generada per la llei específica de la ciutat, entesa com un instrument de govern que facilita les eines jurídiques i 

administratives que necessita la ciutat atesa la seva especificitat. També, se la coneix com a Llei de Règim Especial de la ciutat de Barcelona.

Sèrie Nivell 3 A129 Antecedents Carta Municipal [Sèrie-Nivell 3] Tots els documents de treball, estudi, articles, ponències, etc. que serveixen com a referents per a l'elaboració o modificació de la Carta Municipal o Llei 

de Règim Especial de la ciutat de Barcelona promulgada el 1960.

Sèrie Nivell 3 A130 Llei Especial de Règim Especial de la ciutat de Barcelona

[Sèrie-Nivell 3]
Aplega els documents definitius per a l'elaboració de la Llei de Règim Especial de la ciutat de Barcelona.

Sèrie Nivell 3 A131 Projectes de Carta Municipal [Sèrie-Nivell 3] Comprèn documentació d'estudi, treballs, articles, avantprojectes, etc., necessària per a l'elaboració d'una nova llei especial o la seva modificació.

SUBSECCIÓ Nivell 2 A163 MARC LEGAL Fa referència a les disposicions produïdes per altres administracions. Cal tenir en compte que la producció d'aquest tipus de normativa no és 

competència de l'administració municipal. No obstant, i segons el tipus de disposició, el govern municipal pot elevar propostes d'esmenes o 

consideracions sobre una normativa concreta.

Sèrie Nivell 3 A164 Disposicions Estatals [Sèrie-Nivell 3] Aplega tota la documentació que fa referència a la normativa generada per una autoritat de l'administració central (projectes, esmenes, etc.)

Sèrie Nivell 3 A165 Disposicions Autonòmiques [Sèrie-Nivell 3] Fa referència als documents que tinguin relació amb la normativa generada per una autoritat de l'administració autonòmica (projectes, esmenes, etc.)

Sèrie Nivell 3 A166 Disposicions Comunitàries [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació que fa referència a la normativa generada per una autoritat de la Unió Europea (projectes, esmenes, etc.)

SUBSECCIÓ Nivell 2 A173 PARTICIPACIÓ CIUTADANA Els diversos mecanisme de comunicació i participació dels ciutadans en el govern de la ciutat, generen documentació referent a iniciatives, consultes, etc. 

a través d'òrgans de participació expressament creats.

Sèrie Nivell 3 A175 Audiència Pública [Sèrie-Nivell 3] Comprèn tota la documentació que es deriva d'aquesta forma de participació en la qual els ciutadans proposen a l'administració municipal l'adopció de 

determinats acords o bé reben de l'Ajuntament informació de les actuacions políticoadministratives. 

Sèrie Nivell 3 A176 Iniciativa Ciutadana [Sèrie-Nivell 3] Fa referència a la documentació que genera la sol•licitud adreçada pels ciutadans a l'Ajuntament per tal que porti a terme una determinada activitat de 

competència i interès públic, per a la consecució de la qual aporten mitjans econòmics, drets o treball personal.

Sèrie Nivell 3 A177 Informació Ciutadana [Sèrie-Nivell 3] Aplega documentació referent a  la informació que es remet a tots els ciutadans censats al conjunt del municipi o districte, quan circumstàncies d'interès 

públic ho aconsellen, a fi que al•leguin el que creguin convenient o expressin la seva conformitat o disconformitat. Aquesta informació pública 

individualitzada no és incompatible amb la publicació de l'acord en els diaris o butlletins oficials quan la citada publicació fos preceptiva.

Sèrie Nivell 3 A178 Consulta Ciutadana [Sèrie-Nivell 3] Fa referència a la demanda d'opinió que l'Ajuntament i cadascun dels seus districtes pot adreçar als ciutadans en matèries de la seva competència, a 

excepció de les finances municipals. 

Sèrie Nivell 3 A195 Consells Sectorials [Sèrie-Nivell 3] Documents produïts o rebuts relatius a la constitució dels Consells de Participació i derivat de les seves reunions. Poden ser resums, convocatòries, actes 

i altra documentació relacionada.

Sèrie Nivell 3 A195U03 Consells de Participació. Informes i Estudis [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 A198 Comissions de treball [Sèrie-Nivell 3] Les Comissions de treball de Districte són creades per la Comissió de Govern per portar a terme estudis i activitats per a fer el seguiment dels projectes 

i/o iniciatives que es determinin. El nombre i règim del seu funcionament ho regula el Reglament intern de cada districte.

Sèrie Nivell 3 A199 Consells d’Equipament [Sèrie-Nivell 3] Els Consells d’Equipaments de Districte són òrgans la funció dels quals és el seguiment de la gestió i de la programació dels equipaments com centres 

cívics, equipaments de barri, equipament esportius, etc. Els presideix el regidor del Districte o Conseller en qui delegui, i també formen part els 

representants de l’entitat gestora de l’equipament, representants de les entitats d’usuaris i representants dels usuaris a títol individual.

Sèrie Nivell 3 A226 Processos participatius [Sèrie-Nivell 3] Aplega la document generada per la seqüència d’actes, delimitats en el temps i dirigits a promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania 

o entre aquesta i els responsables municipals, a fi de recollir-ne les opinions i propostes respecte d’una determinada actuació municipal.

Sèrie Nivell 3 A227 Consell de Ciutat [Sèrie-Nivell 3] És el màxim òrgan consultiu i de participació en el qual els representants de l’Ajuntament i la ciutadania debaten els afers principals de la ciutat. Creat 

per l’article 36 de la Carta municipal.

Sèrie Nivell 3 A228 Consells de Barri [Sèrie-Nivell 3] És l’òrgan d’enfortiment comunitari i de participació política de la ciutadana en les qüestions que afecten el territori. Cada Consell de Barri té l’àmbit i la 

denominació establerta per acord del Consell Municipal. 

Sèrie Nivell 3 A229 Consell Ciutadà de Districte [Sèrie-Nivell 3] És el màxim òrgan consultiu i de participació del Districte. En formen part representants d’entitats i associacions, dels consells sectorials del districte i 

dels consells de barri, així com ciutadans a títol individual. 



Sèrie Nivell 3 A231 Fitxer General d’Entitats Ciutadanes [Sèrie-Nivell 3] Instrument de caràcter administratiu que facilita les relacions del consistori amb les entitats, associacions i grups de fet de la ciutat. La inscripció al fitxer 

eximeix als seus inscrits de l'obligació d'afegir els documents que figurin en aquest registre a la sol•licitud de subvenció, sempre que estiguin actualitzats. 

I dona dret a ser membre del Consell de Ciutat.

SUBSECCIÓ Nivell 2 A192 ÒRGANS DE GESTIÓ Aplega la documentació produïda per òrgans de caire administratiu, creats temporalment i voluntàriament per actuar i participar en la política 

municipal, i amb capacitat decisòria.

Sèrie Nivell 3 A193 Centre Municipal d'Operacions dels Jocs Olímpics (1991/1992)

[Sèrie-Nivell 3] –  Sèrie tancada
Per a la coordinació de tots els òrgans municipals implicats en els Jocs Olímpics es va crear el Centre Municipal d'Operacions dels Jocs Olímpics 

mitjançant el Programa Ajuntament-Jocs Olímpics. Aquest òrgan aplega la documentació referent a l'actuació executiva municipal i a la presa de 

decisions immediates i urgents, conjuntament amb el COOB'92. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1991 

a 1992.

SUBSECCIÓ Nivell 2 A148 ÒRGANS DE GOVERN AUTÒNOMS És la documentació procedent dels òrgans específics de l'administració municipal i previstos per la llei, amb autonomia funcional i de gestió econòmica, 

que s'encarreguen de la prestació de diferents serveis, amb el compromís d'assolir uns objectius assenyalats prèviament, i dotats dels mitjans personals, 

materials, tecnològics i financers específicament assignats. 

Sèrie Nivell 3 A200 Expedients dels membres dels òrgans de govern [Sèrie-Nivell

3]
Expedients de caràcter personal que inclouen documentació, com declaracions, nomenaments, incidències, entre altres, dels òrgans de govern d’: 

organismes autònoms, entitats públiques empresarials, entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament, consorcis, societats mercantils o societats o 

entitats concessionàries de serveis públics de l’Ajuntament, o similar.

Sèrie Nivell 3 A150 Juntes Generals [Sèrie-Nivell 3] Són l'òrgan de govern suprem de les societats mercantils. Aquest òrgan genera la documentació pròpia d'un òrgan col•legiat: actes, convocatòries, 

aprovació dels comptes, entre altres.

Sèrie Nivell 3 A149 Consells d'Administració [Sèrie-Nivell 3] Són un dels òrgans de govern de les societats mercantils i l'òrgan de govern superior dels organismes autònoms. La documentació que genera és la 

pròpia d'un òrgan col•legiat i la referent a la planificació econòmica, administrativa, política, etc. pròpia de les seves competències.

SUBSECCIÓ Nivell 2 A204 ACCIONS PER A LA TRANSPARÈNCIA i EL BON GOVERN Reuneix els documents generats per l'obligació per part de l'Administració Municipal de donar compte a la ciutadania de la seva activitat de la gestió dels 

recursos públics.

Sèrie Nivell 3 A205 Gestió bústia ètica [Sèrie-Nivell 3] Aplega documentació produïda i rebuda en la comunicació per part de qualsevol persona o servidor públic de conductes dutes a terme per 

l'Administració municipal que resultin contràries a dret, als principis o les regles ètiques, de bon govern i administració, determinats en el marc normatiu 

vigent.

Sèrie Nivell 3 A230 Actuacions de garantia del bon govern [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació generada en el marc de les actuacions d'anàlisi, comprovació i prevenció sobre conductes dutes a terme per l'Administració 

Municipal que resultin contràries a Dret o als principis i regles ètiques i de bon govern.

SUBSECCIÓ Nivell 2 A206 PUBLICACIONS OFICIALS Comprèn aquella documentació referent a la creació i publicació de totes les normes i actes jurídics de l'Ajuntament de Barcelona.

Sèrie Nivell 3 A207 Gaseta municipal [Sèrie-Nivell 3] Documents produïts i rebuts relatius a la creació i publicació dels anuncis que conformen la Gaseta Municipal de Barcelona.

SECCIÓ Nivell 1 B100 ACTES PROTOCOL·LARIS I RELACIONS EXTERNESAplega tots aquells documents, coneguts sovint amb el nom de correspondència, que no poden formar part d'un expedient concret classificable a 

d'altres seccions del quadre. Així, s’inclou la documentació produïda per les relacions de l'Ajuntament amb altres organismes, institucions i entitats 

tant locals, nacionals, estatals o internacionals, com amb persones físiques o jurídiques i la documentació generada per les activitats de 

representació, relacions públiques i protocol dels diferents òrgans de l'Ajuntament. 

SUBSECCIÓ Nivell 2 B182 ACTES PROTOCOL·LARIS [Subsecció] Són els documents que fan referència a qualsevol activitat representativa. Els expedients d'afers protocol·laris són el reflex documental del conjunt de 

formalitats i de cerimònies que cal observar en la celebració d'una solemnitat determinada. Aquests actes de representació poden ser organitzats per 

l'Ajuntament o per altres institucions.

Observacions: Comparteix definició amb l’entrada genèrica B101.

Sèrie Nivell 3 B101 Organització i assistència a actes protocol·laris [Sèrie-Nivell 3] – Entrada genèricaSón els documents que fan referència a qualsevol activitat representativa. Els expedients d'afers protocol•laris són el reflex documental del conjunt de 

formalitats i de cerimònies que cal observar en la celebració d'una solemnitat determinada. Aquests actes de representació poden ser organitzats per 

l'Ajuntament o per altres institucions.

Observacions: Comparteix definició amb la subsecció B182.

Sèrie Nivell 3 B104 Viatges  [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que es genera i es rep a partir de l'organització dels viatges, tant interns com externs.

Sèrie Nivell 3 B107 Distincions i guardons [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació relativa a l'organització o assistència de guardons i premis promoguts i atorgats  per l’Ajuntament de Barcelona, en concret els 

Premis de la Ciutat de Barcelona, la Medalla d’Honor de Barcelona i la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona.

Sèrie Nivell 3 B117 Agraïments, felicitacions i condols [Sèrie-Nivell 3] Documentació creada o rebuda relativa a mostres de gratitud o congratulació per motius polítics, culturals, esportius, administratius, etc. o bé amb 

motiu de la defunció d'una persona.

Sèrie Nivell 3 B166 Llibres d'honor [Sèrie-Nivell 3] Es tracta dels llibres en els quals signen les personalitats que visiten l'Ajuntament.



SUBSECCIÓ Nivell 2 B173 RELACIONS INTERNES AMB ÒRGANS DE L’AJUNTAMENT [Subsecció]Aquesta entrada fa referència a aquella documentació que s'intercanvien les unitats administratives del nostre ajuntament, incloent els Districtes, els 

Òrgans centrals, els organismes autònoms (entitats de dret públic municipal creades per una disposició, i amb personalitat jurídica i patrimoni propis, 

que de forma independent i descentralitzada organitzen i administren un servei públic), Consorcis i Patronats i Societats municipals.

Cal tenir en compte que la majoria de relacions internes s'estableixen per un assumpte o afer concret. En aquests casos, aquests documents són arxivats 

al seu expedient administratiu corresponent. 

Observacions: Comparteix definició amb l’entrada genèrica B161.

Sèrie Nivell 3 B161 Relacions internes amb òrgans de l’Ajuntament. [Sèrie-Nivell 3]

– Entrada genèrica
Aquesta entrada fa referència a aquella documentació que s'intercanvien les unitats administratives del nostre ajuntament, incloent els Districtes, els 

Òrgans centrals, els organismes autònoms (entitats de dret públic municipal creades per una disposició, i amb personalitat jurídica i patrimoni propis, 

que de forma independent i descentralitzada organitzen i administren un servei públic), Consorcis i Patronats i Societats municipals.

Cal tenir en compte que la majoria de relacions internes s'estableixen per un assumpte o afer concret. En aquests casos, aquests documents són arxivats 

al seu expedient administratiu corresponent. 

Observacions: Comparteix definició amb la subsecció B173.

Sèrie Nivell 3 B161U16 Relacions internes amb òrgans de l’Ajuntament. Registres

[Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 B161N40 Relacions internes amb òrgans de l’Ajuntament. Alcaldia [Sèrie-

Nivell 3]

SUBSECCIÓ Nivell 2 B118 RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ LOCAL [Subsecció]Documentació creada o rebuda per les relacions que es mantenen amb entitats públiques de caràcter local.

Sèrie Nivell 3  B118N40 Relacions amb l’Administració local. Alcaldia [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 B119 Ajuntaments [Sèrie-Nivell 3] S'inclou en aquesta entrada tota la documentació relativa a la relació entre l'Ajuntament de Barcelona i altres. Cal tenir en compte que la documentació 

sobre les relacions entre òrgans de l'Ajuntament de Barcelona té una entrada específica en aquesta secció documental (B161), així com les relacions amb 

ajuntaments d'altres països (B116).

Sèrie Nivell 3 B120 Consells Comarcals [Sèrie-Nivell 3] Els Consells Comarcals són els òrgans que regeixen a les demarcacions territorials establertes per la Llei d'Ordenació Territorial de Catalunya. La 

documentació que aplega és fruit de la relació de l'Ajuntament de Barcelona amb aquests òrgans.

Sèrie Nivell 3 B121 Diputacions Provincials [Sèrie-Nivell 3] Aquesta entrada està formada per la documentació que generen les relacions de l'Ajuntament amb les Diputacions Provincials.

Sèrie Nivell 3 B122 Agrupacions Municipals [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents que són testimoni de les relacions entre l'Ajuntament de Barcelona i els òrgans rectors de circumscripcions territorials diferents de 

la província i de la comarca, i que són el resultat de l'agrupació voluntària de diversos municipis per tal de beneficiar-se de l'acció mancomunada.

SUBSECCIÓ Nivell 2 B123 RELACIONS AMB LES ADMINISTRACIONS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES [Subsecció]Recull aquella documentació que és fruit de les relacions amb les diferents comunitats autònomes de l'Estat espanyol. 

Sèrie Nivell 3 B123N40 Relacions amb les Administracions de les Comunitats Autònomes. Alcaldia [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 B124 Parlament de Catalunya  [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació relacionada amb el Parlament de Catalunya. Comprèn tant la correspondència amb els grups parlamentaris com amb els òrgans 

estatutaris. També inclou la documentació produïda per les agrupacions parlamentàries.

Sèrie Nivell 3 B126 Òrgans Estatutaris– Sèrie tancada   Aplega la documentació produïda com a resultat de les relacions entre la Sindicatura de Comptes o el Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes és 

l'òrgan encarregat de la rendició de comptes, i el Síndic de Greuges té com a missió bàsica la defensa dels drets fonamentals i de les llibertats públiques 

dels ciutadans.  Actualment, 2020, és una sèrie documental tancada. L’entrada nova que engloba aquesta documentació és a B183 Síndic de greuges de 

Catalunya.

Sèrie Nivell 3 B127 Generalitat de Catalunya [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que fa referència a les relacions amb tots els membres o òrgans del govern autonòmic de Catalunya, com ara el President, els 

diferents Departaments i Organismes Autònoms i les Empreses Públiques.

Sèrie Nivell 3 B128 President de la Generalitat de Catalunya [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que fa referència a tota la documentació que generin les relacions amb el President de la Generalitat.

Sèrie Nivell 3 B129 Departaments, Organismes Autònoms i Empreses Públiques [Sèrie-Nivell 3]Inclou la documentació que es dirigeix o es rep amb als diferents departaments o conselleries de la Generalitat de Catalunya, els seus organismes 

autònoms i les empreses o societats mercantils creades per la Generalitat de Catalunya.

Sèrie Nivell 3 B131 Comunitats Autònomes [Sèrie-Nivell 3] Aquesta entrada comprèn el testimoni documental de les relacions que es mantenen amb els òrgans rectors de les diferents comunitats autònomes de 

l'Estat espanyol, a excepció de la Generalitat de Catalunya que té una entrada pròpia.

Sèrie Nivell 3 B183 Síndicatura de Greuges de Catalunya [Sèrie-Nivell 3] Aplega les queixes que fan els/les ciutadans/nes al/la Síndic/a de Greuges de Catalunya davant actuacions o manca d’actuacions rebudes per part de 

l’Ajuntament de Barcelona. La funció d’aquesta institució és atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l’actuació de 

les administracions, amb l’objectiu de resoldre-les i així ajudar a millorar-ne el funcionament.



SUBSECCIÓ Nivell 2 B132 RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ ESTATAL Aquesta entrada fa referència a tota la documentació que s'envia o es rep en base a les relacions que s'estableixen amb els òrgans que configuren 

l'administració central, terme equivalent amb el d'administració estatal.

Sèrie Nivell 3 B132N40 Relacions amb l’Administració Estatal. Alcaldia [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 B137 Defensor del Poble [Sèrie-Nivell 3] Fa referència als documents que es trameten o es reben de l'Alt Comissionat de les Corts Generals designat per a la defensa dels drets dels ciutadans que 

amb aquesta finalitat supervisa l'activitat de l'administració i en dóna compte a les Corts Generals.

Sèrie Nivell 3 B139 Ministeris, Organismes Autònoms i Empreses Públiques [Sèrie-Nivell 3]Fa referència a la documentació que es genera o es rep dels òrgans centrals de l'Administració de l'Estat o amb els Organismes Autònoms i Societats 

Mercantils.

Sèrie Nivell 3 B140 Administració de Justícia [Sèrie-Nivell 3] Fa referència a tota la documentació que es tramet o es rep als diferents òrgans judicials com, per exemple, el Consell General del Poder Judicial; les 

Audiències Territorials o Provincials, el Ministeri Fiscal, altres tribunals i jutjats, etc. i que exerceixen la potestat jurisdiccional.

SUBSECCIÓ Nivell 2 B143 RELACIONS INTERNACIONALS [Subsecció] Comprèn la documentació relativa a les relacions establertes per l'Ajuntament amb institucions, organismes, governs estatals, regionals i municipals en 

el context internacional.

Sèrie Nivell 3 B143N40 Relacions internacionals. Alcaldia [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 B145 Unió Europea [Sèrie-Nivell 3] Aplega documentació relativa a les relacions establertes per l'Ajuntament amb els diferents òrgans de la Unió Europea: Parlament, La Comissió, Tribunal 

de Comptes, Tribunal de Justícia, Banc Europeu d'Inversions, Consell Europeu, CPLR, etc.

Sèrie Nivell 3 B146 Consell d'Europa [Sèrie-Nivell 3] Aquesta entrada aplega documentació relativa a les relacions de l'Ajuntament amb els diferents òrgans del Consell d'Europa: Comitè de Ministres, 

Assemblea Parlamentària, Secretaria, etc.

Sèrie Nivell 3 B150 Organització de les Nacions Unides [Sèrie-Nivell 3] És una organització intergovernamental de caràcter mundial i té com a finalitats, entre d'altres, el manteniment de la pau, la promoció econòmica, 

cultural, social i humanitària, garantir la seguretat i vetllar pel respecte dels drets humans. Les principals relacions que s'estableixen amb aquest òrgan 

són aquelles que articulen els diferents poders estatals amb el sistema polític de les Nacions Unides de regulació internacional. Aquesta subsèrie aplega 

la documentació que és el producte per les relacions establertes amb els diferents òrgans que la composen. Hom l'anomena ONU.

Sèrie Nivell 3 B147 Governs i òrgans oficials dels Estats [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que l'Ajuntament de Barcelona genera o rep dels òrgans dels govern de les administracions públiques estrangeres.

Sèrie Nivell 3 B149 Ambaixades i consolats [Sèrie-Nivell 3] Aquest grup documental inclou la correspondència amb ambaixades, consolats i altres representacions diplomàtiques dels diferents estats de les 

administracions estrangeres.

Sèrie Nivell 3 B116 Relacions entre ciutats [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació relativa als contactes bilaterals, bàsicament de caràcter polític, de l'Ajuntament amb altres governs municipals d'àmbit 

internacional. Les relacions, a vegades, es poden materialitzar en els agermanaments.

Sèrie Nivell 3 B167 Poders locals i regionals [Sèrie-Nivell 3] Documentació relativa a la relació de l'Ajuntament de Barcelona amb els òrgans representatius de caràcter local o regional d'àmbit internacional que no 

siguin ajuntaments (länders, departaments, etc.)

Sèrie Nivell 3 B169 Associacions europees de ciutats i regions [Sèrie-Nivell 3] Documentació relativa a les relacions amb associacions d'àmbit europeu (CMRE, Xarxa C-6, CIPL, Eurociutats, etc.)

Sèrie Nivell 3 B170 Associacions iberoamericanes de ciutats i regions [Sèrie-Nivell 3]Documentació relativa a les relacions amb associacions d'àmbit iberoamericà (UCCI, OICI, etc.)

Sèrie Nivell 3 B171 Associacions mundials de ciutats i regions [Sèrie-Nivell 3] Documentació relativa a les relacions amb associacions de ciutats i regions d'àmbit mundial (Federació Mundial de Ciutats Unides-FMCU; Coordinació 

d'Associacions Mundials de Ciutats i Autoritats Locals-WACLA/CAMVAL; Associació Internacional de Ciutats Educadores-AICE; Unió Internacional 

d'Autoritats Locals-IULA, Metròpolis; SUMMIT, etc.)

Sèrie Nivell 3 B172 Cooperació internacional [Sèrie-Nivell 3] Documentació creada o rebuda relativa a la participació de l'Ajuntament en programes i projectes de cooperació internacional proposats i realitzats bé a 

iniciativa del propi Ajuntament, bé a iniciativa dels diversos agents ciutadans de cooperació.

SUBSECCIÓ Nivell 2 B162 RELACIONS AMB ORGANISMES I ÀMBIT PRIVATS [Subsecció]Aplega la documentació que es tramet o es rep amb empreses o particulars sobre afers molt diversos. 

Sèrie Nivell 3 B151 Relacions amb organismes i àmbits privats [Sèrie-Nivell 3] – Entrada genèricaAplega la documentació derivada de les relacions amb organismes i entitats sense finalitat de lucre. Així, s'hi classificarà documentació d'organismes o 

entitats de caràcter social, no governamentals, professionals, sanitàries, educatives, esplais, polítiques, sindicals, entitats ciutadanes (associacions de 

veïns, cases regionals, casals, etc.), solidaritat i cooperació (ONG, etc.)

Sèrie Nivell 3 B151N40 Relacions amb organismes i  àmbits privats. Alcaldia [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 B163 Empreses privades [Sèrie-Nivell 3] Aquesta entrada inclou la documentació generada o rebuda d'empreses de caràcter exclusivament privat. Els criteris que regeixen les subdivisions 

específiques estan definides en funció dels sectors següents: Industrials (automoció, electrònica, empreses químiques i farmacèutiques, medi ambient, 

tractament de residus, tèxtil, informàtica), Banca i Finances (bancs, caixes, societats d'inversions i de valors, assegurances), Comerç i Consum (grans i 

petites superfícies, alimentació, etc.), Transport i Comunicació (línies aèries, aparcaments, túnels i accessos, telefonia, transports en general, cable), 

Immobiliària i Construcció (empreses de construcció, venda de pisos i locals), Serveis (gabinets jurídics, assessories, empreses de treball temporal, de 

seguretat, estudis d'arquitectura, publicitat, editors, llibreries, galeries d'art) i Turisme i Lleure (hostaleria, restauració, companyies d'espectacles).

Sèrie Nivell 3 B163N40 Empreses privades. Alcaldia [Sèrie-Nivell 3]



Sèrie Nivell 3 B164 Particulars [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació generada o rebuda per les relacions que l'Ajuntament manté amb qualsevol individu o ciutadà que es relaciona a títol privat amb 

l'administració municipal.

Sèrie Nivell 3 B164N40 Particulars. Alcaldia [Sèrie-Nivell 3] 

SUBSECCIÓ Nivell 2 B154 RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ [Subsecció]Aquesta entrada recull la documentació relacionada amb qualsevol tipus de mitjà de comunicació: ràdio, televisió, premsa escrita, etc. tant públics com 

privats.

Sèrie Nivell 3 B155 Notes de Premsa [Sèrie-Nivell 3] S'inclouen en aquesta entrada tots el documents relatius als comunicats facilitats per qualsevol òrgan o membre de l'Ajuntament, apareguts a qualsevol 

mitjà de comunicació.

Sèrie Nivell 3 B156 Entrevistes [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que fa referència a les entrevistes realitzades a qualsevol membre de la corporació per un mitjà de comunicació.

Sèrie Nivell 3 B157 Conferències de Premsa [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació produïda per tal de preparar les conferències de premsa convocades per qualsevol òrgan o membre de l'Ajuntament.

Sèrie Nivell 3 B158 Reculls de premsa [Sèrie-Nivell 3] Aplega la selecció de notícies o articles representatius de la vida i activitats de la corporació.

SECCIÓ Nivell 1 C100 AFERS JURÍDICS Aplega documentació produïda o rebuda  en l'exercici d'activitats judicials o jurídiques.

SUBSECCIÓ Nivell 2 C101 PROCEDIMENTS JUDICIALS [Subsecció] Aplega documentació referent al dret que tenen les entitats públiques o privades i els particulars d'exercir accions jurídiques contra els actes i acords 

dels òrgans públics que posen fi a la via administrativa. Atesa la diversitat dels procediments judicials, cal distingir les accions que procedeixen davant la 

jurisdicció competent (contenciós, laboral, penal i civil). Una de les formes d'evitar el procediment judicial és la conciliació, per tant, podem trobar-la en 

qualsevol tipus de procediment. La forma de finalització també pot ser variada: desestimació, assentiment a la demanda, satisfacció extra processal i 

caducitat.

Sèrie Nivell 3 C102 Contenciós administratiu [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació referent a un conflicte sotmès a la decisió dels tribunals en forma de litigi, en contraposició als actes governatius i als de 

jurisdicció voluntària. Els litigis de caire contenciós poden ser de dues classes: generals o tributaris.

Sèrie Nivell 3 C105 Civils [Sèrie-Nivell 3] Fa referència a la documentació derivada dels procediments judicials que regulen les relacions dels particulars o entitats públiques o privades entre sí. 

Així, poden identificar afers sobre el dret de família, els drets reals, les obligacions i contractes i el dret successori. Són procediments declaratius 

ordinaris i tracten sobre matèries de reclamacions de quantitat de major o menor quantia, cognició, judicis verbals, interdictes, desnonaments, i altres.

Sèrie Nivell 3 C106 Penals [Sèrie-Nivell 3] Comprèn tota la documentació relativa a la jurisdicció penal, que entén del conjunt de normes que tipifiquen o puneixen les accions i omissions 

considerades nocives a l'ordre establert.

Sèrie Nivell 3 C116 Judicis de faltes (1823/1870) [Sèrie-Nivell 3] – Sèrie tancada Aplega la documentació que genera un judici penal celebrat davant l'Alcalde per al coneixement de les accions o omissions penades per la llei amb una 

sanció lleu. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1823 a 1870.

Sèrie Nivell 3 C117 Diligències criminals (1836/1870) [Sèrie-Nivell 3] – Sèrie

tancada
Són les notes d'un procés penal acreditatives de l'execució d'un acord o decisió. Actualment és una sèrie tancada i les seves dates extremes són des de 

1823 a 1870.

Sèrie Nivell 3 C128 Menors [Sèrie-Nivell 3] Documents rebuts o emesos per l’Administració municipal en relació als procediments judicials penals referits a menors.

Sèrie Nivell 3 C129 Mercantil i concursal [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació produïda pels procediments judicials de l’àmbit del dret concursal i mercantil en els quals participa l’Ajuntament.

Sèrie Nivell 3 C130 Jurisdicció comptable [Sèrie-Nivell 3] Reuneix els expedients i documents resultat de les revisions del Tribunal de Comptes per possibles irregularitats en la gestió dels comptes públics que no 

deriven en contenciós administratiu.

Sèrie Nivell 3 C107 Laborals [Sèrie-Nivell 3] Són els litigis plantejats davant la magistratura de treball o jutjats socials per resoldre els conflictes entre treballadors i empreses, ja siguin per qüestions 

salarials, sancions, seguretat social, acomiadaments, etc. 

Sèrie Nivell 3 C118 Conciliacions (1820/1850) [Sèrie-Nivell 3] – Sèrie tancada Aplega aquells processos judicials de caràcter preventiu mitjançant els quals s'estableix un acord entre les parts davant de l'òrgan judicial corresponent. 

L'acte de conciliació s'equipara als efectes que produeix una sentència. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des 

de 1820 a 1850.

SUBSECCIÓ Nivell 2 C119 PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS [Subsecció] Aplega aquells documents o expedients que resulten d'una actuació administrativa, a instància o sol•licitud de particular o d'ofici, per tal de resoldre 

situacions de conflictes o bé per incompliment de normativa.

Sèrie Nivell 3 C120 Responsabilitat patrimonial [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents o expedients per resolució de reclamacions per danys a tercers, per tal d'assegurar la cobertura de la responsabilitat civil per part 

de l'Ajuntament.

Sèrie Nivell 3 C125 Indemnitzacions [Sèrie-Nivell 3] Aplega els expedients d'indemnització a favor de l'Ajuntament, quan s'ha produït una afectació dels seus béns o drets, titularitat de l'Ajuntament de 

Barcelona.

Sèrie Nivell 3 C131 Al·legacions i recursos interadministratius [Sèrie-Nivell 3] Reuneix la documentació que fa referència a les al•legacions i als recursos administratius que l’Ajuntament presenta a altres administracions, o bé que 

han estat presentats en l’Administració municipal per part d’altres administracions.

Sèrie Nivell 3 C134 Recursos d’alçada [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que fa referència a la interposició d'un recurs d'alçada per part del/de la ciutadà/ana. Un recurs d'alçada és un recurs de 

caràcter administratiu a través del qual es cerca que un òrgan administratiu superior revisi un acte dictat per un altre òrgan depenent jeràrquicament 

d'ell, buscant-hi que esmeni conforme a Dret l'acte de l'òrgan inferior.



Sèrie Nivell 3 C135 Recursos potestatiu de reposició [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que fa referència a la interposició d'un recurs potestatiu de reposició per part del ciutadà/ana. És un recurs de caràcter 

administratiu i potestatiu a través del qual es cerca que es revisi un acte dictat per un òrgan depenent que no té cap òrgan superior jeràrquic. Per aquest 

motiu, és resolt pel mateix òrgan que ha dictat l'acte impugnat. Inclou el propi recurs, notificacions i altra possible documentació relacionada.

Sèrie Nivell 3 C137 Recursos especials en matèria de contractació [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que fa referència al Recurs especial a l’empara de la Llei de Contractes del Sector Públic, que el ciutadà pot interposar  davant 

d’actes i decisions que es refereixin als contractes amb els llindars establerts a l’article 44 de la LCSP.

Grup de sèrie Nivell 3 C121 Sistemes d'arbitratge [Grup de sèries] Aplega documentació produïda per l'Ajuntament com a resultat de la seva intervenció en els procediments juridicoadministratius, en via extrajudicial, 

que tenen com a finalitat resoldre amb caràcter vinculant i executiu els conflictes, litigis o reclamacions plantejats per persones físiques o jurídiques en 

els àmbits previstos per la llei.

Sèrie Nivell 4 C122 Adhesió al sistema arbitral [Sèrie-Nivell 4] Recull els documents que expressen la voluntat inequívoca de les persones físiques o jurídiques de sotmetre la solució dels litigis o controvèrsies a la 

decisió del Col•legi Arbitral designat en cada cas i de complir els seus acords o laudes.

Sèrie Nivell 4 C123 Expedients d'arbitratge [Sèrie-Nivell 4] Conjunt ordenat de documents generats en el desenvolupament del procediment previst per la llei per tal de resoldre cadascuna de les sol•licituds 

d'arbitratge.

Grup de sèrie Nivell 4 C133 Procediments sancionadors [Grup de sèries] Expedients que es generen per incompliment d'una norma i que segueixen un procediment sancionador explicitat a la normativa, la qual recull, a més, la 

possibilitat d'actuar mitjançant una sanció.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica C124.

Sèrie Nivell 4 C124 Procediments sancionadors [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Expedients que es generen per incompliment d'una norma i que segueixen un procediment sancionador explicitat a la normativa, la qual recull, a més, la 

possibilitat d'actuar mitjançant una sanció.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries C133.

Sèrie Nivell 4 C124E10 Procediments sancionadors. Ordinaris [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 C124E20 Procediments sancionadors. Abreujats [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 C136 Restauració de la legalitat [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació que genera el procediment de restauració de la legalitat urbanística, que persegueix la restitució material dels terrenys o 

construccions a l’estat anterior a la comissió d’infracció, i pot significar enderrocaments, reconstruccions o replantacions, entre d’altres.

SUBSECCIÓ Nivell 2 C126 PROCEDIMENTS JURÍDICS EXTERNS [Subsecció]Aplega els documents o expedients que es generen o es reben a partir d'actuacions judicials externes, en les quals l'Ajuntament no és part, però la decisió 

i resolució final pot afectar a una gestió determinada. En aquests procediments l'Ajuntament actua sempre com a observador, però mai és part implicada.

Sèrie Nivell 3 C127 Procediments d'embargament-traves [Sèrie-Nivell 3] Aquests procediments jurídics externs consisteixen en aturar un servei autoritzat o concedit administrativament a un persona jurídica o física, per 

motius, la majoria, d'impagament de deutes alienes a l'Ajuntament, però que afecta a aquest en quant al canvi que es pugui produir en la titularitat del 

servei.

SUBSECCIÓ Nivell 2 C108 ACTES JURÍDICS [Subsecció] Aplega documentació relacionada amb aquells actes que realitza l'administració per tal de deixar constància d'un compromís contret amb entitats 

públiques o privades i particulars. Aquests actes poden ser voluntaris o obligatoris.

Sèrie Nivell 3 C109 Convenis [Sèrie-Nivell 3] Els convenis són l'instrument jurídic per a la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l'Ajuntament de Barcelona i altre entitat pública o 

privada, per tal de compartir serveis d'assumptes comú de caràcter voluntari i sense la necessitat de crear una nova persona jurídica.

Sèrie Nivell 3 C109U16 

Convenis. Registre [Sèrie-Nivell 3]

Registre administratiu que deixa constància de la subscripció dels convenis o altres documents d'idèntica naturalesa, del seu contingut i vigència, així 

com de les seves modificacions i pròrrogues, signats per l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes i les societats de capital íntegre o 

majoritàriament municipal, amb altres administracions, entitats i organismes públics i amb persones físiques o jurídiques de dret privat, i que tinguin per 

finalitat la col·laboració i/o cooperació per aconseguir fins d’interès públic.

Sèrie Nivell 3 C110 Informes Jurídics [Sèrie-Nivell 3] Reuneix els informes produïts pels lletrats, fonamentats en la legislació i la normativa, i en relació als assumptes de competència municipal, ja sigui a 

requeriment dels òrgans municipals o d’altres administracions. Poden donar lloc a un acte administratiu.

 


Sèrie Nivell 3 C138 Certificats de Secretaria [Sèrie-Nivell 3] Documents expedits per la secretaria general o les secretaries delegades de l’Ajuntament de Barcelona que, d’acord amb la seva funció fedatària, 

acrediten i certifiquen un fet, el contingut d'un document o  les circumstàncies que consten en arxius, registres i llibres d'actes, entre altres.

SUBSECCIÓ Nivell 2 C113 CONFLICTES DE COMPETÈNCIES [Subsecció] Comprèn tota la documentació que genera la situació jurídica produïda quan dues entitats es consideren competents per a conèixer d'un afer o a la 

inversa, aprecien que no tenen atribucions per pronunciar-s'hi.

Sèrie Nivell 3 C114 Positius [Sèrie-Nivell 3] Documentació relativa als conflictes de competències quan dos òrgans entenen simultàniament que els correspon el coneixement d'un assumpte. 



Sèrie Nivell 3 C115 Negatius [Sèrie-Nivell 3] Documentació relativa als conflictes de competències quan dos òrgans entenen que no els correspon el coneixement d'un assumpte. La nova esquerra 

alemanya està dividida entre els verds i els socialdemòcrates. Sembla clar que en les eleccions estatals el govern de la CDU serà més difícil o bé haurà de 

buscar altres socis (actualment SPD)

SECCIÓ Nivell 1 D100 ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ ADMINISTRATIVESFa referència a la documentació que es genera a partir de la necessitat de dotar a la corporació d'unes eines que li permetin dur a terme les 

competències i activitats que té encomanades, així com la coordinació d'aquestes funcions, per tal d'aconseguir una major rendibilitat dels recursos 

necessaris pel seu funcionament.

SUBSECCIÓ Nivell 2 D101 DOCUMENTS CONSTITUTIUS [Subsecció] Recull la documentació que es genera quan la institució fa ús de les seves atribucions per constituir, modificar o suprimir qualsevol dels òrgans 

municipals: àmbits, ponències, sectors, àrees, negociats, organismes autònoms, empreses, comissions, etc.

Sèrie Nivell 3 D102 Història de l'Organisme [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que serveix per a deixar testimoni de la història de qualsevol òrgan administratiu, jurídic i polític de l'Ajuntament.

Sèrie Nivell 3 D103 Creació d'Organismes [Sèrie-Nivell 3] Aplega els expedients o documents de constitució i creació d'òrgans administratius, jurídics o polítics, entre altres, tant centralitzats com descentralitzats 

territorialment o funcional, incloent els òrgans auxiliars de la corporació.

Sèrie Nivell 3 D104 Supressió d'Organismes [Sèrie-Nivell 3] Aplega els expedients o documents de modificació o supressió de qualsevol tipus d'òrgan administratiu, jurídic o polític de l'Ajuntament.

SUBSECCIÓ Nivell 2 D105 ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA [Subsecció] Fa referència a la documentació que es produeix per a millorar la gestió administrativa i informar als òrgans dels afers importants en relació a les seves 

funcions i al personal pel que fa al seu lloc de treball.

Sèrie Nivell 3 D154 Reformes Administratives [Sèrie-Nivell 3] Fa referència als documents generats com a resultat del conjunt de canvis o innovacions que cal efectuar per aconseguir una major rendibilitat, 

economia i eficàcia en les gestions administratives, tant internes com externes.

Sèrie Nivell 3 D136 Plans de Qualitat [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents que es generen amb l'objectiu de millorar de forma continuada el servei municipal. En aquest sentit, es poden identificar 

documents com les cartes de servei, els projectes de millora de la qualitat, els qüestionaris, enquestes, estudis, indicadors, etc., manuals de qualitat, 

catàleg de serveis, entre d'altres.

Grup de sèrie Nivell 3 D106 Normatives d'Organització i Funcionament [Grup de sèries] Recull els documents a través dels quals s'estableixen el conjunt de normes organitzatives i de funcionament: reglaments interns, directrius, circulars, 

instruccions i comunicats, entre altres, que s'elaboren per aconseguir una millor organització i gestió administrativa.

Sèrie Nivell 4 D107 Directrius [Sèrie-Nivell 4] Fa referència a aquelles normes que serveixen de guiatge per a les actuacions d'un individu o d'un òrgan o en la gestió d'un afer administratiu.

Sèrie Nivell 4 D108 Circulars [Sèrie-Nivell 4] Aplega les disposicions de caràcter general i intern a través de les quals els òrgans administratius superiors dirigeixen l'activitat dels inferiors.

Sèrie Nivell 4 D109 Instruccions [Sèrie-Nivell 4] Les instruccions són els documents que donen ordres, explicacions o aclariments sobre la manera de conduir un afer determinat.

Sèrie Nivell 4 D110 Comunicats [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació que es produeix quan un òrgan administratiu vol fer arribar informació a d'altres òrgans o persones. Normalment són un resum 

breu de notícies, i no van personalitzats.

SUBSECCIÓ Nivell 2 D112 REGISTRE GENERAL DE DOCUMENTS [Subsecció]Aplega tots els llibres, en qualsevol suport, on es fan constar els assentaments de documents o escrits per a constància oficial i amb vistes a obtenir-ne 

determinats efectes jurídics, tant si es tracta d'un registre general com dels desconcentrats administrativament.

Sèrie Nivell 3 D113 Registre d'entrada [Sèrie-Nivell 3] Són els llibres, en qualsevol suport, on consten els assentaments dels documents o escrits dirigits a qualsevol òrgan de l'administració municipal.

Sèrie Nivell 3 D114 Registre de sortida [Sèrie-Nivell 3] Són els llibres, en qualsevol suport, on consten els assentaments dels documents o escrits que generen els òrgans administratius municipals i van dirigits 

a particulars o a entitats públiques o privades.

SUBSECCIÓ Nivell 2 D115 REUNIONS TÈCNICOADMINISTRATIVES [Subsecció]Aplega la documentació vinculada a la realització de reunions d'òrgans administratius o tècnics, les decisions dels quals han d'ésser ratificades, 

normalment, per òrgans superiors i de caràcter col•legiat.

Sèrie Nivell 3 D116 Consells [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents de les reunions dels òrgans administratius municipals amb funcions consultives o deliberatives.

Sèrie Nivell 3 D117 Comissions [Sèrie-Nivell 3] Aplega tota la documentació relativa als òrgans municipals encarregats de preparar i informar dels temes que s'han de sotmetre a la resolució d'òrgans 

jeràrquicament superiors.

Sèrie Nivell 3 D118 Juntes [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació generada per òrgans de caire municipal que tenen assignades funcions específiques.

Sèrie Nivell 3 D119 Comitès [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que generen les reunions d'un òrgan encarregat d'un afer concret.

Sèrie Nivell 3 D153 Patronats i Consorcis [Sèrie-Nivell 3] Els patronats són òrgans de gestió i representació de caràcter fundacional sense finalitat lucrativa i amb un objectiu d'interès general. Els consorcis 

també són entitats constituïdes per un ens local i d'altres públiques per tal d'establir i gestionar, conjuntament, serveis públics. Ambdós produeixen 

documentació pròpia d'un òrgan administratiu, que pot ser diversa atenent les competències que tinguin atribuïdes.

Sèrie Nivell 4 D156 Taules de coordinació [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació generada per l'organització i realització de taules de coordinació que, vinculades a un àmbit o sector específic, poden tenir una 

periodicitat establerta i tenen la funció de  coordinar diverses parts per a avançar en algun acord o projecte, o per actuar com a espai de difusió. Poden 

incloure convocatòries i actes, entre d'altra possible documentació. 

SUBSECCIÓ Nivell 2 D120 ESTRUCTURA ORGÀNICA [Subsecció] Aplega els documents que fan referència a la representació gràfica o escrita de l'organització d'una institució, per tal de poder identificar les relacions 

entre els diferents òrgans i la funció específica de cadascun d'ells.

Sèrie Nivell 3 D121 Organigrama Orgànic [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents relatius a l'estructura jeràrquica dels diferents òrgans d'una institució.



Sèrie Nivell 3 D122 Organigrama Orgànicofuncional [Sèrie-Nivell 3] Fa referència als documents que informen de les competències i funcions assignades als diferents òrgans d'una institució. Moltes vegades aquesta 

informació s'incorpora als organigrames orgànics.

Sèrie Nivell 3 D123 Organigrama Pressupostari [Sèrie-Nivell 3] Aplega els organigrames elaborats a partir de les assignacions pressupostàries dels diferents òrgans d'una institució.

Sèrie Nivell 3 D135 Codificació de dependències [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació relativa als codis que identifiquen els òrgans municipals, d'acord amb les normes establertes per l'Ajuntament de Barcelona.

SUBSECCIÓ Nivell 2 D125 MÈTODES ADMINISTRATIUS [Subsecció] Fa referència a tots els documents que serveixen per a donar pautes administratives, suport i eines que facilitin la gestió diària dels òrgans municipals.

Sèrie Nivell 3 D111 Agendes de treball [Sèrie-Nivell 3] Inclou els llibres o quaderns que recullen les activitats que els membres de la corporació exerceixen en funció de les seves responsabilitats i 

competències.

Grup de sèrie Nivell 3 D126 Planificació Administrativa [Grup de sèries] Inclou tots els documents que hom empra per a organitzar o dirigir una acció determinada i, inclou, a vegades, els programes d'actuació i les previsions 

de recursos.

Sèrie Nivell 4 D126U06 Planificació Administrativa. Estadístiques i Indicadors [Sèrie-Nivell 4 ]

Sèrie Nivell 4 D127 Programa d'Actuació Administrativa [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents que un òrgan genera per a determinar o avaluar el seu programa d'activitats a curt o llarg termini.

Sèrie Nivell 4 D128 Previsió de Recursos [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents que fan referència als recursos, tant econòmics com humans, que cal distribuir per tal de dur a terme les activitats que un òrgan ha 

de realitzar en un termini determinat.

Grup de sèrie Nivell 3 D129 Mètodes de Treball [Grup de sèries] Aplega els documents referents a l'organització material o administrativa que cal tenir en compte per tal d'agilitar i procedir de manera ordenada i 

sistemàtica qualsevol gestió administrativa.

Sèrie Nivell 4 D130 Manuals de Procediment [Sèrie-Nivell 4] Són els documents que es generen per tal de definir un procediment administratiu propi de les competències i funcions municipals, recollits de forma 

estructurada, de manera que faciliti la seva consulta àgil i ràpida. Els manuals, com a norma general, es composen de fulls intercanviables, la qual cosa 

permet realitzar substitucions quan es produeix un canvi en el procediment administratiu que descriu. També, els manuals, moltes vegades, s'estructuren 

en diversos apartats que poden variar segons el procediment que descriu.

Sèrie Nivell 4 D131 Formularis [Sèrie-Nivell 4] Inclou aquella documentació generada en el procés de creació dels documents normalitzats.

Sèrie Nivell 4 D124 Memòries [Sèrie-Nivell 4] Inclou no sols la memòria final d'activitats, sinó també els documents elaborats per a deixar constància d'un seguit d'activitats, tant si es refereix a la 

globalitat de la corporació com a un òrgan concret i per un període determinat o amb caràcter intern.

SUBSECCIÓ Nivell 2 D132 DESCENTRALITZACIÓ, DESCONCENTRACIÓ I COORDINACIÓ ADMINISTRATIVES [Subsecció]Comprèn tota la documentació relativa a les tècniques organitzatives que consisteixen a transferir la titularitat o la gestió d'alguna competència, bé de 

l'administració central o autonòmica a d'altres entitats públiques, bé d'uns òrgans superiors a d'altres inferiors al sí de la mateixa institució.

Sèrie Nivell 3 D142 Desconcentració [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents relatius a la transferència de competències d'un òrgan superior a un altre inferior en el sí d'una mateixa institució.

Sèrie Nivell 3 D155 Coordinació administrativa [Sèrie-Nivell 3] Aplega tota la documentació relativa al principi general de relació entre els òrgans de l'administració municipal que no estan subjectes a relació de 

jerarquia, per tal d'aconseguir una actuació administrativa eficaç.

Grup de sèrie Nivell 3 D133 Descentralització [Grup de sèries] Fa referència a la documentació relativa a la transferència de competències d'una administració a una altra amb la pèrdua de la titularitat per part de 

l'administració que transfereix.

Sèrie Nivell 4 D134 Transferències de Competències [Sèrie-Nivell 4] Fa referència els expedients que es generen quan es produeix la cessió o renúncia a favor d'altri d'una atribució, dret o competència administrativa.

SUBSECCIÓ Nivell 2 D143 COMPETÈNCIA ADMINISTRATIVA [Subsecció] Fa referència a la funció o conjunt de funcions administratives, la titularitat de les quals s'atribueix a un òrgan públic.

Sèrie Nivell 3 D144 Delegació de Competència [Sèrie-Nivell 3] Comprèn tots aquells documents relatius a la delegació d'una funció d'un òrgan superior a un òrgan inferior, tot conservant-ne el primer la titularitat.

Sèrie Nivell 3 D145 Avocació [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació referent a l'assumpció per part d'un òrgan superior d'una competència d'un òrgan inferior, quan aquest no la pot dur a terme 

per raons tècniques, socials, econòmiques, jurídiques, territorials, etc.

Sèrie Nivell 3 D146 Encomanat de Gestió [Sèrie-Nivell 3] Inclou els documents relatius a la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis encomanades a d'altres òrgans o ens de la mateixa o 

diferent administració quan, per raons d'eficàcia, no es disposa dels mitjans tècnics idonis, sense que això suposi la cessió de la titularitat de la 

competència. L'instrument de formalització i la seva resolució s'hauran de publicar al butlletí oficial corresponent.

Sèrie Nivell 3 D147 Delegació de Signatura [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que generen els titulars dels òrgans administratius quan en matèries de la seva pròpia competència deleguen la signatura de les 

resolucions i actes administratius als titulars dels òrgans que d'ells depenen. Aquesta delegació no alterarà la competència de l'òrgan delegant i no en 

serà necessària la publicació.

Sèrie Nivell 3 D148 Suplència [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació relativa a la substitució temporal del titular d'un òrgan administratiu en el supòsit de vacant, absència o malaltia, per la persona 

que designi l'òrgan competent o superior i no suposarà alteració de la competència.

SUBSECCIÓ Nivell 2 D149 FISCALITZACIONS I AUDITORIES [Subsecció] Fa referència a tots els documents que genera la funció de l'administració pública que té per objecte vigilar i controlar la gestió dels seus propis serveis 

administratius, per tal d'inspeccionar que s'hagi efectuat d'acord amb la legislació vigent i per millorar la marxa de l'administració.



Sèrie Nivell 3 D150 Fiscalització i Auditoria interna [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents que genera una inspecció o una auditoria quan és realitzada per la pròpia institució.

Sèrie Nivell 3 D151 Fiscalització i Auditoria externa [Sèrie-Nivell 3] Fa referència als documents que genera una inspecció o una auditoria quan és realitzada per un organisme o entitat aliena a la pròpia administració i 

d'acord amb la legislació vigent.

Sèrie Nivell 3 D152 Fiscalització i Auditoria mixta [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents que genera una inspecció o una auditoria realitzada conjuntament per la pròpia administració i per un organisme o entitat aliena a 

la mateixa i d'acord amb la legislació vigent.

SECCIÓ Nivell 1 F100  RECURSOS HUMANS Fa referència a tota la documentació relativa als assumptes que fan referència a la gestió del personal que presta els seus serveis a l'Ajuntament.

SUBSECCIÓ Nivell 2 F101 REGISTRE DE PERSONAL [Subsecció] És el conjunt de documents o llibres on es troben inscrites i identificades totes les persones que treballen per a l'administració.

Sèrie Nivell 3 F102 Registre Central de Personal [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents a través dels quals es notifica a l'administració central determinats fets o circumstàncies que afecten a la vida administrativa d'un 

funcionari de l'administració municipal barcelonina.

Sèrie Nivell 3 F103 Registre de Personal de l'Ajuntament [Sèrie-Nivell 3] Aplega el conjunt de documents o llibres on s'inscriu a tot el personal al servei de l'Ajuntament de Barcelona i totes les incidències que afecten a la seva 

vida administrativa.

SUBSECCIÓ Nivell 2 F104 ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL [Subsecció] Recull tots els documents relatius a l'organització, estructuració i distribució de persones i responsabilitats dins els òrgans municipals.

Sèrie Nivell 3 F104U20 Organització del personal. Convenis i acords [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 F104U06 Organització del personal. Estadístiques i indicadors [Sèrie-

Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 F111 Peticions de Personal [ Sèrie-Nivell 3 Recull la documentació que fa referència a les previsions de personal que necessiten els diferents òrgans i àmbits municipals per a dur a terme les seves 

activitats.

Sèrie Nivell 3 F114 Reconeixements de Graus i Nivells  [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents emesos pels òrgans encarregats de la gestió de personal i que indiquen el grau o nivell i els anys de servei dels funcionaris.

Grup de sèrie Nivell 3 F105 Relació de Llocs de Treball  [Grup de sèries] És l'instrument tècnic a través del qual es realitza la definició dels llocs de treball. Inclou informació relativa a la denominació, escala, especialitat, nivell, 

requisits, entre altres. No inclou dades retributives.

Sèrie Nivell 4 F109 Expedients d'Assimilació [Sèrie-Nivell 4] Fa referència a l'assumpció per part de l'administració d'un determinat lloc de treball quan s'ha produït un canvi en l'organització del personal municipal.

Sèrie Nivell 4 F110 Modificacions de la Relació de Llocs de Treball [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents que modifiquen l'organització del personal i que serviran per a l'actualització dels diferents instruments tècnics de descripció dels 

llocs de treball.

Grup de sèrie Nivell 4 F228 Catàleg de Llocs de Treball   [Grup de sèries] Aplega els documents que relacionen els llocs de treball ordenats, generalment, pels nivells de complements de destinació i amb inclusió dels 

complements específics. La generació d'aquesta sèrie és prèvia a l'elaboració de la relació de llocs de treball, i normalment només conté dades de 

caràcter econòmic.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica F106.

Sèrie Nivell 5 F106 Catàleg de Llocs de Treball [Sèrie-Nivell 5] – Entrada

genèrica
Aplega els documents que relacionen els llocs de treball ordenats, generalment, pels nivells de complements de destinació i amb inclusió dels 

complements específics. La generació d'aquesta sèrie és prèvia a l'elaboració de la relació de llocs de treball, i normalment només conté dades de 

caràcter econòmic.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèrie F228.

Sèrie Nivell 5 F107 Creació de Llocs de Treball [Sèrie-Nivell 5] Aquest grup fa referència a aquells expedients a través dels quals es proposa la creació d'un lloc de treball per raons de necessitat administrativa o 

tècnica.

Sèrie Nivell 5 F108 Supressió de Llocs de Treball [Sèrie-Nivell 5] Aplega els documents que es generen quan un determinat lloc de treball deixa d'ésser necessari a l'administració municipal i se'n proposa l'eliminació o 

amortització.

Grup de sèrie Nivell 3 F225 Oferta Pública d'Ocupació  [Grup de sèries] Aplega els documents relatius a l'oferiment de places dotades pressupostàriament i que no poden ser cobertes amb els efectius de personal existents.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica F112.

Sèrie Nivell 4 F112 Oferta Pública d'Ocupació  [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega els documents relatius a l'oferiment de places dotades pressupostàriament i que no poden ser cobertes amb els efectius de personal existents.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèrie F225.

Sèrie Nivell 4 F113 Llista de Vacants  [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents que generen alguns òrgans municipals, en els quals s'indiquen les places dotades pressupostàriament i que no estan cobertes per 

personal funcionari fix amb la finalitat d'incloure-les a l'oferta pública d'ocupació.

SUBSECCIÓ Nivell 2 F116 PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL [Subsecció] Aplega els expedients de convocatòria per a la provisió, selecció o promoció de personal fix o temporal per tal de cobrir determinades necessitats dels 

òrgans administratius municipals.



Sèrie Nivell 3 F116U16 Provisió de llocs de treball. Registres [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 F195 Adscripcions provisionals  [Sèrie-Nivell 3] Documentació relacionada amb l’adscripció provisional d’un/a treballador/a a un lloc de treball. Normalment pot ser un informe justificatiu i l’aprovació 

de l’adscripció al lloc. Poden ser adscripcions individuals o de més d’un lloc i persona.

Sèrie Nivell 3 F197 Permuta  [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació generada pel tràmit de permuta que fa un empleat/da públic/a.

Sèrie Nivell 3 F218 Nomenaments [Sèrie-Nivell 3] Aplega els nomenaments del personal de l’Ajuntament de Barcelona, funcionarial de carrera, interí o personal eventual. Un nomenament és el document 

legal que vincula laboralment un/a treballador/a a l’administració pública per una regulació estatutària regulada pel dret administratiu per a l’exercici de 

serveis professionals retribuïts.

Grup de sèrie Nivell 3 F200 Borsa de Treball [Grup de sèries] Aplega els documents, currículums o peticions que els interessats trameten als òrgans municipals per tal d'oferir els seus serveis professionals.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica F115.

Sèrie Nivell 4 F115 Borsa de Treball  [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega els documents, currículums o peticions que els interessats trameten als òrgans municipals per tal d'oferir els seus serveis professionals.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèrie F200.

Sèrie Nivell 4 F115E11 Borsa de Treball. Convocatòria [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 F115E12 Borsa de Treball. Instàncies i CV [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 F115E13 Borsa de Treball. Proves i valoracions de candidats [Sèrie-

Nivell 4]

Grup de sèrie Nivell 3 F201 Concurs-Oposició  [Grup de sèries] Aplega els expedients de provisió de llocs de treball a partir d'unes proves teòriques i pràctiques i de la valoració de mèrits dels candidats i segons el que 

estableixi la corresponent convocatòria.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica F117.

Sèrie Nivell 4 F117 Concurs-Oposició  [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega els expedients de provisió de llocs de treball a partir d'unes proves teòriques i pràctiques i de la valoració de mèrits dels candidats i segons el que 

estableixi la corresponent convocatòria.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries F201.

Sèrie Nivell 4 F117E11 Concurs-Oposició. Convocatòria [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 F117E12 Concurs-Oposició. Instàncies i CV [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 F117E13 Concurs-Oposició. Proves i valoracions de candidats [Sèrie-

Nivell 4]

Grup de sèrie Nivell 3 F202 Concurs de Mèrits  [Grup de sèries] Aplega els expedients de provisió de llocs de treball en funció, exclusivament, dels mèrits exigits en la convocatòria.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica F118.

Sèrie Nivell 4 F118 Concurs de Mèrits  [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega els expedients de provisió de llocs de treball en funció, exclusivament, dels mèrits exigits en la convocatòria.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries F202.

Sèrie Nivell 4 F118E11 Concurs de mèrits. Convocatòria [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 F118E12 Concurs de mèrits. Instàncies i CV [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 F118E13 Concurs de mèrits. Proves i valoracions de candidats [Sèrie-

Nivell 4]

Grup de sèrie Nivell 3 F227 Oposició  [Grup de sèries] Aplega els expedients de provisió de llocs de treball a partir d'unes proves teòriques i pràctiques i sense valoració dels mèrits dels candidats.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica F119.

Sèrie Nivell 4 F119 Oposició  [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega els expedients de provisió de llocs de treball a partir d'unes proves teòriques i pràctiques i sense valoració dels mèrits dels candidats.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries F227.

Sèrie Nivell 4 F119E11 Oposició. Convocatòria [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 F119E12 Oposició. Instàncies i CV [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 F119E13 Oposició. Proves i valoracions de candidats [Sèrie-Nivell 4]

Grup de sèrie Nivell 3 F204 Concurs de Trasllat  [Grup de sèries] Aplega els expedients d'oferiment, al personal fix, de places vacants incorporades a l'oferta pública d'ocupació i abans de convocar-les públicament.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica F120.

Sèrie Nivell 4 F120 Concurs de Trasllat  [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega els expedients d'oferiment, al personal fix, de places vacants incorporades a l'oferta pública d'ocupació i abans de convocar-les públicament.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries F204.

Sèrie Nivell 4 F120E11 Concurs de trasllat. Convocatòria [Sèrie-Nivell 4]



Sèrie Nivell 4 F120E12 Concurs de trasllat. Instàncies i CV [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 F120E13 Concurs de trasllat. Proves i valoracions de candidats [Sèrie-

Nivell 4]

Sèrie Nivell 3 F121 Concurs de Llocs de Comandament [Sèrie-Nivell 3] – Sèrie

tancada
Aplega els expedients relatius a la convocatòria de selecció de càrrecs de comandament, on s'especifica la denominació, nivell, localització, requisits, etc.

Grup de sèrie Nivell 3 F205 Lliure Designació  [Grup de sèries] Aplega els expedients d'oferiment de places catalogades com de lliure designació, amb especificació de les característiques del lloc a ocupar i els requisits 

que els candidats han de reunir.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica F122.

Sèrie Nivell 4 F122 Lliure Designació  [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega els expedients d'oferiment de places catalogades com de lliure designació, amb especificació de les característiques del lloc a ocupar i els requisits 

que els candidats han de reunir.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries F205.

Sèrie Nivell 4 F122E11 Lliure Designació. Convocatòria [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 F122E12 Lliure Designació. Instàncies i CV [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 F122E13 Lliure Designació. Proves i valoracions de candidats [Sèrie-

Nivell 4]

Grup de sèrie Nivell 3 F206 Contractació temporal  [Grup de sèries] Inclou els expedients de contractació de personal per a un període concret i, normalment, prèvia selecció dels candidats.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica F191.

Sèrie Nivell 4 F191 Contractació temporal  [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Inclou els expedients de contractació de personal per a un període concret i, normalment, prèvia selecció dels candidats.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries F206.

Sèrie Nivell 4 F191U20 Contractació temporal. Convenis, Acords i Protocols [Sèrie-

Nivell 4]

Grup de sèrie Nivell 3 F208 Concurs interadministratiu [Grup de sèries] Aplega la documentació referent als concursos de mèrits oberts a funcionaris d’altres administracions.  

Obsevacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica F199.

Sèrie Nivell 4 F199 Concurs interadministratiu [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega la documentació referent als concursos de mèrits oberts a funcionaris d’altres administracions.  

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries F208.

Sèrie Nivell 4 F199E11 Concurs interadministratiu. Convocatòria [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 F199E12 Concurs interadministratiu. Instàncies i CV [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 F199E13 Concurs interadministratiu. Proves i valoracions de candidats

[Sèrie-Nivell 4]

Grup de sèrie Nivell 3 F212 Mobilitat horitzontal [Grup de sèries] Aplega la documentació de mobilitat del personal, que es duen a terme mitjançant procediments de selecció.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica F203.

Sèrie Nivell 4 F203 Mobilitat horitzontal [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega la documentació de mobilitat del personal, que es duen a terme mitjançant procediments de selecció.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries F212

Sèrie Nivell 4 F203E11 Mobilitat horitzontal. Convocatòria [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 F203E12 Mobilitat horitzontal. Instàncies i CV [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 F203E13 Mobilitat horitzontal. Proves i valoracions de candidats [Sèrie-

Nivell 4]

SUBSECCIÓ Nivell 2 F123 FORMACIÓ I RECICLATGE [Subsecció] Fa referència a la documentació relativa als cursos de formació que les administracions públiques ofereixen per a la instrucció del personal al seu servei.

Sèrie Nivell 3 F124 Formació Interna [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació referent a cursos dirigits al personal de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb una programació prèvia i segons les necessitats 

dels òrgans administratius i del personal.

Sèrie Nivell 3 F129 Formació Externa [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació relativa a la participació del personal en programes de formació desenvolupats per entitats alienes a l'Ajuntament i amb el 

suport d'aquest.

SUBSECCIÓ Nivell 2 F213 PRESTACIÓ DE SERVEI ACTIU [Subsecció]

Sèrie Nivell 3 F130 Expedients de personal [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents relatius a la vida administrativa de tot el personal al servei de l'Ajuntament.

Sèrie Nivell 3 F131 Funcionaris  [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació referent als expedients del personal funcionari fix, interí o eventual de l’Ajuntament.

Sèrie Nivell 3 F132 Laborals Indefinits [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació referent als expedients del personal laboral indefinit que treballa a l'Ajuntament de Barcelona.

Sèrie Nivell 3 F133 Laborals Temporals [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació referent als expedients del personal laboral que treballa temporalment a l'Ajuntament de Barcelona. Inclou els expedients de les 

persones procedents dels plans d’ocupació.



Sèrie Nivell 3 F192 Laborals Eventuals [Sèrie-Nivell 3] Inclou els expedients de contractació de personal de caràcter eventual que es realitza conjuntament amb les oficines d'ocupació de les administracions 

públiques.

Sèrie Nivell 3 F193 Represàlia política [Sèrie-Nivell 3] – Sèrie tancada Aplega els expedients disciplinaris de caràcter polític que un govern no democràtic ha decidit incoar per tal de sotmetre o jutjar a membres de la 

corporació que sostenen idees polítiques contraries. Actualment és una sèrie documental tancada.

SUBSECCIÓ Nivell 2 F134 SITUACIONS ADMINISTRATIVES [Subsecció] Fa referència a la documentació relativa a les diverses circumstàncies laborals en què es pot trobar una determinada persona al servei de l'administració 

municipal.

Sèrie Nivell 3  F134U19 Situacions administratives. Certificats i diligències [Sèrie-Nivell

3]

Sèrie Nivell 3 F135 Homologació del Personal [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents que fan referència a l'equiparació d'uns llocs de treball amb uns altres, per tal d'establir característiques comunes o racionalitzar 

tant els cossos com les escales de la plantilla del personal.

Sèrie Nivell 3 F136 Excedències [Sèrie-Nivell 3] Fa referència a la situació laboral del treballador que, d'acord amb l'administració, cessa temporalment en la prestació de serveis, sense dret a salari i 

amb pèrdua dels drets d'antiguitat corresponents a aquest període.

Sèrie Nivell 3 F137 Serveis Especials [Sèrie-Nivell 3] Aplega documentació referent al nomenament d'un funcionari per a exercir activitats d'interès general i públic en organismes nacionals o internacionals 

sense pèrdua del seu lloc de treball i d'acord amb els supòsits establerts per la legislació vigent.

Sèrie Nivell 3 F138 Comissions de Serveis [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació referent a aquelles vacants que, per motius de necessitat i amb caràcter d'urgència, han d'ésser cobertes per altres funcionaris 

de qualsevol administració pública durant un temps determinat, i d'acord amb les característiques establertes en els instruments de definició dels llocs 

de treball.

Sèrie Nivell 3 F139 Serveis a altres Administracions [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació referent a la incorporació o destinació voluntària d'un funcionari, a proposta de la seva institució, a una altra administració per a 

exercir una activitat concreta i amb caràcter temporal.

Sèrie Nivell 3 F140 Trasllats [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació produïda a partir de la incorporació d'un funcionari a un altre lloc de treball o dependència per motius de necessitat. Aquest 

trasllat pot ser de caràcter temporal o permanent.

Sèrie Nivell 3 F224 Reingrés [Sèrie-Nivell 3] Aplega els expedients de reingrés al servei actiu del personal funcionari procedent de situacions administratives que comporten reserva de plaça i/o 

destinació.

Sèrie Nivell 3 F219 Perllongament del servei actiu [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents per allargar el temps de permanència en el servei actiu del personal de l’Ajuntament de Barcelona. El funcionari pot renunciar a la 

jubilació́ forçosa que es declara d’ofici en complir els seixanta-cinc anys d’edat, i sol•licitar la prolongació́ de la permanència en el servei actiu, com a 

màxim fins que es compleixin setanta anys d’edat. L’administració́ ha de resoldre de forma motivada l’acceptació́ o denegació de la prolongació.

Sèrie Nivell 3 F220 Encàrrec de funcions [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació relacionada amb l'encàrrec de funcions que, per necessitats urgents, el titular d'un departament fa a un/a treballador/a per a un 

lloc de comandament i de manera provisional.

Sèrie Nivell 3 F221 Premis d’antiguitat [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents de bonificació per antiguitat a la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona. 

Sèrie Nivell 3 F222 Serveis previs [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació de reconeixement dels serveis previs prestats en altres administracions. 

Grup de sèrie Nivell 3 F223 Baixes de plantilla [Grup de sèries] Recull tots els documents que fan referència als diversos motius que poden ser causa de cessació en el treball de les persones que presten els seus serveis 

a l'administració municipal barcelonina.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica F141.

Sèrie Nivell 4 F141 Baixes de plantilla [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Recull tots els documents que fan referència als diversos motius que poden ser causa de cessació en el treball de les persones que presten els seus serveis 

a l'administració municipal barcelonina.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries F223.

Sèrie Nivell 4 F142 Jubilació [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents que fan referència a la finalització de l'obligació concreta entre l'administració i un treballador quan aquest deixa d'estar en servei 

actiu per haver complert una edat determinada.

Sèrie Nivell 4 F143 Defunció [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació que es genera a partir de la mort d'un treballador de l'Ajuntament en situació administrativa de servei actiu.

Sèrie Nivell 4 F144 Renúncia [Sèrie-Nivell 4] Recull aquells documents que l'interessat eleva a l'administració on presta els seus serveis per a comunicar la renúncia definitiva del seu lloc de treball.

Sèrie Nivell 4 F145 Rescissió de Contracte [Sèrie-Nivell 4] Aplega aquells documents que es generen en un procediment encaminat a invalidar un contracte, vàlid i obligatori, en una situació normal, però que en 

certs casos, previstos per la llei, ocasiona perjudicis a alguna de les parts.

Sèrie Nivell 4 F198 Cessament [Sèrie-Nivell 4] Agrupa els expedients de cessament per finalització de relació laboral o de l’ocupació del lloc de treball.

SUBSECCIÓ Nivell 2 F146 CONDICIONS LABORALS I RÈGIM DISCIPLINARI [Subsecció]Fa referència als documents generats pels drets i deures del personal al servei de l'administració i les incidències i conflictes que es puguin esdevenir.

Grup de sèrie Nivell 3 F147 Jornada Laboral [Grup de sèries] Aplega la documentació que genera el seguiment i control del compliment de l'horari de treball.



Sèrie Nivell 4 F148 Règim d'Horaris [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents a través dels quals s'estableix la reglamentació de les hores de treball del personal al servei de l'Ajuntament de Barcelona.

Sèrie Nivell 4 F149 Control d'Horaris [Sèrie-Nivell 4] Recull aquells documents que genera l'administració per tal que el personal que té al seu servei compleixi les seves obligacions horàries.

Sèrie Nivell 4 F226 Modificacions de la jornada laboral  [Sèrie-Nivell 4] Aplega expedients de canvis de jornada laboral dels empleats/des (plena dedicació, reducció de jornada per conciliació, etc.). En els casos de reducció de 

la jornada pot ser per motius de lactància d’un fill, naixement de fill prematur, o per raons de guarda legal d’un menor, una persona gran o una persona 

amb discapacitat. 

Sèrie Nivell 3 F150 Vacances [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents relatius a la petició per part del personal dels torns de descans anual establerts legalment.

Sèrie Nivell 3 F151 Permisos i Llicències [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació que generen les sol•licituds per a cessar temporalment en el treball, d'acord amb la normativa vigent.

Sèrie Nivell 3 F152 Règim d'Incompatibilitats [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents generats per les sol•licituds presentades pels funcionaris per tal de fer compatibles els seus serveis a l'administració i d'altres 

activitats professionals, d'acord amb els supòsits previstos per la llei.

Sèrie Nivell 3 F153 Identificació del Personal [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació produïda com a resultat dels processos de gestió i control dels mecanismes per reconèixer i provar la identitat del personal al 

servei de l'administració municipal barcelonina.

Grup de sèrie Nivell 3 F154 Règim Disciplinari [Grup de sèries] Aplega documentació referent a les faltes lleus, greus i molt greus comeses pel personal al servei de l'Ajuntament de Barcelona.

Sèrie Nivell 4 F155 Informacions Reservades [Sèrie-Nivell 4] Aplega les informacions sobre una persona de la corporació arran de la presentació d'una queixa, per raons professionals o personals, que no ha donat 

lloc a la incoació d'un expedient disciplinari.

Sèrie Nivell 4 F156 Expedients Disciplinaris Sumaris [Sèrie-Nivell 4] Són els documents que es produeixen quan hom eleva una queixa sobre un treballador de l'Ajuntament que ha conculcat els drets fonamentals i llibertats 

públiques protegits per la Constitució i altres disposicions menors.

Sèrie Nivell 4 F157 Expedients Disciplinaris [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació que es genera quan algun treballador municipal ha infringit els deures concrets en la seva relació laborals amb la corporació, per 

tal de sancionar-lo.

SUBSECCIÓ Nivell 2 F158 SISTEMA RETRIBUTIU I DE PREVISIÓ SOCIAL [Subsecció]Fa referència als documents que es generen per la contraprestació de serveis del personal de l'Ajuntament de Barcelona així com la previsió social i les 

deduccions econòmiques que es puguin esdevenir.

Sèrie Nivell 3 F158U03 Sistema retributiu i de previsió social. Informes i estudis [Sèrie-

Nivell 3]

Grup de sèrie Nivell 3 F159 Retribucions [Grup de sèries] Aplega la documentació relativa als pagaments que l'administració municipal ha d'efectuar al personal a canvi de la prestació de serveis.

Sèrie Nivell 4 F165 Fulls de Transferència [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents on consten les dades bancàries d'un treballador per tal d'ingressar les seves retribucions en un compte personal.

Sèrie Nivell 4 F166 Ajuts Econòmics  [Sèrie-Nivell 4] Aplega documentació referent  als subsidis temporals, de caràcter obligatori o voluntari, que l'administració concedeix al personal.

Sèrie Nivell 4 F167 Dietes [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents que fan referència a la quantitat que un treballador rep quan, per raó de la seva activitat laboral, s'ha de desplaçar fora del lloc 

habitual de treball.

Sèrie Nivell 4 F229 Ajuts Econòmics del Fons d’Acció Social [Sèrie-Nivell 4] Agrupa els expedients d’ajuts econòmics anuals que sol•liciten els/les treballadors/es de l'Ajuntament de Barcelona per cobrir part de les despeses de 

conceptes com pròtesis oculars, auditives o ortopèdiques, per tractaments odontològics, per intoleràncies alimentàries o per trastorns de l’aprenentatge, 

de la comunicació o del desenvolupament, entre d’altres.

Grup de sèrie Nivell 4 F214 Nòmines [Grup de sèries] Són els documents que especifiquen els conceptes retributius i retentius del personal municipal.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica F160.

Sèrie Nivell 5 F160 Nòmines [Sèrie-Nivell 5] – Entrada genèrica Són els documents que especifiquen els conceptes retributius i retentius del personal municipal.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries F214.

Sèrie Nivell 6 F161 Retribucions Bàsiques [Sèrie-Nivell 5] Aplega la informació referent al sou base, els triennis i les pagues extraordinàries.

Sèrie Nivell 5 F162 Retribucions Complementàries [Sèrie-Nivell 5] Aplega els documents referents tant als diferents complements com a les gratificacions per serveis extraordinaris.

Sèrie Nivell 5 F163 Rebuts de nòmina [Sèrie-Nivell 5] Aplega els documents on s'especifiquen les retribucions de cada persona al servei de l'administració municipal i es deixa constància d'haver-ne efectuat 

el pagament.

Sèrie Nivell 5 F164 Incidències Nòmines [Sèrie-Nivell 5] Aplega els documents que notifiquen algun error detectat en les retribucions del personal al servei de l'administració municipal.

Grup de sèrie Nivell 3 F168 Retencions [Grup de sèries] Aplega la informació referent a les deduccions econòmiques que l'administració aplica sobre les nòmines del personal d'acord amb la legislació vigent.

Sèrie Nivell 4 F169 Retencions d'IRPF [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents relacionats amb l'impost de retenció de les persones físiques d'acord amb la legislació vigent.

Sèrie Nivell 4 F170 Retencions Judicials [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació generada quan, per ordre d'un jutge, cal deduir de la nòmina d'una persona una quantitat determinada.

Sèrie Nivell 4 F171 Retencions Sindicals [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació referent tant a les deduccions econòmiques efectuades en la nòmina en virtut del pagament de la quota sindical com a les 

derivades de l'absència del personal al seu lloc de treball quan s'ha fet ús del dret de vaga.

Grup de sèrie Nivell 3 F215 Previsió social [Grup de sèries] Aplega la documentació que es genera per a garantir l'assistència social i sanitària a tot el personal. Així podem trobar documents d’altes i baixes per 

malalties, certificats, liquidacions, modificacions i requeriments, entre d’altres.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica F172.



Sèrie Nivell 4 F172 Previsió social [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega la documentació que es genera per a garantir l'assistència social i sanitària a tot el personal. Així podem trobar documents d’altes i baixes per 

malalties, certificats, liquidacions, modificacions i requeriments, entre d’altres.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries F215

Sèrie Nivell 4 F174 Mutualitats [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents que fan referència als sistemes de prestació social que substitueixen o complementen el del Règim General de la Seguretat Social.

Sèrie Nivell 4 F175 Classes Passives [Sèrie-Nivell 4] Inclou aquells documents que es generen a partir de les obligacions que té la institució amb aquelles persones que per motius aliens a elles han de deixar 

de prestar els seus serveis i passen a servei inactiu.

Sèrie Nivell 4 F176 Assegurances Especials [Sèrie-Nivell 4] Inclou els documents referents a les assegurances que pot contractar l'administració per tal de cobrir determinades prestacions socials que considera 

bàsiques per a un sector concret de personal.

Sèrie Nivell 4 F194 Plans de pensions [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació rebuda i produïda per l'Ajuntament com a promotor d'una institució de previsió social, voluntària i lliure, les prestacions de la 

qual (jubilació, invalidesa, mort) tenen caràcter privat, no substitutiu i independent de les del règim públic de la seguretat social.

Grup de sèrie Nivell 4 F216 Règim General de la Seguretat Social [Grup de sèries] Aplega els documents produïts per l'assistència sanitària i social que hom rep, per tal de garantir les prestacions destinades a cobrir una sèrie de riscs 

laborals, com per exemple: malalties, accidents i atur.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica F173.

Sèrie Nivell 5 F173 Règim General de la Seguretat Social [Sèrie-Nivell 5] –  

Entrada genèrica
Aplega els documents produïts per l'assistència sanitària i social que hom rep, per tal de garantir les prestacions destinades a cobrir una sèrie de riscs 

laborals, com per exemple: malalties, accidents i atur.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries F216.

Sèrie Nivell 5 F173E20 Règim General de la Seguretat Social. Altes [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 F173E30 Règim General de la Seguretat Social. Baixes [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 F173E50 Règim General de la Seguretat Social. Liquidacions [Sèrie-

Nivell 5]

SUBSECCIÓ Nivell 2 F177 RELACIONS LABORALS [Subsecció] Aplega la documentació generada per les relacions que la institució manté amb els representants dels treballadors per tal de regular les relacions 

jurídiques i establir compromisos, d'acord amb la legislació vigent.

Sèrie Nivell 3 F185 Assemblees [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació generada quan els òrgans de representació convoquen als treballadors municipals per tal d'informar-los sobre determinats afers 

o decidir actuacions que puguin afectar-los.

Sèrie Nivell 3 F186 Dret a Vaga [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que es produeix quan els treballadors fan ús del dret a aturar de forma col•lectiva la feina per tal d'obtenir alguna reivindicació. 

La producció documental és variada, no obstant, cal destacar, entre altres, les sol•licituds, els serveis mínims, etc.

Grup de sèrie Nivell 3 F217 Eleccions Sindicals [Grup de sèries] Aplega els expedients generats pel procés electoral sindical, a partir del qual els treballadors municipals elegeixen els seus representants davant 

l'Ajuntament de Barcelona.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica F179.

Sèrie Nivell 4 F179 Eleccions Sindicals [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega els expedients generats pel procés electoral sindical, a partir del qual els treballadors municipals elegeixen els seus representants davant 

l'Ajuntament de Barcelona.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries F217.

Sèrie Nivell 4 F180 Junta Electoral [Sèrie-Nivell 4] Fa referència a la documentació que genera l'òrgan de caràcter temporal, integrat per representants dels treballadors i de l'administració, que està 

encarregat de vetllar pel correcte desenvolupament de les eleccions sindicals i de resoldre les incidències o conflictes que es puguin esdevenir.

Grup de sèrie Nivell 3 F178 Òrgans de Representació [Grup de sèries] Inclou els documents que es produeixen a partir de les negociacions amb els diferents òrgans que representen els treballadors municipals i actuen en 

nom seu. La producció documental pot ser variada, no obstant, cal destacar, entre altres, els documents o expedients següents: actes, peticions, pactes i 

acreditacions.

Sèrie Nivell 4 F181 Comissió Negociadora [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació produïda com a resultat de les relacions entre els representants legals dels treballadors i els de l'administració municipal.

Sèrie Nivell 4 F182 Junta de Personal [Sèrie-Nivell 4] És l'òrgan de representació dels funcionaris i els seus membres són escollits a través de les eleccions sindicals.

Grup de sèrie Nivell 3 F183 Comitè d'Empresa [Sèrie-Nivell 4] És l'òrgan de representació del personal laboral davant de l'administració municipal, i els seus membres són escollits a través de les eleccions municipals.

Sèrie Nivell 4 F184 Seccions Sindicals [Sèrie-Nivell 4] Aplega documentació referent a la creació dels diferents grups que poden establir les organitzacions sindicals que hagin obtingut representació en unes 

eleccions.

SUBSECCIÓ Nivell 2 F196 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS [Subsecció] Documentació referent a la funció de l’Ajuntament de vetllar per la seguretat i la higiene en el treball dels seus empleats.



Sèrie Nivell 3 F196U03 Prevenció de riscos laborals. Informes i estudis [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 F196U06 Prevenció de riscos laborals. Estadístiques i indicadors [Sèrie-

Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 F189 Revisions mèdiques [Sèrie-Nivell 3] Aplega els expedients que es puguin generar a partir d'una visita mèdica o sanitària del personal municipal als centres establerts per l'administració.

Sèrie Nivell 3 F190 Farmacioles [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents que es generen a partir de la distribució que l'administració realitza dels equipaments bàsics de caràcter sanitari repartits per les 

diferents dependències municipals.

SECCIÓ Nivell 1 G100 INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ Aplega la documentació que fa referència a la producció documental que és el resultat de la gestió de tots els mecanismes tècnics -dissenyats 

especialment-, que permeten transmetre, emmagatzemar i transformar els missatges o notícies que s'intercanvien diversos emissors i receptors per 

tal d'establir relacions i interaccions.

SUBSECCIÓ Nivell 2 G101 GESTIÓ DELS DOCUMENTS [Subsecció] Aplega la informació relacionada amb tots els processos i tècniques que tenen per objectiu organitzar, conservar i servir qualsevol tipus de document, 

independentment del seu suport, durant tot el seu cicle de vida.

Sèrie Nivell 3 G102 Creació del Sistema [Sèrie-Nivell 3] Recull tots els documents de treball, estudis, propostes o informes, entre altres, necessaris per a l'elaboració d'un sistema que permeti que els 

documents siguin identificats i organitzats per tal de donar un accés ràpid i rendible a la informació.

Grup de sèrie Nivell 3 G103 Implantació i Manteniment del Sistema [Grup de sèries] Aplega els documents que són el resultat de la realització de totes aquelles tasques destinades a fixar i sustentar el sistema de gestió documental emprat 

per l'Ajuntament de Barcelona.

Sèrie Nivell 4 G104 Quadre de Classificació [Sèrie-Nivell 4] El Quadre de classificació inclou aquells documents de treball i definitius que permeten analitzar i agrupar les diferents funcions i activitats de 

l'Ajuntament de Barcelona sota una estructura jeràrquica i lògica.

Sèrie Nivell 4 G150 Quadre d’Organització de Fons [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació que genera la gestió i el manteniment del quadre d’organització de fons del Sistema Municipal d’Arxius de l’Ajuntament de 

Barcelona.

Grup de sèrie Nivell 3 G107 Instruments de Descripció [Grup de sèries] Aplega les eines de descripció documental que permeten accedir als documents segons diferents graus o nivells d'informació.

Grup de sèrie Nivell 4 G156 Transferències [Grup de sèries] Són l'instrument jurídic mitjançant el qual queda constància de la tramesa documental d'un arxiu a un altre. Inclou informació tant sobre l'òrgan que 

realitza la tramesa com sobre la documentació que es transfereix en qualsevol suport.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica G108.

Sèrie Nivell 5 G108 Transferències [Sèrie-Nivell 5] – Entrada genèrica Són l'instrument jurídic mitjançant el qual queda constància de la tramesa documental d'un arxiu a un altre. Inclou informació tant sobre l'òrgan que 

realitza la tramesa com sobre la documentació que es transfereix en qualsevol suport.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèrie G156.

Sèrie Nivell 5 G108U16 Transferències. Registres  [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 4 G109 Guies [Sèrie-Nivell 4] Són els documents que es produeixen per a oferir informació global sobre un fons d'un arxiu determinat.

Sèrie Nivell 4 G110 Inventaris [Sèrie-Nivell 4] Són els documents que descriuen les sèries documentals tot indicant els seu contingut, procedència, nombre d'unitats i codi de classificació.

Sèrie Nivell 4 G111 Catàlegs [Sèrie-Nivell 4] Els catàlegs són documents que descriuen les peces documentals d'una sèrie concreta de forma ordenada i individualitzada.

Sèrie Nivell 4 G112 Índexs [Sèrie-Nivell 4] Són els instruments de caràcter auxiliar que permeten definir un conjunt de mots clau o descriptors que seran aplicats a la descripció de documents, per 

tal de resumir-ne el contingut i facilitar-ne la recuperació.

Sèrie Nivell 3 G113 Control de la Documentació [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents que es poden produir per a vigilar el procés intern de circulació de documents d'una dependència administrativa a una altra, així 

com l'accés a la informació.

Grup de sèrie Nivell 3 G117 Avaluació i Tria [Grup de sèries] Aplega els expedients que tenen per objectiu valorar el contingut, les funcions i el valor de les sèries documentals generades per l'administració 

municipal, per tal de decidir-ne l'eliminació o la conservació total o parcial.

Sèrie Nivell 4 G118 Calendari de Conservació [Sèrie-Nivell 4] Aplega la informació referent al termini de conservació dels documents, tant a la fase activa com a la semiactiva.

Sèrie Nivell 4 G115 Norma de Conservació [Sèrie-Nivell 4] Aplega les dades tècniques i administratives sobre la conservació o eliminació de sèries documentals municipals.

Sèrie Nivell 3 G129 Reproducció de documents [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents generats per la necessitat de reproduir, en qualsevol suport, alguns documents.

SUBSECCIÓ Nivell 2 G157 GESTIÓ D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES [Subsecció]Aplega la documentació que genera la creació, implantació o gestió de qualsevol aplicació informàtica de l'Ajuntament de Barcelona.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica G119.

Sèrie Nivell 3 G119 Gestió d’aplicacions informàtiques [Sèrie-Nivell 3] – Entrada

genèrica
Aplega la documentació que genera la creació, implantació o gestió de qualsevol aplicació informàtica de l'Ajuntament de Barcelona.

Observacions: Comparteix definició i nom amb la subsecció G157.

SUBSECCIÓ Nivell 2 G120 GESTIÓ DE LES COMUNICACIONS [Subsecció] Fa referència als documents que serveixen per a la gestió dels diferents sistemes de comunicació que l'Ajuntament empra per a canalitzar la informació, 

dins i fora de l'àmbit de la corporació.



Sèrie Nivell 3 G121 Servei Postal i Missatgeria [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que fa referència a les gestions relacionades amb la tramesa de cartes i paquets per correu, publitrameses, serveis de 

missatgers, comprovants de trameses, etc.

Sèrie Nivell 3 G122 Comunicacions Telefòniques [Sèrie-Nivell 3] Aplega documentació procedent de la gestió dels sistemes de comunicació com l'Ibercom, l'audiotex o els missatges informatius que funcionen per via 

telefònica.

Sèrie Nivell 3 G123 Comunicacions Telemàtiques [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació procedent de la gestió del correu electrònic, de connexió a Internet o de qualsevol altre sistema de comunicació via ordinador.

Grup de sèrie Nivell 3 G158 Tauler d'Anuncis [Grup de sèries] El tauler d'anuncis és una de les formes de comunicació tipificada per la llei per a determinats supòsits i genera documents que fan referència a 

l'exposició pública de determinades notificacions o anuncis.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica G124.

Sèrie Nivell 4 G124 Tauler d'Anuncis [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica El tauler d'anuncis és una de les formes de comunicació tipificada per la llei per a determinats supòsits i genera documents que fan referència a 

l'exposició pública de determinades notificacions o anuncis.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries G158.

Sèrie Nivell 4 G124E50 Tauler d’anuncis. Interns [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 G124E60 Tauler d’anuncis. Externs [Sèrie-Nivell 4]

SUBSECCIÓ Nivell 2 G125 GESTIÓ DE LES PUBLICACIONS [Subsecció] Comprèn tot el que fa referència a la creació i producció de llibres, tríptics, cartells o similars per part dels òrgans administratius municipals.

Sèrie Nivell 3 G126 Producció [Sèrie-Nivell 3] Incorpora els documents tant de treball com els definitius que han servit per a editar qualsevol publicació municipal.

Sèrie Nivell 3 G128 Distribució [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents que fan referència als mecanismes de repartiment de les publicacions municipals.

SUBSECCIÓ Nivell 2 G130 GESTIÓ DEL FONS BIBLIOGRÀFIC [Subsecció] Fa referència  als documents que es produeixen com a resultat de la gestió d'una biblioteca, una hemeroteca o un centre de documentació o d'altres 

òrgans similars.

Sèrie Nivell 3 G135 Catalogació i Indexació [Sèrie-Nivell 3] Inclou la creació, implantació i manteniment dels instruments de descripció propis d'un fons bibliogràfic.

Sèrie Nivell 3 G136 Control del Fons [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que es genera per la gestió administrativa del fons bibliogràfic.

SUBSECCIÓ Nivell 2 G159 PUBLICITAT I IMATGE [Subsecció] Aplega la documentació que generen determinats òrgans municipals per tal d'informar i difondre entre els ciutadans determinades activitats, campanyes 

o informacions de la corporació.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica G147.

Sèrie Nivell 3 G147 Publicitat i imatge [Sèrie-Nivell 3] – Entrada genèrica Aplega la documentació que generen determinats òrgans municipals per tal d'informar i difondre entre els ciutadans determinades activitats, campanyes 

o informacions de la corporació.

Observacions: Comparteix definició i nom amb la subsecció G159.

SUBSECCIÓ Nivell 2 G148 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ [Subsecció] Fa referència  a la documentació que es genera en la gestió de la informació i de les dades.

Grup de sèrie Nivell 3 G160 Protecció de dades de caràcter personal [Grup de sèries] Reuneix la documentació generada per la gestió derivada de la protecció de dades de caràcter personal que fa l’Ajuntament per donar cobertura legal a 

les seves potestats i competències, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica G151.

Sèrie Nivell 4 G151 Protecció de dades de caràcter personal [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèricaReuneix la documentació generada per la gestió derivada de la protecció de dades de caràcter personal que fa l’Ajuntament per donar cobertura legal a 

les seves potestats i competències, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries G160.

Sèrie Nivell 4 G152 Administració de fitxers [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents que fan referència a l’administració de fitxers de dades personals.

Sèrie Nivell 4 G153 Consentiment de dades [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents que fan referència a l’autorització per part d’un ciutadà de l’ús de les seves dades de caràcter personal, vinculades a un fitxer de 

dades personals.

Sèrie Nivell 4 G153E70 Consentiment de dades. Baixes [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 G153N40 Consentiment de dades. Alcaldia [Sèrie-Nivell 4]

Grup de sèrie Nivell 3 G161 Enquestes i Estudis d’Opinió [Grup de sèries] Inclou la documentació relacionada amb l’elaboració, disseny de qüestionaris i realització d’enquestes per part de l’Administració municipal.

Observacions d’aplicació: Existeix un Registre d’Enquestes i Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona i els organismes autònoms i societats 

municipals que en depenen. Aquest registre és una base de dades pública que conté la descripció de totes les enquestes i estudis d’opinió produïts per 

l’Ajuntament.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica G149.



Sèrie Nivell 4 G149 Enquestes i Estudis d’Opinió [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Inclou la documentació relacionada amb l’elaboració, disseny de qüestionaris i realització d’enquestes per part de l’Administració municipal.

Observacions d’aplicació: Existeix un Registre d’Enquestes i Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona i els organismes autònoms i societats 

municipals que en depenen. Aquest registre és una base de dades pública que conté la descripció de totes les enquestes i estudis d’opinió produïts per 

l’Ajuntament. 

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries G161.

Sèrie Nivell 4 G149U16 Enquestes i Estudis d’Opinió. Registres [Sèrie-Nivell 4] 

Grup de sèrie Nivell 3 G162 Accés a la informació [Grup de sèries] Reuneix la documentació generada per la gestió derivada de l’accés a la informació.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica G154.

Sèrie Nivell 4 G154 Accés a la informació [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Reuneix la documentació generada per la gestió derivada de l’accés a la informació.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries G162.

Sèrie Nivell 4 G155 Consultes d’informació pública [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents que fan referència a les consultes i sol•licituds d’informació pública per part dels ciutadans, en compliment de la legislació de 

transparència i accés a la informació.

SECCIÓ Nivell 1 H100 FINANCES És l'activitat de l'administració municipal que s'ocupa de la provisió de fons monetaris i de llur atribució i distribució entre les diverses activitats 

públiques i dependències administratives. L'eix central d'aquesta secció és el pressupost, atès que és l'expressió econòmica de la política de 

l'Ajuntament durant un exercici.

SUBSECCIÓ Nivell 2 H101 PROGRAMACIÓ I POLÍTICA PRESSUPOSTÀRIES [Subsecció]S'inclouen els documents relatius al conjunt d'objectius polítics que tenen per objecte definir les activitats econòmiques de caire municipal en funció de la 

conjuntura política. De la conjuminació de tots els plans i programes politicoeconòmics en resulta el pressupost general.

Sèrie Nivell 3 H103 Programa d'Inversions [Sèrie-Nivell 3] Aplega els expedients o documents que defineixen el volum de despesa en béns municipals (inversions) i les amortitzacions que es preveuen realitzar en 

els diferents sectors d'actuació, per tal d'assolir els objectius proposats, normalment en forma d'infraestructures i equipaments.

SUBSECCIÓ Nivell 2 H105 ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST [Subsecció] Aplega tots aquells documents o expedients que es generen per tal d'elaborar el Pressupost General de l'Ajuntament, que definirà l'activitat i la política 

econòmica durant un exercici, d'acord amb el Programa d'Actuació Municipal.

Sèrie Nivell 3 H106 Propostes i Sol·licituds de Propostes [Sèrie-Nivell 3] Recull els documents que ofereixen un resum del cost del conjunt d'actuacions que les dependències es proposen executar durant l'any pressupostari. 

Aquestes propostes poden ser estimades o desestimades segons els objectius econòmics o polítics que es volen assolir.

Sèrie Nivell 3 H107 Avantprojecte del Pressupost [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents que configuraran o ajudaran a l'elaboració del Projecte General del Pressupost i que constitueixen una primera anàlisi de les 

necessitats de les dependències administratives, exposades en les seves propostes o sol•licituds, que poden ésser modificades segons les previsions 

econòmiques i polítiques.

Sèrie Nivell 3 H108 Projecte General del Pressupost [Sèrie-Nivell 3] Recull tots els documents i propostes estimades de tots els òrgans municipals. Inclou, entre altres, les bases d'execució, les propostes d'esmenes, les 

memòries i l'informe econòmic de l'Interventor.

Sèrie Nivell 3 H116 Aprovació i Publicació del Pressupost [Sèrie-Nivell 3] Fa referència a l'acord d'aprovació del pressupost, i conté documentació relativa a l'aprovació provisional, l'exposició al públic, les al•legacions, 

l'aprovació i la publicació definitives del pressupost, entre altres.

SUBSECCIÓ Nivell 2 H102 OPERACIONS FINANCERES PASSIVES [Subsecció] Aplega els documents produïts o rebuts per operacions financeres de caràcter passiu i que consisteixen en dur a terme el finançament d’inversions, 

cobriment de necessitats transitòries de tresoreria, substitució de deute preexistent, compromisos d’obligacions econòmiques, etc. Aquestes accions es 

poden materialitzar en diferents tipus d’operacions com, per exemple, les emissions públiques, préstecs, pagarés, pòlisses, finançament d’inversions, 

avals o garanties, entre d’altres.

Sèrie Nivell 3 H102U16 Operacions financeres passives. Registres [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 H104 Emissions públiques [Sèrie-Nivell 3] Són els documents generats per les operacions financeres a llarg termini (més d’un any) destinades al finançament de les inversions o a la substitució de 

deute preexistent del manllevador, que estan representades per títols-valors que representen una part alíquota d’un préstec a llarg termini i que dóna al 

seu propietari la qualitat de prestador, amb dret a rebre la devolució del principal més uns interessos. Cotitza en un mercat secundari organitzat. Aplega 

els documents que fan referència a l’extinció d’un emprèstit públic, com el deute públic, entre d’altres, també conegut amb el nom d’amortitzacions.

Sèrie Nivell 3 H109 Pòlisses de crèdits [Sèrie-Nivell 3] Aplega les operacions financeres a curt termini (menys d’un any) destinades a cobrir les necessitats transitòries de tresoreria del manllevador, en les que 

el prestador (entitat financera) posa a disposició del manllevador una determinada quantitat de diners (límit), el qual pot utilitzar en la mesura que ho 

desitgi. El manllevador paga interessos únicament per la part del crèdit que utilitza.

Sèrie Nivell 3 H110 Pagarés [Sèrie-Nivell 3] Recull els documents produïts per operacions financeres a curt termini destinades a cobrir les necessitats transitòries de tresoreria del manllevador, 

representades per títols-valors que s’emeten al descompte.



Sèrie Nivell 3 H111 Préstecs [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents generats per operacions financeres, normalment a llarg termini, (més d’un any) destinades al finançament de les inversions o a la 

substitució de deute preexistent del manllevador, en les que el prestador (entitat financera o grup d’entitats financeres) posa a disposició del 

manllevador una determinada quantitat de diners (nominal). El manllevador està obligat a pagar els interessos corresponents (fixes o variables) i a 

retornar el capital al seu venciment.

Sèrie Nivell 3 H112 Col·locacions privades [Sèrie-Nivell 3] Són els documents generats o rebut per operacions financeres a llarg termini (més d’un any) destinades al finançament de les inversions o a la substitució 

de deute preexistent del manllevador, en les que els prestadors són un nombre limitat d’inversors (normalment, inversors institucionals) que posen a 

disposició del manllevador una determinada quantitat de diners (nominal). El manllevador està obligat a pagar els interessos corresponents (fixes o 

variables) i a retornar el capital al seu venciment.

Sèrie Nivell 3 H129 Dipòsits, Avals i Garanties [Sèrie-Nivell 3] Recull tota la documentació relativa a les diferents formes de fiança que s'estipulen en una obligació per tal d'assegurar el seu compliment i la seva 

responsabilitat, mitjançant un contracte en què l’avalador assumeix de forma subsidiària les obligacions econòmiques d’una operació financera quan es 

dóna la circumstància que el manllevador original (entitat avalada) de l’operació financera incompleix les obligacions econòmiques enfront del prestador.

SUBSECCIÓ Nivell 2 H180 GESTIÓ GLOBAL DEL PRESSUPOST [Subsecció] Aplega els documents de caràcter econòmic generats per la gestió conjunta dels ingressos i de les despeses de la programació pressupostària, d'acord 

amb la normativa vigent.

Observacions: Comparteix definició i nom l’entrada genèrica H122.

Sèrie Nivell 3 H122 Gestió global del pressupost [Sèrie-Nivell 3] – Entrada genèrica Aplega els documents de caràcter econòmic generats per la gestió conjunta dels ingressos i de les despeses de la programació pressupostària, d'acord 

amb la normativa vigent.

Observacions: Comparteix definició i nom amb la subsecció H180.

Sèrie Nivell 3 H145 Documents comptables [Sèrie-Nivell 3] Són els documents que reflecteixen modificacions, cancel•lacions, informacions complementàries i altres fets econòmics, i que són previs a qualsevol 

assentament comptable. Per exemple, autoritzacions (A), compromisos (D), obligacions (O), pagaments (P), etc.

Grup de sèrie Nivell 3 H194 Subvencions [Grup de sèries] Recull la documentació relativa a les concessions econòmiques efectuades per l'Ajuntament a una altra entitat o persona, i viceversa, per tal d'ajudar a 

sufragar despeses corrents.

Observacions: Comparteix definició i nom l’entrada genèrica H125.

Sèrie Nivell 4 H125 Subvencions [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Recull la documentació relativa a les concessions econòmiques efectuades per l'Ajuntament a una altra entitat o persona, i viceversa, per tal d'ajudar a 

sufragar despeses corrents.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries H194.

Grup de sèrie Nivell 4 H181 Convocatòria de subvenció [Grup de sèries] Recull la documentació relativa al procés de Convocatòria de la subvenció. Actualment, 2020, és una sèrie tancada.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica H172.

Sèrie Nivell 5 H172 Convocatòria de subvenció [Sèrie-Nivell 5] – Sèrie tancada i

genèrica
Recull la documentació relativa al procés de Convocatòria de la subvenció. Actualment, 2020, és una sèrie tancada.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries H181.

Sèrie Nivell 5 H172E180 Convocatòria de subvenció. Per concurs [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H172E190 Convocatòria de subvenció. Directe [Sèrie-Nivell 5]

Grup de sèrie Nivell 4 H182 Concessions de subvenció [Grup de sèries] Recull la documentació relativa als expedients de sol•licitud de subvenció presentada per les persones físiques o jurídiques que volen acollir-se a rebre 

una ajuda segons les bases establertes en la convocatòria. Actualment, 2020, és una sèrie tancada.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l'entrada genèrica H173.

Sèrie Nivell 5 H173 Concessions de subvenció [Sèrie-Nivell 5] – Sèrie tancada i

genèrica
Recull la documentació relativa als expedients de sol•licitud de subvenció presentada per les persones físiques o jurídiques que volen acollir-se a rebre 

una ajuda segons les bases establertes en la convocatòria. Actualment, 2020, és una sèrie tancada.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries H182.

Sèrie Nivell 5 H173E180 Concessions de subvenció. Per concurs [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H173E190 Concessions de subvenció. Directe [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H197 Subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar [Sèrie-Nivell 5]Fa referència a la resolució de les subvencions per a infants i adolescents per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar.

Sèrie Nivell 5 H198 Ajut econòmic per a les activitats de la campanya vacances d’estiu per a infants i adolescents    [Sèrie-Nivell 5]                                                                                                   Fa referència a la documentació generada pels ajuts econòmics, atorgats per l'Ajuntament de Barcelona, que tenen per finalitat garantir l'accés dels 

infants d'1 a 17 anys, de famílies amb dificultats econòmiques, a les activitats del programa municipal de la Campanya d'Activitats d'Estiu per a infants i 

adolescents.

Sèrie Nivell 4 H199 Liquidació d’ajuts i subvencions a les entitats [Sèrie-Nivell 4] Aplega els expedients econòmics de pagament dels ajuts a les entitats.

Grup de sèrie Nivell 3 H174 Transferències [Grup de sèries] Recull la documentació relativa a les transferències econòmiques efectuades per l'Ajuntament a una altra entitat o persona, i viceversa, per tal de 

sufragar despeses corrents.



Sèrie Nivell 4 H131 Transferències corrents [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents produïts per l'acord de traslladar determinades quantitats a entitats públiques o privades, per tal de sufragar o subvencionar 

despeses corrents, d'acord amb la normativa vigent.

Sèrie Nivell 4 H132 Transferències de capital [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents relatius al traspàs d'una quantitat determinada, per tal de finançar operacions d'inversió o amortitzar deutes contrets. 

Sèrie Nivell 4 H135 Transferències bancàries [Sèrie-Nivell 4] Aplega documentació que fa referència a les operacions bancàries que tenen per objecte carregar en un compte corrent una quantitat determinada que 

s'ha d'abonar a un altre, és a dir, tant al propi Ajuntament com a qualsevol altra entitat privada o pública.

Sèrie Nivell 4 H137 Modificacions de crèdit [Sèrie-Nivell 4] Comprèn els expedients referents a la facultat d'efectuar un traspàs de fons a un altre concepte pressupostari, diferent de l'aprovat inicialment.

Grup de sèrie Nivell 3 H153 Comptabilitat Administrativa [Grup de sèries] Comprèn el conjunt de documents o llibres que enregistren la totalitat dels moviments comptables, per tal de reflectir les operacions de caràcter 

administratiu, civil o mercantil amb repercussions financeres, patrimonials o econòmiques en general.

Sèrie Nivell 4 H140 Comptabilitat Administrativa Principal [Sèrie-Nivell 4] Són els documents o llibres que registren, amb els criteris d'agregació i classificació que en cada cas estableixi la norma vigent, la totalitat de les 

operacions comptables que es puguin produir, tant de forma individual com global i els seus assentaments comptables.

Sèrie Nivell 4 H141 Comptabilitat Administrativa Auxiliar Obligatòria [Sèrie-Nivell 4] Són els documents o llibres que recullen les operacions comptables de caire global desglossades de forma individual, de tal manera que serveixen 

d'enllaç entre els assentaments globals i els individuals dels documents o llibres de comptabilitat principal.

Sèrie Nivell 4 H142 Comptabilitat Administrativa Auxiliar no Obligatòria [Sèrie-

Nivell 4]
Són els documents o llibres que desenvolupen la informació agregada que contenen els documents o llibres de comptabilitat principal i auxiliar 

obligatòria.

Sèrie Nivell 4 H156 Resums de Comptabilitat [Sèrie-Nivell 4] Fa referència a les relacions o resums comptables que incorporen dades contingudes en els talons de càrrec, expedients i altres documents justificatius 

de les operacions que es volen comptabilitzar.

Sèrie Nivell 4 H158 Balanços i Comptes Resultats [Sèrie-Nivell 4] Comprèn els documents que es generen per a resumir la comptabilitat d'un exercici, tot comparant els ròssecs dels diferents comptes de l'activitat 

econòmica.

Sèrie Nivell 4 H151 Comptes Bancaris [Sèrie-Nivell 4] Inclou els documents relatius als càrrecs o abonaments corresponents a les operacions que s'efectuen amb entitats bancàries.

Sèrie Nivell 4 H201 Assentaments directes  [Sèrie-Nivell 4]

SUBSECCIÓ Nivell 2 H123 GESTIÓ DELS INGRESSOS [Subsecció] Fa referència als expedients econòmics generats per l'ingrés dels recursos previstos pressupostàriament, d'acord amb la normativa vigent.

Sèrie Nivell 3 H127 Manaments d'Ingrés [Sèrie-Nivell 3] Fa referència als expedients econòmics que els diferents òrgans generen per tal de deixar constància d'un ingrés produït a partir de les competències o 

activitats que tenen encomanades.

Sèrie Nivell 3 H128 Devolució d'Ingressos Indeguts [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents relatius al retorn de quantitats indegudament recaptades, com a conseqüència d'haver-se acordat l'anul•lació de la liquidació 

origen de l'ingrés.

Sèrie Nivell 3 H121 Certificacions de Descobert [Sèrie-Nivell 3] Són els documents que recullen informació sobre els deutes tributaris o les declaracions de crèdits incobrables, d'una persona física o jurídica, per tal de 

poder iniciar accions executives.

Sèrie Nivell 3 H133 Ingressos per serveis [Sèrie-Nivell 3] Inclou els expedients o documentació relativa als rendiments derivats del patrimoni municipal o dels serveis que ofereix la corporació, així com dels drets 

reals o personals susceptibles de valoració econòmica.

Grup de sèrie Nivell 3 H183 Padrons [Grup de sèries] Són les relacions o llistats utilitzats per a la gestió i control de la recaptació d'arbitris i impostos, taxes i multes.

Observacions: Comparteix definició i nom l’entrada genèrica H136.

Sèrie Nivell 4 H136 Padrons [Sèrie-Nivell 4] Són les relacions o llistats utilitzats per a la gestió i control de la recaptació d'arbitris i impostos, taxes i multes.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries H183.

Sèrie Nivell 4 H136U20 Padrons. Convenis [Sèrie-Nivell 4] 

Sèrie Nivell 4 H118 Padrons de Taxes [Sèrie-Nivell 4] Fa referència a les relacions de persones físiques o jurídiques sotmeses a exaccions municipals a canvi d'un servei públic.

Sèrie Nivell 4 H119 Padrons de Multes [Sèrie-Nivell 4] Aplega les relacions de persones físiques o jurídiques que han comès una infracció de caràcter administratiu.

Grup de sèrie Nivell 4 H117 Padrons d'Arbitris i Impostos  [Grup de sèries] Aplega les relacions de persones físiques o jurídiques sotmeses a exaccions municipals, tant les d'interès general (arbitris) com les de naturalesa 

econòmica i jurídica (impostos directes i indirectes).

Sèrie Nivell 5 H208 Padrons de l’Impost de Béns Immobles [Sèrie-Nivell 5] Fa referència al llistat públic que permet el cobrament anual de l'impost de béns immobles per part de l'Ajuntament als contribuents.

Sèrie Nivell 5 H208E170 Padrons de l’Impost de Béns Immobles. Modificacions [Sèrie-

Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H209 Padrons de l’Impost d’Activitats Econòmiques [Sèrie-Nivell 5] Fa referència al llistat públic que permet el cobrament anual de l'impost d'activitats econòmiques per part de l'Ajuntament als contribuents.

Sèrie Nivell 5 H209E170 Padrons de l’Impost d’Activitats Econòmiques. Modificacions

[Sèrie-Nivell 5] - Sèrie tancada (1996-2004)

Sèrie Nivell 5 H210 Padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica [Sèrie-

Nivell 5]
Llistat públic relatiu a l’Impost de vehicles de tracció mecànica que  permet el cobrament anual de l'impost per part de l’Administració als contribuents.



Grup de sèrie Nivell 3 H124 Recaptació [Grup de sèries] Inclou tota la documentació relativa a la gestió dels ingressos en concepte de tributs, arbitris, etc., tant en via voluntària com de constrenyiment, apremi 

o executiva.

Sèrie Nivell 4 H124U19 Recaptació. Certificats i diligències [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 H146 Recaptació d'Arbitris i Impostos [Sèrie-Nivell 4] Fa referència als expedients o documents relatius al cobrament de les exaccions municipals, tant les encaminades a modificar la conducta de l'obligat al 

pagament per adequar-la als interessos generals (arbitris) com els tributs exigits sense contraprestació específica sobre negocis, actes o fets de 

naturalesa econòmica o jurídica (impostos directes i indirectes).

Sèrie Nivell 4 H147 Recaptació de Taxes [Sèrie-Nivell 4] Recull els documents generats pel cobrament d'un servei públic.

Sèrie Nivell 4 H148 Recaptació de Multes [Sèrie-Nivell 4] Recull els expedients econòmics generats per una sanció determinada com a conseqüència d'una infracció de caràcter administratiu. 

Sèrie Nivell 4 H130 Embargaments [Sèrie-Nivell 4] Inclou tota la documentació de caràcter econòmic relativa a l'afecció de béns o drets determinada per un manament emès per l'autoritat competent.

Sèrie Nivell 4 H200 Fraccionaments de deutes tributaries i multes [Sèrie-Nivell 4] Fa referència a la documentació generada com resultat de la sol•licitud del fraccionament del pagament, per part del contribuent, dels impostos o taxes i 

multes.

Sèrie Nivell 4 H215 Contribucions especials [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació generada pels expedients de recaptació de tributs i regulen el finançament d’obres públiques o millores de serveis municipals que 

reverteixen en un augment de valor dels béns per part dels subjectes obligats

Grup de sèrie Nivell 4 H202 Beneficis fiscals tributaris [Grup de sèries] Aplega la documentació relativa als procediments pels quals s'aplica un estalvi en el pagament de les quotes tributàries com a conseqüència d'una 

disminució de la base imposable, reducció de la quota tributària o la exempció del pagament d'un l'impost.

Sèrie Nivell 5 H203 Beneficis fiscals sobre l’Impost de bens immobles [Sèrie-Nivell 5]Aplega la documentació relativa a les bonificacions i exempcions al pagament de l'impost de Béns Immobles.

Sèrie Nivell 5 H204 Beneficis fiscals sobre l’Impost d’activitats econòmiques [Sèrie-Nivell 5]Aplega la documentació relativa a les bonificacions i exempcions al pagament de l'impost d'Activitats Econòmiques.

Sèrie Nivell 5 H205 Beneficis fiscals sobre l’Impost de vehicles de tracció motora [Sèrie-Nivell 5]Aplega la documentació relativa a les bonificacions i exempcions al pagament de l'impost de Vehicles de Tracció Motora.

Sèrie Nivell 5 H206 Beneficis fiscals sobre l’Impost de construccions i instal·lacions i obres [Sèrie-Nivell 5]Aplega la documentació relativa a les bonificacions i exempcions al pagament de l'impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO).

Sèrie Nivell 5 H207 Beneficis fiscals sobre la plusvàlua [Sèrie-Nivell 5] Aplega la documentació relativa a les bonificacions i exempcions al pagament de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, 

conegut com a plusvàlua.

Grup de sèrie Nivell 4 H212 Revisió i control tributaris [Grup de sèries]

Sèrie Nivell 5 H213 Inspecció tributària [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H214 Comprovació limitada [Sèrie-Nivell 5] 

SUBSECCIÓ Nivell 2 H134 GESTIÓ DE LES DESPESES [Subsecció] Aplega els documents de caràcter econòmic que hom genera per tal de dur a terme les comeses encomanades d'acord amb la programació 

pressupostària i la normativa vigent.

Sèrie Nivell 3 H150 Manaments de Pagament [Sèrie-Nivell 3] Aplega els expedients econòmics que els diferents òrgans generen per tal de controlar les despeses que es produeixen arran de les activitats i 

competències que tenen encomanades.

Sèrie Nivell 3 H144 Bestretes [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents econòmics referents a préstecs o a pagaments d'obligacions de caràcter periòdic o repetitiu (caixa fixa), com les dietes, les 

despeses de trasllat o material no inventariable, entre d'altres.

Sèrie Nivell 3 H211 Gestió de tercers [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents generats o rebuts fruit de la relació entre una persona física o jurídica (anomenada tercer) que interactua amb l'Ajuntament a fi de 

percebre els pagaments que se’n deriven.

Grup de sèrie Nivell 3 H195 Contractació Administrativa [Grup de sèries] Aplega els expedients de contractació d'assistència, serveis, obres, subministraments, etc., i l'aprovació dels mateixos, d'acord amb un contracte 

administratiu previ, que comprendrà, entre altres, la despesa corresponent i, si s'escau, el plec de clàusules administratives particulars que hagi de regir 

el contracte.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l'entrada genèrica H139.

Sèrie Nivell 4 H139 Contractació Administrativa [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega els expedients de contractació d'assistència, serveis, obres, subministraments, etc., i l'aprovació dels mateixos, d'acord amb un contracte 

administratiu previ, que comprendrà, entre altres, la despesa corresponent i, si s'escau, el plec de clàusules administratives particulars que hagi de regir 

el contracte.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries H195.

Sèrie Nivell 4 H165 Contractació de Treballs Específics [Sèrie-Nivell 4] Sèrie

tancada (novembre 2019)
Aplega els expedients de contractació administrativa que tenen per objecte la realització de tasques específiques i concretes no habituals, que no poden 

ser ateses durant el normal desenvolupament de les activitats dels òrgans administratius i que no entren dins d'alguna de les categories de serveis o 

consultoria. En l’aplicació informàtica del SIGEF correspon al codi 6. Actualment, 2020, és una sèrie tancada.

Sèrie Nivell 4 H166 Concurs de projectes [Sèrie-Nivell 4] Aplega els expedients de contractació administrativa que tenen per objecte la convocatòria i organització de concursos (amb o sense premi), per a 

l'elaboració de projectes o plans en l’àmbit de l'urbanisme, l'arquitectura, l’enginyeria i el processament de dades. El guanyador del concurs esdevé 

l'adjudicatari de l'execució de les obres. En l’aplicació informàtica del SIGEF correspon al codi 7.

Sèrie Nivell 4 H192 Contractes per activitats docents [Sèrie-Nivell 4] 



Sèrie Nivell 4 H193 Contractes d’emergència [Sèrie-Nivell 4] Sèrie tancada (abril

2020)

Grup de sèrie Nivell 4 H184 Contractes d’obres [Grup de sèries] Aplega els expedients de contractació administrativa que tenen per objecte la construcció, reparació, conservació o demolició de béns immobles, 

inclosos els terrenys i el subsòl. Segons la naturalesa econòmica de la despesa a realitzar es poden comptabilitzar amb càrrec a partides pressupostàries 

de capítol II o VI. En l’aplicació informàtica del SIGEF correspon al codi 1.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l'entrada genèrica H155.

Sèrie Nivell 5 H155 Contractes d’obres [Sèrie-Nivell 5] – Entrada genèrica Aplega els expedients de contractació administrativa que tenen per objecte la construcció, reparació, conservació o demolició de béns immobles, 

inclosos els terrenys i el subsòl. Segons la naturalesa econòmica de la despesa a realitzar es poden comptabilitzar amb càrrec a partides pressupostàries 

de capítol II o VI. En l’aplicació informàtica del SIGEF correspon al codi 1.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries H184.

Sèrie Nivell 5 H155E100 Contractes d’obres. Obert [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H155E230 Contractes d’obres. Obert simplificat [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H155E180 Contractes d’obres. Obert simplificat abreujat [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H155E110 Contractes d’obres. Negociat [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H155E200 Contractes d’obres. Negociat sense publicitat [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H155E120 Contractes d’obres. Menor [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H155E130 Contractes d’obres. Restringit [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H155E140 Contractes d’obres. Diàleg competitiu [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H155E160 Contractes d’obres. Sistema dinàmic d'adquisició [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H155E240 Contractes d’obres. Derivat de sistema dinàmic d’adquisició [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H155E190 Contractes d’obres. Associació per la innovació [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H155E210 Contractes d’obres. Acord Marc [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H155E150 Contractes d’obres. Derivats d'Acord Marc [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H155E220 Contractes d’obres. Emergències [Sèrie-Nivell 5]

Grup de sèrie Nivell 4 H185 Contractes de concessió de serveis [Grup de sèries] Aplega els expedients de contractació administrativa que es basen en concessions administratives o els concerts econòmics que l'Ajuntament fa amb un 

tercer, que poden comportar ingressos i despeses, segons l'acord econòmic establert, així com del resultat de la gestió d'aquell servei de titularitat 

municipal que es confia a un empresari o institució externa. En l’aplicació informàtica del SIGEF correspon al codi 2.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l'entrada genèrica H157.

Sèrie Nivell 5 H157 Contractes de concessió de serveis [Sèrie-Nivell 5] – Entrada

genèrica
Aplega els expedients de contractació administrativa que es basen en concessions administratives o els concerts econòmics que l'Ajuntament fa amb un 

tercer, que poden comportar ingressos i despeses, segons l'acord econòmic establert, així com del resultat de la gestió d'aquell servei de titularitat 

municipal que es confia a un empresari o institució externa. En l’aplicació informàtica del SIGEF correspon al codi 2.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries H185.

Sèrie Nivell 5 H157E100 Contractes de concessió de serveis. Obert [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H157E110 Contractes de concessió de serveis. Negociat [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H157E200 Contractes de concessió de serveis. Negociat sense publicitat [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H157E130 Contractes de concessió de serveis. Restringit [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H157E140 Contractes de concessió de serveis. Diàleg competitiu [Sèrie-Nivell 5]

Grup de sèrie Nivell 4 H186 Contractes de consultoria i assistència [Grup de sèries] Aplega els expedients de contractació administrativa que tenen com a objecte encarregar la realització d'estudis, projectes, informes o d’altres serveis 

relacionats, en el quals predominen les prestacions de caràcter intel•lectual. En l’aplicació informàtica del SIGEF correspon al codi 3. Actualment, 2020, 

és una sèrie tancada.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l'entrada genèrica H161.



Sèrie Nivell 5 H161 Contractes de consultoria i assistència [Sèrie-Nivell 5] – Entrada genèrica Sèrie tancada (novembre 2019)Aplega els expedients de contractació administrativa que tenen com a objecte encarregar la realització d'estudis, projectes, informes o d’altres serveis 

relacionats, en el quals predominen les prestacions de caràcter intel•lectual. En l’aplicació informàtica del SIGEF correspon al codi 3. Actualment, 2020, 

és una sèrie tancada.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries H186.

Sèrie Nivell 5 H161E100 Contractes de consultoria i assistència. Obert [Sèrie-Nivell 5] Sèrie tancada (novembre 2019)

Sèrie Nivell 5 H161E110 Contractes de consultoria i assistència. Negociat [Sèrie-Nivell 5] Sèrie tancada (novembre 2019)

Sèrie Nivell 5 H161E120 Contractes de consultoria i assistència. Menor [Sèrie-Nivell 5] Sèrie tancada (novembre 2019 )

Grup de sèrie Nivell 4 H187 Contractes de serveis [Grup de sèries] Aplega els expedients de contractació administrativa que tenen com a objecte la realització de treballs de caràcter tècnic, industrial, comercial, de 

manteniment, neteja, reparacions de béns mobles, entre d’altres, així com l’elaboració de programes informàtics desenvolupats a mida per a 

l'Administració. En l’aplicació informàtica del SIGEF correspon al codi 4.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l'entrada genèrica H163.

Sèrie Nivell 5 H163 Contractes de serveis [Sèrie-Nivell 5] – Entrada genèrica Aplega els expedients de contractació administrativa que tenen com a objecte la realització de treballs de caràcter tècnic, industrial, comercial, de 

manteniment, neteja, reparacions de béns mobles, entre d’altres, així com l’elaboració de programes informàtics desenvolupats a mida per a 

l'Administració. En l’aplicació informàtica del SIGEF correspon al codi 4.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries H187.

Sèrie Nivell 5 H163E100 Contractes de serveis. Obert [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H163E230 Contractes de serveis. Obert simplificat [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H163E180 Contractes de serveis. Obert simplificat abreujat [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H163E110 Contractes de serveis. Negociat [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H163E200 Contractes de serveis. Negociat sense publicitat [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H163E120 Contractes de serveis. Menor [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H163E130 Contractes de serveis. Restringit [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H163E140 Contractes de serveis. Diàleg competitiu [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H163E160 Contractes de serveis. Sistema dinàmic d'adquisició [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H163E240 Contractes de serveis.  Derivat de sistema dinàmic d’adquisició [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H163E190 Contractes de serveis. Associació per la innovació [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H163E210 Contractes de serveis. Acord Marc [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H163E150 Contractes de serveis. Derivades d’acord Marc [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H163E220 Contractes de serveis. Emergències [Sèrie-Nivell 5]

Grup de sèrie Nivell 4 H188 Contractes de subministraments [Grup de sèries] Aplega els expedients de contractació administrativa que tenen per objecte la compra o arrendament de productes o béns mobles, inclosos els 

ordinadors i els programes informàtics. En l’aplicació informàtica del SIGEF correspon al codi 5.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l'entrada genèrica H164.

Sèrie Nivell 5 H164 Contractes de subministraments [Sèrie-Nivell 5] – Entrada

genèrica
Aplega els expedients de contractació administrativa que tenen per objecte la compra o arrendament de productes o béns mobles, inclosos els 

ordinadors i els programes informàtics. En l’aplicació informàtica del SIGEF correspon al codi 5.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries H188.

Sèrie Nivell 5 H164E100 Contractes de subministraments. Obert [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H164E230 Contractes de subministraments. Obert simplificat [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H164E180 Contractes de subministraments. Obert simplificat abreujat [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H164E110 Contractes de subministraments. Negociat [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H164E200 Contractes de subministraments. Negociat sense publicitat [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H164E120 Contractes de subministraments. Menor [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H164E130 Contractes de subministraments. Restringit [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H164E140 Contractes de subministraments. Diàleg competitiu [Sèrie-Nivell 5]



Sèrie Nivell 5 H164E160 Contractes de subministraments. Sistema dinàmic d'adquisició [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H164E240 Contractes de subministraments. Derivat de sistema dinàmic d’adquisició 

Sèrie Nivell 5 H164E190 Contractes de subministraments. Associació per la innovació [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H164E210 Contractes de subministraments. Acord Marc [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H164E150 Contractes de subministraments. Derivades d’acord Marc [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H164E220 Contractes de subministraments. Emergències [Sèrie-Nivell 5]

Grup de sèrie Nivell 4 H189 Contractes de concessió d’obres [Grup de sèries] Inclou la documentació relacionada amb els contractes de concessió d’obres, definits com aquells  que tenen per objecte que el concessionari dugui a 

terme l'execució d'una obra, treballs de restauració i reparació de construccions existents, o de conservació i manteniment d’elements construïts, i en el 

qual la contraprestació a favor d’aquell consisteix en el dret a explotar l’obra o bé en aquest dret acompanyat del de percebre un preu.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l'entrada genèrica H167.

Sèrie Nivell 5 H167 Contractes de concessió d’obres [Sèrie-Nivell 5] – Entrada

genèrica
Inclou la documentació relacionada amb els contractes de concessió d’obres, definits com aquells  que tenen per objecte que el concessionari dugui a 

terme l'execució d'una obra, treballs de restauració i reparació de construccions existents, o de conservació i manteniment d’elements construïts, i en el 

qual la contraprestació a favor d’aquell consisteix en el dret a explotar l’obra o bé en aquest dret acompanyat del de percebre un preu.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries H189.

Sèrie Nivell 5 H167E100 Contractes de concessió d’obres. Obert [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H167E110 Contractes de concessió d’obres. Negociat [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H167E200 Contractes de concessió d’obres. Negociat sense publicitat [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H167E130 Contractes de concessió d’obres. Restringit [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 H167E140 Contractes de concessió d’obres. Diàleg competitiu [Sèrie-

Nivell 5]

Grup de sèrie Nivell 3 H179 Aprovació de factures [Grup de sèries]

Sèrie Nivell 4 H175 Aprovació de factures de contracte [Sèrie-Nivell 4] Aplega els expedients que recullen els assentaments de les factures que es deriven de les comandes agrupades per anys.

Sèrie Nivell 3 H178 Petició d’inversions [Sèrie-Nivell 3] Aplega els expedients o documents que justifiquen l’aprovació d’una petició de despesa en béns municipals (inversions) i les amortitzacions que es 

preveuen realitzar en els diferents sectors d'actuació, per tal d'assolir els objectius proposats, normalment en forma d'infraestructures i equipaments. 

SUBSECCIÓ Nivell 2 H159 FISCALITZACIÓ DEL PRESSUPOST [Subsecció] Fa referència als documents de control sobre l'activitat economicoadministrativa generats pels òrgans superiors jeràrquics de la mateixa administració, 

per les institucions parlamentàries i, fins i tot, per l'opinió pública.

Sèrie Nivell 3 H160 Fiscalització Interna del Pressupost [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació sobre l’examen de la situació econòmica municipal efectuat a petició d'un òrgan municipal, a fi de donar a conèixer llur estat 

patrimonial, financer o de funcionament.

Sèrie Nivell 3 H162 Fiscalització Externa del Pressupost [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació sobre l'examen de la situació econòmica municipal realitzat per un òrgan competent en la matèria, a fi de verificar la correcta 

aplicació de la normativa vigent.

SECCIÓ Nivell 1 J100 PATRIMONI MUNICIPAL Fa referència a la gestió de tots els béns patrimonials de propietat municipal que es regeixen per les normes del dret privat.

SUBSECCIÓ Nivell 2 J143 ADQUISICIÓ DE BÉNS [Subsecció] Inclou els expedients o documents relatius a les operacions de compra, arrendament, cessió, concessió, construcció, dipòsit, donació, herència, permuta 

o intercanvi, traspàs i préstec, que impliquen la incorporació de nous béns mobles i immobles al patrimoni municipal.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica J143

Sèrie Nivell 3 J101 Adquisició de béns – Entrada genèrica Inclou els expedients o documents relatius a les operacions de compra, arrendament, cessió, concessió, construcció, dipòsit, donació, herència, permuta 

o intercanvi, traspàs i préstec, que impliquen la incorporació de nous béns mobles i immobles al patrimoni municipal.

Observacions: Comparteix definició i nom amb la subsecció J143.



Sèrie Nivell 3 J101E140 Adquisició de béns. Parc Mòbil [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 J101E132 Adquisició de béns. Publicacions periòdiques [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 J102 Adquisició per arrendament [Sèrie-Nivell 3] Aplega els expedients o documents produïts pels negocis que s'estableixen amb particulars o administracions sobre llurs béns patrimonials, previ acord 

de satisfer per part de l'Ajuntament una renda estipulada.

Sèrie Nivell 3 J103 Adquisició per cessió [Sèrie-Nivell 3] Aplega els expedients o documents per la cessió d'un bé a l'Ajuntament mitjançant títol onerós o de forma gratuïta. 

Sèrie Nivell 3 J104 Adquisició per compra [Sèrie-Nivell 3] Recull els expedients o documents relatius a la sol·licitud de compra de béns mobles o immobles.

Sèrie Nivell 3 J105 Adquisició per concessió [Sèrie-Nivell 3] Inclou els expedients o documents sobre l'atorgament a l'Ajuntament del dret a utilitzar un bé d'una persona jurídica o física durant un termini de 

prèviament establert i amb una finalitat concreta.

Sèrie Nivell 3 J106 Adquisició per construcció [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació que reflecteix la incorporació de nous béns al patrimoni municipal de l'Ajuntament, a través de la realització d'una obra.

Sèrie Nivell 3 J107 Adquisició per dipòsit [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació produïda a partir de l'establiment d'un contracte mitjançant el qual un particular lliura temporalment a l'Ajuntament un bé, amb 

l'obligació per part d'aquest de custodiar-lo, conservar-lo i tornar-lo en ser-li reclamat.

Sèrie Nivell 3 J108 Adquisició per donació [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació que és resultat d'un acte de liberalitat pel qual una persona jurídica o física disposa gratuïtament d'un bé en favor de 

l'Ajuntament, que l'accepta.

Sèrie Nivell 3 J110 Adquisició per herència [Sèrie-Nivell 3] Recull els expedients d'incorporació de béns de particulars al Patrimoni Municipal com a conseqüència de llur expressió de voluntat de transmetre'ls a 

l'Ajuntament, convertint-lo en beneficiari.

Sèrie Nivell 3 J111 Adquisició per permuta o intercanvi [Sèrie-Nivell 3] Inclou els expedients que recullen les actuacions, prèviament acordades i dotades, pel bescanvi de béns entre l'Ajuntament i els particulars, segons un 

contracte pel qual cadascuna de les parts s'obliga a donar un bé per rebre'n un altre.

Sèrie Nivell 3 J112 Adquisició per traspàs o canvi d'adscripció [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació referent a l'assumpció per part de l'Ajuntament de béns procedents d'altres administracions o entitats i que són necessaris per a 

l'exercici de llurs competències.

Sèrie Nivell 3 J140 Adquisició per préstec [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents relatius a l'adquisició temporal de béns d'altres persones físiques o jurídiques, amb l'obligació de tornar-los en uns terminis i en 

unes condicions preestablertes.

Sèrie Nivell 3 J141 Adquisició per ocupació [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació relacionada amb la gestió d’adquirir béns apropiables que per la seva naturalesa no tenen propietari, com ara plantes, insectes o 

altre tipus d’animal, i béns mobles abandonats.

SUBSECCIÓ Nivell 2 J113 ADMINISTRACIÓ DE BÉNS [Subsecció] Recull els expedients produïts arran de les actuacions encaminades a garantir el manteniment i la gestió dels béns patrimonials de l'Ajuntament.

Observacions: Comparteix definició i nom l’entrada genèrica J144.

Sèrie Nivell 3 J144 Administració de béns [Sèrie-Nivell 3] – Entrada genèrica Recull els expedients produïts arran de les actuacions encaminades a garantir el manteniment i la gestió dels béns patrimonials de l'Ajuntament.

Observacions: Comparteix definició i nom amb la subsecció J113

Sèrie Nivell 3 J113U03 Administració de béns. Informes i estudis [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 J113E20 Administració de béns. Edificis [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 J113E140 Administració de béns. Parc Mòbil [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 J114 Indemnitzacions de béns [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació generada per les actuacions destinades a rescabalar els particulars o l'Ajuntament dels danys o les despeses que els hagi causat 

algú o alguna cosa.

Sèrie Nivell 3 J115 Inventari de béns [Sèrie-Nivell 3] Recull tots els llibres i documents que contenen l'enumeració de tot el patrimoni de l'Ajuntament, independentment de la forma d'adquisició.

Sèrie Nivell 3 J116 Utilització de béns [Sèrie-Nivell 3] Aplega els expedients o documents generats per les tasques de control i seguiment de l'ús dels béns immobles i dels espais que són responsabilitat de 

l'Ajuntament.

Sèrie Nivell 3 J123 Instal·lacions i serveis [Sèrie-Nivell 3] Recull els documents procedents dels tràmits, gestions, etc. que es realitzen sobre l'aigua, llum, telèfon, neteja, calefacció, etc.

Sèrie Nivell 3 J124 Transport o Trasllat [Sèrie-Nivell 3] Inclou els expedients de trasllat dels béns mobles municipals, sigui quina sigui la seva destinació.

Sèrie Nivell 3 J125 Magatzem [Sèrie-Nivell 3] Contempla les actuacions de dipòsit i custòdia dels béns municipals inventariables per raó de deixar de ser utilitzats o estar a la espera de tornar a ser 

emprats de nou.

Grup de sèrie Nivell 3 J117 Manteniment de béns [Grup de sèries] Recull la documentació que generen les actuacions en matèria de serveis, restauració, conservació o reparació dels béns mobles o immobles.

Sèrie Nivell 4 J119 Restauració de béns [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació generada per un procés o conjunt d'intervencions progressives que, d'una manera simple o combinada, tenen per objecte 

prolongar l'existència dels béns millorant llurs condicions físiques.

Sèrie Nivell 4 J120 Conservació de béns [Sèrie-Nivell 4] Aplega aquella documentació derivada de l'establiment de mesures tècniques destinades a preservar els béns mobles i immobles i a evitar el seu possible 

malmetement o alteració.

Sèrie Nivell 4 J121 Reparació de béns [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació que es genera com a conseqüència de l'espatllament o el funcionament deficient d'un bé i la subsegüent reparació, 

independentment de la causa o motiu que l'ha provocat.



Grup de sèrie Nivell 3 J142 Reformes, ampliacions i millores [Grup de sèries] Inclou els expedients generats per a proveir els equipaments municipals de noves dependències, renovar les ja existents o dotar-les de noves 

infrastructures.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica J122.

Sèrie Nivell 4 J122 Reformes, ampliacions i millores [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèricaInclou els expedients generats per a proveir els equipaments municipals de noves dependències, renovar les ja existents o dotar-les de noves 

infrastructures.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries J142.

SUBSECCIÓ Nivell 2 J126 PROTECCIÓ DE BÉNS [Subsecció] Recull tota la documentació que fa referència als procediments seguits per a garantir la integritat i la seguretat dels béns municipals.

Sèrie Nivell 3 J127 Sistemes de seguretat [Sèrie-Nivell 3] Inclou els expedients i contractes subscrits amb entitats per a dotar als equipaments i dependències municipals de sistemes d'alarma, vigilància i control, 

per tal de prevenir els possibles danys catastròfics, delictius, etc. que es puguin produir.

Sèrie Nivell 3 J128 Assegurances [Sèrie-Nivell 3] Recull les pòlisses, valoracions i tràmits que sobre el patrimoni municipal de béns mobles i immobles l'administració té subscrits amb les empreses 

asseguradores.

SUBSECCIÓ Nivell 2 J129 ALIENACIÓ DE BÉNS [Subsecció] Recull tota la documentació produïda amb motiu de la venda, traspàs, cessió, donació o pèrdua, entre altres, de patrimoni municipal.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica J145.

Sèrie Nivell 3 J145 Alienació de béns  – Entrada genèrica Recull tota la documentació produïda amb motiu de la venda, traspàs, cessió, donació o pèrdua, entre altres, de patrimoni municipal.

Observacions: Comparteix definició i nom amb la subsecció J129.

Sèrie Nivell 3 J130 Alienació per arrendament [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació resultat de la cessió d'ús de determinats béns, que l'Ajuntament fa a favor d'altres, per un temps determinat i contra la satisfacció 

d'una renda establerta.

Sèrie Nivell 3 J131 Alienació per cessió [Sèrie-Nivell 3] Recull els expedients per a la transmissió de béns de l'Ajuntament a un altres, per títol onerós o gratuït, sempre que sigui destinat a fins d'utilitat pública 

o interès social.

Sèrie Nivell 3 J132 Alienació per concessió [Sèrie-Nivell 3] Inclou els expedients de traspàs als particulars del dret de realitzar obres públiques o prestar temporalment serveis per compte de l'administració.

Sèrie Nivell 3 J133 Alienació per delicte [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació relativa a la pèrdua de patrimoni deguda a actes vandàlics, furts o robatoris i qualsevol altre forma lesiva contra els béns de 

l'Ajuntament de Barcelona.

Sèrie Nivell 3 J134 Alienació per destrucció [Sèrie-Nivell 3] Recull els documents derivats de les valoracions i actuacions posteriors a la pèrdua parcial o total, accidental o fortuïta de béns patrimonials. 

Sèrie Nivell 3 J135 Alienació per dipòsit [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació relativa als tràmits seguits en el procés de lliurament temporal a particulars o a d'altres administracions de béns patrimonials, 

amb l'obligació de custodiar-los, conservar-los i tornar-los en ser-los-hi reclamats.

Sèrie Nivell 3 J136 Alienació per donació [Sèrie-Nivell 3] Inclou els expedients que fan referència a la dació voluntària, lliure i gratuïta de béns patrimonials de l'administració municipal als particulars o altres 

administracions, amb finalitats d'interès públic.

Sèrie Nivell 3 J137 Alienació per préstec [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents relatius a la cessió temporal de béns de l'administració municipal a d'altres persones físiques o jurídiques, amb l'obligació de 

tornar-los en uns terminis i en unes condicions preestablertes.

Sèrie Nivell 3 J138 Alienació per traspàs [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació produïda amb motiu de l'alienació de béns a altres entitats, en virtut de l'aplicació d'acords, de convenis, de transferències o 

similars.

Sèrie Nivell 3 J139 Alienació per venda [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació produïda per la venda d'un bé en règim de propietat privada quan l'Ajuntament n'és el propietari.

SECCIÓ Nivell 1 K100 EDUCACIÓ Aplega la totalitat de la documentació generada per l'Ajuntament en l'exercici de les competències que en matèria d'ensenyament li són atribuïdes a 

la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, a saber, la participació en la programació de l'ensenyament, la cooperació amb l'Administració 

educativa, la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents públics i la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.

SUBSECCIÓ Nivell 2 K101 ORGANITZACIÓ DE L'EDUCACIÓ [Subsecció] Aplega tota la documentació que fa referència a la definició de la política educativa del municipi, amb l'objectiu de garantir l'exercici efectiu del dret a 

l'educació.

Grup de sèrie Nivell 3 K102 Programació de l'educació [Grup de sèries] Aplega documentació resultant de les tasques de planificació i ordenació de l'administració municipal encaminades a cobrir les necessitats educatives de 

la població, establint un ordre de prioritats, a determinar i assegurar els recursos que calen per a fer-ho.

Sèrie Nivell 4 K103 Oferta educativa [Sèrie-Nivell 4] Comprèn tota la documentació relacionada amb l'anàlisi del nombre i distribució de centres docents, segons la titularitat i el nivell educatiu, que 

existeixen al municipi.

Sèrie Nivell 4 K104 Calendari escolar [Sèrie-Nivell 4] Recull tots els documents sobre l'establiment i el compliment dels períodes lectius i de vacances durant l'any escolar.

Sèrie Nivell 4 K108 Mapa escolar [Sèrie-Nivell 4] Subsèrie que aplega la documentació destinada a elaborar l'anàlisi descriptiva de la situació de l'escolarització al municipi, per tal de planificar-ne les 

necessitats futures.



Sèrie Nivell 4 K109 Zones escolars [Sèrie-Nivell 4] Documentació referida a l'establiment dels àmbits territorials dins dels quals es garanteix l'ensenyament no universitari, segons les divisions del nou 

sistema educatiu (zona 0-3, zona 3-12, zona 3-16, zona 3-18).

Sèrie Nivell 4 K110 Població escolar [Sèrie-Nivell 4] Tota la documentació relativa al nombre d'individus en edat escolar de la ciutat, tant els escolaritzats com els que no ho estan, s'aplegarà en aquest grup.

Grup de sèrie Nivell 3 K238 Consell Escolar  [Grup de sèries] Aplega la documentació que fa referència a les actuacions d'aquest òrgan col•legiat de consulta, de participació i d'assessorament en la programació de 

l'ensenyament no universitari, en qualsevol de les modalitats previstes per la llei (Consell Escolar de l'Estat, de Catalunya, Municipal, de Centre).

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica k105.

Sèrie Nivell 4 K105 Consell Escolar [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega la documentació que fa referència a les actuacions d'aquest òrgan col•legiat de consulta, de participació i d'assessorament en la programació de 

l'ensenyament no universitari, en qualsevol de les modalitats previstes per la llei (Consell Escolar de l'Estat, de Catalunya, Municipal, de Centre).

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries k238.

Sèrie Nivell 4 K106 Representants municipals [Sèrie-Nivell 4] Recull tots els documents que són fruit de l'activitat, les relacions i les sol•licituds d'informació dels representants municipals en els Consells Escolars.

SUBSECCIÓ Nivell 2 K111 RECURSOS ACADÈMICS [Subsecció] Reuneix tota la producció documental que fa referència a l'accés als centres docents i al seguiment de l'assistència i del resultats acadèmics dels alumnes.

Grup de sèrie Nivell 3 K112 Accés i admissió [Grup de sèries] Aplega tots els documents concernents al procés d'ingrés dels alumnes en els centres docents.

Sèrie Nivell 4 K113 Gestió de la preinscripció [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents de sol•licitud de preingrés en un centre docent públic i els generats en el procés de selecció i valoració de les peticions.

Sèrie Nivell 4 K113E11 Gestió de la preinscripció. Primer cicle d’educació infantil [Sèrie-Nivell 4] 

Sèrie Nivell 4 K115 Trasllats de centre[Sèrie-Nivell 4] Aplega  documentació sobre els alumnes que havent estat anteriorment en un altre centre docent públic sol•licitin ingressar en un de nou.

Sèrie Nivell 4 K116 Oferta de places[Sèrie-Nivell 4] Conjunt de documents que fan referència al nombre i nivell de places escolars vacants.

Sèrie Nivell 4 K119 Matriculació [Sèrie-Nivell 4] Aplega tota la documentació produïda com a resultat del procés de formalització de la matrícula dels alumnes admesos en un centre públic.

Sèrie Nivell 4 K119E11 Gestió de la matriculació. Primer cicle d’educació infantil [Sèrie-Nivell 4] 

Sèrie Nivell 4 K121 Registre de matrícula[Sèrie-Nivell 4] Document que té com a finalitat allistar tots els alumnes matriculats en una escola.

Sèrie Nivell 4 K123 Equiparació d'estudis[Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació que té com a objectiu reconèixer a efectes acadèmics les equivalències entre el nou sistema curricular establert per la LOGSE i 

els cursos realitzats segons anteriors plans d'estudis.

Sèrie Nivell 4 K124 Baixes[Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents que fan referència a la sortida definitiva d'un alumne d'un centre docent.

Grup de sèrie Nivell 3 K239 Expedients d'alumnes [Grup de sèries] Conté tots els documents oficials o de suport, rebuts o produïts per un determinat centre docent, que fan referència a cadascun dels alumnes que 

assisteixen o han assistit al mencionat centre.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica k125.

Sèrie Nivell 4 K125 Expedients d'alumnes [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Conté tots els documents oficials o de suport, rebuts o produïts per un determinat centre docent, que fan referència a cadascun dels alumnes que 

assisteixen o han assistit al mencionat centre.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries k239.

Sèrie Nivell 4 K125E11 Expedients d’alumnes. Primer cicle d’educació infantil [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 K126 Fitxes d'alumnes [Sèrie-Nivell 4] Documents que recullen les dades bàsiques personals i acadèmiques dels alumnes d'un centre docent i les Fitxes d'Observació Sistemàtica del Procés 

Educatiu (FOSPE).

Grup de sèrie Nivell 3 K240 Expedició de títols [Grup de sèries] Aplega tots els documents que tinguin a veure amb la formalització de les acreditacions que testimoniïn que un alumne ha cursat els estudis 

corresponents, segons els nivells, etapes, cicles i graus previstos en el sistema educatiu.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica k127.

Sèrie Nivell 4 K127 Expedició de títols [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega tots els documents que tinguin a veure amb la formalització de les acreditacions que testimoniïn que un alumne ha cursat els estudis 

corresponents, segons els nivells, etapes, cicles i graus previstos en el sistema educatiu.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries k240.

Sèrie Nivell 4 K129 Homologació de títols [Sèrie-Nivell 4] Aplega  els documents generats pel reconeixement o no d'equivalències o validacions entre diverses titulacions acadèmiques.



Grup de sèrie Nivell 3 K241 Beques i ajuts [Grup de sèries] Aplega la documentació que ens informa sobre l'obtenció dels recursos de suport, regulats per convocatòria pública, que tenen com a finalitat 

possibilitar als alumnes l'accés a l'educació i als seus serveis complementaris, per tal de compensar les mancances de tipus socioeconòmic que els afectin.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica k130.

Sèrie Nivell 4 K130 Beques i ajuts [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega la documentació que ens informa sobre l'obtenció dels recursos de suport, regulats per convocatòria pública, que tenen com a finalitat 

possibilitar als alumnes l'accés a l'educació i als seus serveis complementaris, per tal de compensar les mancances de tipus socioeconòmic que els afectin.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries k241.

Grup de sèrie Nivell 3 K242 Assistència Escolar [Grup de sèries] Aplega els documents referits a la presència activa dels alumnes en l'àmbit escolar.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica k132.

Sèrie Nivell 4 K132 Assistència Escolar [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega els documents referits a la presència activa dels alumnes en l'àmbit escolar.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries k242.

Sèrie Nivell 4 K134 Absentisme escolar [Sèrie-Nivell 4] Comprèn la documentació sobre l'estudi de les causes i conseqüències de l'absència dels alumnes del centre docent i també la referent a les accions 

destinades a pal•liar-la.

Sèrie Nivell 4 K135 Permisos d'alumnes [Sèrie-Nivell 4] Aplega  grup els documents que autoritzen els alumnes a absentar-se de forma justificada de l'escola.

Grup de sèrie Nivell 3 K136 Avaluació d'Alumnes [Grup de sèries] Aplega tots els documents generats en el procés sistemàtic i continuat de valoració de l'aprenentatge de l'alumne.

Sèrie Nivell 4 K137 Exàmens [Sèrie-Nivell 4] Conjunt de documents que són el reflex de les activitats de valoració - orals i escrites - del procés d'aprenentatge dels alumnes.

Sèrie Nivell 4 K138 Actes d'avaluació [Sèrie-Nivell 4] Tipologia documental que forma part de la documentació acadèmica de l'alumne, en la qual consta la qualificació obtinguda en cada matèria. Les actes 

poden ser trimestrals o de curs; aquestes darreres han d'estar signades pels membres de la junta d'avaluació i comptar amb el vist-i-plau del director.

SUBSECCIÓ Nivell 2 K140 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS CENTRES DOCENTS [Subsecció]Reuneix la documentació que constitueix el reflex de les diverses activitats que concorren en el funcionament efectiu dels centres docents.

Sèrie Nivell 3 K177 Equips directius [Sèrie-Nivell 3] Apleguen els documents referents a l'elecció, les funcions i les activitats dels òrgans de govern dels centres docents: director, secretari, cap d'estudis i els 

que determinin els reglaments orgànics corresponents (els Consells Escolars i el Claustre de Professors tenen entrades pròpies, vegeu K105 i K179, 

respectivament).

Grup de sèrie Nivell 3 K243 Projecte Educatiu de Centre [Grup de sèries] Inclou els documents que tenen com a finalitat definir els principis pedagògics i organitzatius així com el projecte lingüístic d'un centre docent.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica k141.

Sèrie Nivell 4 K141 Projecte Educatiu de Centre [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Inclou els documents que tenen com a finalitat definir els principis pedagògics i organitzatius així com el projecte lingüístic d'un centre docent.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries k243.

Sèrie Nivell 4 K142 Pla de Centre [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació fruit de la definició de la programació general anual dels centres docents, elaborada per l'equip directiu, i que inclou els 

objectius globals prioritaris en el curs, juntament amb d'altres continguts previstos per la legislació (horaris d'activitats, acció tutelar, entrevistes mestres 

amb pares, etc.)

Grup de sèrie Nivell 3 K144 Disseny Curricular de Base [Grup de sèries] Inclou la documentació sobre el conjunt d'objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació de cadascuna de les etapes, cicles, graus i 

modalitats del sistema educatiu que regulen la pràctica docent.

Sèrie Nivell 4 K145 Projecte Curricular [Sèrie-Nivell 4] Aplega tota la documentació generada pels centres docents encaminada a completar i desplegar el currículum i les orientacions didàctiques definides per 

la Generalitat i el Departament d'Ensenyament.

Sèrie Nivell 4 K146 Àrees [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents que s'ocupen de la definició dels continguts educatius organitzats en àmbits de coneixement, i del nivell de concreció d'aquests per 

a cada etapa del sistema educatiu.

Sèrie Nivell 4 K147 Obligatòries [Sèrie-Nivell 4] Inclou la producció documental que fa referència a les assignatures que els alumnes han de seguir forçosament en el desenvolupament de la seva 

formació.

Sèrie Nivell 4 K148 Optatives [Sèrie-Nivell 4] Aplega documents que tracten del conjunt d'assignatures que els alumnes poden triar facultativament per a completar la seva formació.

Sèrie Nivell 4 K149 Especials [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació referida a les assignatures específiques que són el resultat d'una adaptació o modificació del projecte curricular.

Grup de sèrie Nivell 3 K244 Avaluació de Centres [Grup de sèries] Aplega la documentació produïda amb la finalitat de valorar el funcionament dels centres i afavorir la millora de la qualitat de l'ensenyament impartit 

per aquests.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica k150.

Sèrie Nivell 4 K150 Avaluació de Centres [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega la documentació produïda amb la finalitat de valorar el funcionament dels centres i afavorir la millora de la qualitat de l'ensenyament impartit 

per aquests.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries k244.



Grup de sèrie Nivell 3 K151 Serveis Escolars Complementaris [Grup de sèries] Inclou els documents que es generen o es reben pel conjunt de tasques i operacions destinades a atendre determinades necessitats complementàries 

dels alumnes com per exemple, l'alimentació, la sanitat o la seguretat, entre d'altres.

Sèrie Nivell 4 K152 Menjador escolar [Sèrie-Nivell 4] Documentació referida a la gestió i organització del servei de menjador dels centres docents.

Sèrie Nivell 4 K153 Transport escolar [Sèrie-Nivell 4] Inclou els documents sobre l'ús de mitjans de transport per als trasllats dels alumnes dels centres docents.

Sèrie Nivell 4 K154 Serveis sanitaris escolars [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació vinculada a les activitats d'educació sanitària i de prevenció i tractament de malalties a les escoles.

Sèrie Nivell 4 K155 Assegurança escolar [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació produïda per la formalització del pagament d'una prima per tal de garantir la protecció dels alumnes davant qualsevol risc o 

eventualitat, dins i fora del recinte escolar.

Sèrie Nivell 4 K156 Activitats culturals i lúdiques [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació vinculada a l'organització i gestió, per part dels propis centres docents, d'activitats destinades a potenciar la formació cultural, 

esportiva i personal dels alumnes.

Grup de sèrie Nivell 3 K168 Famílies d'Alumnes [Grup de sèries] Aplega per tots aquells documents que fan referència a l'exercici del dret dels pares o tutors dels alumnes a associar-se i a intervenir en les activitats 

educatives del centre.

Sèrie Nivell 4 K169 Associacions de famílies d'Alumnes  [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació que tingui a veure amb l'activitat de l'organisme que agrupa els pares o tutors dels alumnes d'un centre docent.

Grup de sèrie Nivell 3 K173 Representants d'Alumnes [Grup de sèries] Aplega la documentació testimoni de la participació dels alumnes en el funcionament i en la vida del centre o resultat de la seva activitat associativa.

Sèrie Nivell 4 K174 Associacions d'exalumnes [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació que es genera per l'organització i funcionament de l'entitat que agrupa els alumnes que han acabat la seva formació en un 

determinat centre docent.

Sèrie Nivell 4 K175 Associacions d'alumnes [Sèrie-Nivell 4] Reuneix els documents que reflecteixen l'activitat de l'entitat que agrupa els alumnes d'un determinat centre docent.

SUBSECCIÓ Nivell 2 K176 ORGANITZACIÓ I FORMACIÓ DE LA DOCÈNCIA [Subsecció]Inclou documentació referida tant a l'activitat professional dels docents en els centres com a la seva formació permanent.

Grup de sèrie Nivell 3 K178 Equips docents [Grup de sèries] Aplega la documentació generada no sols en la planificació i execució de les tasques que els docents tenen encomanades segons les etapes, cicles i cicles 

formatius o els departaments, seminaris i mòduls en els quals s'integren, sinó també com a resultat de la seva presència als òrgans de participació en els 

centres que els són propis.

Sèrie Nivell 4 K179 Claustre [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació que té a veure amb l'òrgan tecnicoprofessional i de participació dels professors en el govern d'un centre docent.

Grup de sèrie Nivell 3 K245 Avaluació de la docència [Grup de sèries] Aplega els documents que tracten sobre la valoració de la tasca professional que els docents realitzen als centres en els quals treballen.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica k188.

Sèrie Nivell 4 K188 Avaluació de la docència [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega els documents que tracten sobre la valoració de la tasca professional que els docents realitzen als centres en els quals treballen.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries k245.

Grup de sèrie Nivell 3 K191 Formació de docents [Grup de sèries] Inclou la documentació referent a la capacitació inicial del professorat i a la planificació i la realització efectiva de les activitats d'actualització científica, 

didàctica i professional que els docents duen a terme als propis centres i a les institucions formatives específiques.

Sèrie Nivell 4 K193 Plans de Formació [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació que s'ocupa de la planificació dels projectes i activitats destinats a oferir als docents les eines necessàries per a millorar la seva 

capacitació professional.

Sèrie Nivell 4 K194 Pla de Formació Institucional [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació resultant de la planificació i gestió dels diferents programes endegats per l’Ajuntament o altres instàncies, amb l'objectiu de 

facilitar als mestres l'aplicació de la Reforma Educativa i el coneixement dels nous dissenys curriculars.

Sèrie Nivell 4 K195 Pla de Formació de Zona [Sèrie-Nivell 4]` – Sèrie tancada Comprèn la documentació vinculada a la planificació i gestió de les activitats específiques destinades a millorar la pràctica del personal docent d'un 

àmbit territorial concret. Actualment és una sèrie documental tancada, l’any 1996.

Sèrie Nivell 4 K196 Formació Inicial del Professorat [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents relacionats amb les activitats que pretenen potenciar la qualificació professional dels futurs docents mentre aquests realitzen els 

seus estudis a les escoles de mestres.

Sèrie Nivell 4 K198 Activitats de suport als centres docents [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació relacionada amb la programació de cursos, seminaris o d'altres actuacions que responen a les demandes pedagògiques 

específiques de les escoles i que no estan vinculats a un pla de formació concret.

Sèrie Nivell 4 K200 Formació de monitors [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació que es genera per la planificació i gestió de les activitats de capacitació i instrucció dels futurs monitors.

Sèrie Nivell 4 K192 Avaluació formació [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació produïda arran del procés de valoració de la qualitat i l'eficàcia de les activitats d'actualització científica, didàctica i professional 

dels docents.

SUBSECCIÓ Nivell 2 K201 SERVEIS OFERTS A LA COMUNITAT EDUCATIVA [Subsecció]Fa referència als documents concernents a totes les activitats de suport en l'àmbit acadèmic, psicopedagògic i professional que s'ofereixin als centres 

docents, als pares i/o tutors i als propis alumnes.

Grup de sèrie Nivell 3 K202 Orientació i assessorament psicopedagògic [Grup de sèries] Aplega la producció documental fruit de la planificació i execució de les tasques de suport a tots els membres de la comunitat educativa (docents, 

alumnes, famílies...) pel que fa a la superació de les dificultats en el rendiment escolar derivades de les situacions personals físiques i sociofamiliars dels 

alumnes.

Sèrie Nivell 4 K205 Alumnes amb discapacitats [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació que fa referència al suport psicopedagògic ofert als alumnes que no poden disposar plenament del seu potencial arran de 

problemes físics o psíquics.



Sèrie Nivell 4 K206 Mancances sociofamiliars [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació que té a veure amb el suport psicopedagògic ofert als alumnes que es veuen afectats per la situació social i econòmica del seu 

medi familiar.

Sèrie Nivell 4 K207 Integració escolar [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació generada en el procés d'atenció i seguiment dels alumnes que pateixen alguns tipus de deficiència - psíquica, física o familiar- i 

que, per les seves característiques, estan escolaritzats en un centre docent ordinari.

Sèrie Nivell 4 K208 Dificultats d'aprenentatge i adaptació [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents que fan referència a la vigilància i tractament dels alumnes que tenen problemes a l'hora d'adequar-se a les condicions d'un centre 

docent o de seguir amb normalitat el seu procés de formació.

Grup de sèrie Nivell 3 K210 Educació Compensatòria [Grup de sèries] Aplega la documentació generada per les accions destinades a contrarestar, en l'àmbit escolar, les desigualtats derivades de factors socials, econòmics, 

culturals, geogràfics, ètnics o de qualsevol altra naturalesa.

Sèrie Nivell 4 K211 Marginació Social i Cultural [Sèrie-Nivell 4] Comprèn tots els documents referents a la detecció i tractament de les situacions de tracte discriminatori o excloent per raons socials o culturals que 

afectin els alumnes en el marc del procés educatiu.

Sèrie Nivell 4 K212 Minories ètniques [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents que són el reflex del procés d'integració dels alumnes que pertanyen a qualsevol minoria ètnica en un centre docent públic.

Grup de sèrie Nivell 3 K213 Informació i orientació escolar i professional [Grup de sèries] Inclou els documents resultants de les activitats d'assessorament dels alumnes pel que fa a les opcions educatives existents i a la seva transició al món 

laboral, d'acord amb els seus interessos, capacitats i situació personal.

Sèrie Nivell 4 K217 Mercat laboral [Sèrie-Nivell 4] Aplega la producció documental vinculada a les accions formatives no reglades que pretenen proporcionar als joves, que no han assolit els objectius 

mínims en l'ensenyament secundari, una formació bàsica i professional que els permeti incorporar-se a la vida activa o prosseguir els seus estudis.

Sèrie Nivell 4 K218 Plans d'ocupació [Sèrie-Nivell 4] Inclou els documents generats en l'elaboració i seguiment de projectes per a fomentar la creació de llocs de treball per als alumnes que han acabat la 

seva formació a les escoles públiques.

Sèrie Nivell 4 K219 Ofertes de treball [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació vinculada a la difusió i canalització de la informació sobre els possibles llocs de treball vacants que poden interessar els alumnes 

que han acabat la seva formació a les escoles públiques.

Sèrie Nivell 4 K220 Pràctiques estudiants [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents relacionats amb la coordinació i seguiment de la formació pràctica dels alumnes de les escoles públiques en determinats centres 

de treball i de les activitats que els estudiants de magisteri, pedagogia i psicologia duen a terme en els centres docents públics, per tal d'habituar-se a 

l'exercici de la seva professió.

Sèrie Nivell 4 K221 Formació ocupacional i continuada [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació referent a l'organització i seguiment de les activitats formatives no reglades encaminades a preparar persones en situació d'atur, 

per tal que puguin incorporar-se a la vida activa i, també, les destinades a millorar la capacitació dels treballadors en actiu.

Sèrie Nivell 4 K216 Programes de garantia social [Sèrie-Nivell 4] Aplega la producció documental vinculada a les accions formatives no reglades que pretenen proporcionar als joves, que no han assolit els objectius 

mínims en l'ensenyament secundari, una formació bàsica i professional que els permeti incorporar-se a la vida activa o prosseguir els seus estudis.

Grup de sèrie Nivell 3 K246 Gestió d'Activitats Pedagògiques  [Grup de sèries] Inclou la documentació administrativa generada en el procés de preparació i seguiment de les activitats educatives, tant les organitzades directament 

per l’Ajuntament com per altres entitats o institucions, s'haurà de reunir en aquesta sèrie.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica k222.

Sèrie Nivell 4 K222 Gestió d'Activitats Pedagògiques [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèricaInclou la documentació administrativa generada en el procés de preparació i seguiment de les activitats educatives, tant les organitzades directament 

per l’Ajuntament com per altres entitats o institucions, s'haurà de reunir en aquesta sèrie.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries k246.

Grup de sèrie Nivell 3 K247 Gestió de Programes Pedagògics  [Grup de sèries] Inclou els documents resultants de la creació i realització dels projectes, elaborats per l'Ajuntament de Barcelona, destinats a donar una visió pedagògica 

de les diverses competències gestionades pel propi municipi.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica k225.

Sèrie Nivell 4 K225 Gestió de Programes Pedagògics [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèricaInclou els documents resultants de la creació i realització dels projectes, elaborats per l'Ajuntament de Barcelona, destinats a donar una visió pedagògica 

de les diverses competències gestionades pel propi municipi.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries k247.

SUBSECCIÓ Nivell 2 K231 RECERCA PEDAGÒGICA [Subsecció] Aplega aquella documentació que es genera per l'elaboració i realització de projectes que constitueixin una innovació en l'àmbit curricular, metodològic, 

tecnològic i didàctic del sistema educatiu.

Sèrie Nivell 3 K232 Programació de la recerca pedagògica [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents concernents a l'establiment d'una planificació de les activitats d'investigació pedagògica.

Sèrie Nivell 3 K234 Projectes de recerca pedagògica [Sèrie-Nivell 3] Aplega la producció documental sobre la creació i aplicació dels plans específics d'investigació pedagògica.

Sèrie Nivell 3 K237 Programes de cooperació pedagògica [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents relacionats amb les activitats de coordinació i col·laboració entre diferents instàncies locals, nacionals i internacionals en el marc 

de la investigació pedagògica.



SECCIÓ Nivell 1 L100 CULTURA Fa referència a la documentació rebuda i produïda per l'Ajuntament en l'exercici de les competències que en l'àmbit de la cultura li atribueix la 

legislació de règim local.

SUBSECCIÓ Nivell 2 L101 PLANIFICACIÓ CULTURAL [Subsecció] Recull aquells documents que estableixen els objectius culturals bàsics per a la ciutat, les línies d'actuació, els plans i programes concrets així com la 

metodologia d'aplicació d'aquests i la seva avaluació.

Sèrie Nivell 3 L102 Plans estratègics culturals [Sèrie-Nivell 3] Documentació que defineix els grans objectius culturals a nivell de ciutat, que conjuguen interessos públics i privats i en els quals es defineixen les 

actuacions dels diferents agents culturals.

Sèrie Nivell 3 L103 Oferta cultural [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació sobre públics de la cultura, ofertes culturals i la documentació referent als consums i hàbits culturals dels ciutadans, així com la 

generada per les polítiques de captació de nous usuaris per a l'oferta cultural. S'hi inclourà també la documentació produïda en relació a les actuacions 

vers les indústries culturals, associacions i d'altres agents culturals.

Sèrie Nivell 3 L104 Projectes culturals [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació referent a les polítiques del municipi en sectors o àmbits concrets del món cultural en qualsevol de les seves manifestacions.

Sèrie Nivell 3 L105 Pla d'equipaments culturals [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació referent a la creació d'equipaments culturals entesos no només com l'edifici sinó també com a equips humans, dotacions 

tècniques, sistemes de gestió i estudis de viabilitat

Sèrie Nivell 3 L106 Programacions culturals [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que descriu de forma detallada el conjunt d'activitats que es duran a terme durant l'any natural.

SUBSECCIÓ Nivell 2 L112 GESTIÓ DE L'ACTIVITAT CULTURAL I DEL LLEURE [Subsecció]Aplega la documentació generada per l'organització i gestió que fan els òrgans municipals de les activitats culturals i de lleure.

Grup de sèrie Nivell 3 L113 Promoció i dinamització cultural [Grup de sèries] Inclou els documents generats per la gestió de les activitats destinades a promoure, difondre, premiar i donar suport a les potencialitats dels col·lectius 

susceptibles d'esdevenir centres de producció, circulació, difusió o divulgació de la cultura.

Sèrie Nivell 4 L114 Concessió de premis [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació que es genera o es rep per la convocatòria de premis o atorgament de medalles i distincions dins l'àmbit cultural.

Sèrie Nivell 4 L115 Diades culturals  [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació que es genera o es rep en relació a la promoció o suport que es dóna des dels òrgans municipals a diades i esdeveniments 

singulars a nivell local, tant nacional com internacional.

Sèrie Nivell 4 L116 Suport a les iniciatives privades  [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació que es rep o es genera en els òrgans municipals en relació al suport que es dóna a les diferents iniciatives ciutadanes que pot ser 

en forma de subvenció, cessió d'espais, exempció de taxes, publicitat o qualsevol altre tipus d'ajut.

Sèrie Nivell 4 L117 Programació i organització d'exposicions [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació rebuda o generada amb motiu de l'organització d'exposicions permanents o temporals per part de l'administració municipal. 

Inclou així mateix la documentació produïda amb motiu de l'exhibició dels fons museístics.

Grup de sèrie Nivell 3 L118 Programació i organització de festes [Grup de sèries] Aplega la documentació generada per les propostes de caràcter lúdic, cultural i popular amb motiu de festes tradicionals i d'altres manifestacions 

populars.

Sèrie Nivell 4 L119 Festes Majors [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació generada amb motiu de l'organització o participació en festes majors, tant d'àmbit de ciutat com d'àmbit de districte, barri o 

carrer.

Sèrie Nivell 4 L120 Cavalcada de Reis [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents generats amb motiu de la cavalcada de Reis, tan la d'àmbit ciutat com les d'àmbit de districte o barri.

Sèrie Nivell 4 L121 Carnestoltes [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació relacionada amb la preparació i realització d'actes públics, lúdics i festius, que s'organitzen abans del començament de la 

Quaresma.

Sèrie Nivell 4 L122 Revetlles [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació vinculada a l'organització de balls populars i d'altres activitats lúdiques, la nit anterior a determinades festivitats.

Grup de sèrie Nivell 3 L124 Programació i organització d'espectacles [Grup de sèries] Inclou la documentació referent a la preparació i muntatge d'activitats relacionades amb les arts escèniques o de la representació.

Sèrie Nivell 4 L125 Festivals [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació que es genera o es rep en relació a l'organització i seguiment de les activitats culturals que inclouen un conjunt de funcions, 

exhibicions o actuacions i que poden abastar una o diverses disciplines artístiques i que es duen a terme en un període de temps determinat.

Sèrie Nivell 4 L126 Temporades i cicles [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació que fa referència a l'exhibició d'espectacles amb una certa unitat de contingut i en el marc d'una programació estable.

SUBSECCIÓ Nivell 2 L127 GESTIÓ DE LA RECERCA [Subsecció] Reuneix la documentació relativa a la funció de recerca o investigació, ja sigui científica, cultural o d’altre tipus.

Observacions d’aplicació: Els documents relatius als estudis de recerca o investigació pedagògica o didàctica els correspon la subsecció K231 Recerca 

pedagògica.

Sèrie Nivell 3 L128 Projectes de recerca [Sèrie-Nivell 3] Inclou els projectes de recerca o investigació i la documentació relacionada amb la seva elaboració. També inclou l’article el contingut del qual és el 

resultat del projecte de recerca.

Observacions d’aplicació: Els projectes de recerca o investigació pedagògica o didàctica es classifiquen a la K234 Projectes de recerca pedagògica.

SUBSECCIÓ Nivell 2 L129 MEMÒRIA DE LA CIUTAT [Subsecció] Comprèn aquella documentació sobre els esdeveniments ocorreguts a la ciutat amb voluntat de testimoniar la seva evolució històrica.



Sèrie Nivell 3 L130 Crònica gràfica [Sèrie-Nivell 3] Inclou les fotografies generades o encarregades per l’Administració amb l’objectiu de documentar gràficament el dia a dia i els esdeveniments que 

conformen la història col·lectiva de la ciutat.

Sèrie Nivell 4 L131 Retirada de símbols franquistes [Sèrie-Nivell 3]

SECCIÓ Nivell 1 M100 SEGURETAT I ATENCIÓ CIUTADANES Aplega les activitats de prevenció i correcció de calamitats públiques, tant les provocades per conductes voluntàries com per fets casuals aliens a 

qualsevol intencionalitat. A més, inclou la protecció de persones i béns i el manteniment de l'ordre públic així com les destinades a atendre el 

ciutadà.

SUBSECCIÓ Nivell 2 M103 PREVENCIÓ [Subsecció] Reuneix la documentació rebuda i produïda en l'exercici de la funció municipal de preveure determinades situacions de perill que puguin alterar la 

seguretat de la ciutadania. Així, s'hi inclouran tant les accions de programació i planificació de mesures de prevenció arran d'un incident real, com les 

elaborades per a una situació d'emergència hipotètica o probable.

Sèrie Nivell 3 M104 Plans operatius i d'emergència [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació generada per l'elaboració, gestió i execució dels instruments de planificació, ja siguin municipals, provincials, supramunicipals o 

nacionals, com també els plans de prevenció d'edificis o espais de concurrència pública, que tenen com a objectiu principal definir les accions concretes 

que caldrà dur a terme en cas de desastre o calamitat pública a la ciutat. 

També fa referència a les actuacions ordinàries programades periòdicament pel municipi, amb o sense la participació d'altres administracions o 

institucions, i les taules de coordinació policial, generals i sectorials, de Barcelona.

Sèrie Nivell 3 M105 Operacions singulars [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació generada per la planificació i aplicació de mesures de prevenció en ocasions excepcionals. Es tracta d'operacions especials, 

conseqüència d'un esdeveniment puntual, com per exemple una reunió de caps d'Estat.

Sèrie Nivell 3 M106 Assaigs de laboratori [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació generada en el procés d'investigació i l'anàlisi de diferents materials i matèries primeres amb l'objectiu de millorar la prevenció 

dels incendis o altres accidents i catàstrofes.

Sèrie Nivell 3 M107 Activitats formatives i de demostració [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació generada per la programació i realització de les accions municipals que tenen com a objectiu la sensibilització i formació de la 

població en matèria de prevenció i actuació en situacions de perill i d'emergència. S'hi inclourà, doncs, tant els cursos de formació, les campanyes de 

sensibilització, les visites formatives i les demostracions públiques, les proves i els simulacres.

Sèrie Nivell 3 M108 Activitats d'assessorament [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació produïda per diversos serveis municipals arran de les consultes específiques realitzades per persones físiques i jurídiques, de 

caràcter privat o públic, sobre les mesures que cal aplicar per prevenir o solucionar situacions de perill i d'emergència.

SUBSECCIÓ Nivell 2 M109 PROTECCIÓ CIVIL [Subsecció] Aplega la documentació generada per l'organització, planificació i actuacions dels diferents cossos de protecció civil, independentment del seu caràcter, 

és a dir, preventiu, d'assistència en cas de sinistre, greu risc, calamitat pública o catàstrofe, entre d'altres.

Sèrie Nivell 3 M110 Incendis [Sèrie-Nivell 3] Documentació generada com a resultat de les intervencions encaminades a sufocar tot tipus d'incendis (fortuïts, provocats, urbans, industrials, forestals, 

etc.), tant dins com fora del terme municipal.

Sèrie Nivell 3 M111 Salvament, evacuació i rescat [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació generada per les intervencions dutes a terme pels diferents cossos de protecció civil, encaminades a localitzar, rescatar, auxiliar i 

evacuar a les víctimes d'accidents marítims, de ferrocarril, de transport de mercaderies perilloses, epidèmies, inundacions, nevades, terratrèmols, 

contaminacions químiques, intents de suïcidi, etc.

Sèrie Nivell 3 M112 Assistència tècnica [Sèrie-Nivell 3] Documentació generada per les diferents actuacions de menor envergadura dutes a terme pels diversos cossos de protecció civil, com per exemple, 

comprovació i tancament d'alarmes, fuites d'aigua o de gas, despreniment o problemes en les façanes de béns immobles, etc.

Sèrie Nivell 3 M101 Junta Local de Defensa Passiva (1936/1959) [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació generada per aquest òrgan i per la “Junta de Defensa Pasiva Nacional”, encarregats de la planificació de la defensa de la ciutat 

durant la Guerra Civil i de la gestió dels refugis civils construïts. També, aplega documentació posterior al final de la Guerra Civil, generada per 

l'anomenada "Ponència de Refugis". Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1936 a 1959.

SUBSECCIÓ Nivell 2 M113 SEGURETAT CIUTADANA [Subsecció] Recull la documentació generada per l'activitat dirigida a garantir la integritat personal i col·lectiva davant qualsevol situació de risc.

Sèrie Nivell 3 M114 Gestió de les intervencions [Sèrie-Nivell 4] Aplega aquells documents resultants del seguiment de les intervencions: ordres de serveis, fulls de control de les actuacions, relació de sortides 

efectuades, resum d'activitats, entre d'altres.

Sèrie Nivell 3 M115 Control de l'activitat delictiva [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació produïda per les diligències de prevenció i per les actuacions encaminades a evitar els actes delictius com, per exemple, els 

delictes contra la propietat (robatoris, furts, etc.), la salut pública, la seguretat personal, el tràfic de drogues, el contraban de materials, etc.

Sèrie Nivell 3 M116 Ordre públic [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents generats per les actuacions encaminades a assegurar la convivència ciutadana, l'eradicació de la violència i la utilització pacífica de 

les vies i espais públics (agressions, baralles, manifestacions, vigilància, etc.)

Sèrie Nivell 3 M117 Informes de Bona Conducta (1939/1940) [Sèrie-Nivell 3] Són documents generats per un tràmit judicial consistent en aportar informació sobre la conducta personal d'un encausat, que passarà a formar part de 

l'expedient judicial. La documentació correspon a dos períodes. El primer aplega els informes sol·licitats per jutges militars, per tal de cercar referents de 

filiació política i adhesió al règim de persones que estaven tancades a camps de concentració com a presoners de guerra. El segon, aplega les sol·licituds 

formulades pels jutges civils i fa referència a la conducta personal i moral de la persona investigada. Actualment és una sèrie documental tancada i les 

seves dates extremes corresponen als períodes següents: 1939-1940 i 1947 a 1950.



Grup de sèrie Nivell 3 M122 Dispositius fixos de videovigilància [Grup de sèries]

Sèrie Nivell 4 M123 Renovació de l’autorització de dispositius de videovigilància [Sèrie – Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 M124 Autorització d'ús de dispositius de videovigilància [Sèrie – Nivell 4]

Sèrie Nivell 3 M118 DEFENSA DE PERSONES I COL·LECTIUS [Subsecció]Recull la documentació que es genera o es rep per l'activitat dirigida a la protecció i defensa dels drets fonamentals de l'ésser humà. Els poders públics 

intervenen per tal de defensar i garantir el lliure exercici d'aquests drets.

Sèrie Nivell 3 M120 Atenció i assessorament a persones i col·lectius [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents que es produeixen a partir de l’atenció, informació, derivació i assessorament a persones i col·lectius amb diferents 

problemàtiques socials, però que no han patit cap discriminació concreta.

Sèrie Nivell 3 M121 Discriminació/Vulneració de Drets [Sèrie-Nivell 3] Recull els documents o expedients que es generen o es reben a partir de la sol•licitud d’intervenció o d’una denúncia per una presumpta vulneració o 

discriminació soferta per persones en l’exercici dels seus drets com a ésser humà.

SUBSECCIÓ Nivell 2 M119 SERVEIS AL CIUTADÀ [Subsecció] Recull els documents o expedients que es generen a partir de funcions o activitats que tenen per objecte oferir al ciutadà serveis que poden ser tant de 

caràcter informatiu com de pèrdua de béns personals, entre d'altres.

Sèrie Nivell 3 M102 Troballes [Sèrie-Nivell 3] Recull els documents i registres referents als objectes perduts o robats, que són lliurats a l'Ajuntament per ésser retornats a l'interessat.

Sèrie Nivell 3 M102U16 Troballes Registres [Sèrie-Nivell 3]

SECCIÓ Nivell 1 P100 TRANSPORTS I CIRCULACIÓ Reuneix la documentació rebuda i generada per l’Ajuntament en l’exercici de les competències que la llei li atribueix en matèria d’ordenació i 

vigilància del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes, i de planificació i control de la prestació del servei de transport públic de viatgers.

SUBSECCIÓ Nivell 2 P125 PLANIFICACIÓ PER LA MOBILITAT [Subsecció] Aplega els documents vinculats al planejament i l’impuls de les mesures polítiques i infrastructurals necessàries per millorar qualitativament els 

desplaçaments dels ciutadans, reduir-ne els costos col•lectius i garantir alhora la vertebració del territori i l’eficàcia i sostenibilitat de les xarxes viàries 

que integren el sistema urbà.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica P101.

Sèrie Nivell 3 P101 Planificació per la mobilitat – [Sèrie-Nivell 3] - Entrada genèrica Aplega els documents vinculats al planejament i l’impuls de les mesures polítiques i infrastructurals necessàries per millorar qualitativament els 

desplaçaments dels ciutadans, reduir-ne els costos col•lectius i garantir alhora la vertebració del territori i l’eficàcia i sostenibilitat de les xarxes viàries 

que integren el sistema urbà.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries P125.

Sèrie Nivell 3 P101U03 Planificació de la mobilitat: Informes i estudis [Sèrie-Nivell 3]

SUBSECCIÓ Nivell 2 P102 SEGURETAT VIÀRIA [Subsecció] Aplega la documentació que fa referència a les actuacions municipals que tenen com a objectiu prevenir i disminuir les situacions de perill que poden 

afectar a vianants i conductors en l’àmbit de la circulació viària. També s’inclouen els documents referents a la investigació i anàlisi estadística 

d’accidents, i l’adequació dels punts especialment perillosos i d’alta intensitat de trànsit.

Sèrie Nivell 3 P103 Educació Viària [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents referents a les actuacions destinades a sensibilitzar la ciutadania i a millorar la seva formació cívica i vial.

SUBSECCIÓ Nivell 2 P104 ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE LA XARXA VIÀRIA  [Subsecció]Inclou la documentació que fa referència a la regulació de la circulació de vehicles i vianants i dels usos de les vies urbanes.

Sèrie Nivell 3 P109 Vies i carrils reservats [Sèrie-Nivell 3] Aplega tota la producció documental referida a la definició de carrers i zones per als vianants i l’establiment de limitacions horàries de circulació 

(absolutes o per a certs vehicles...) i de bandes reservades per a la circulació de determinats vehicles (autobusos i bicicletes, entre d’altres).

Sèrie Nivell 3 P110 Mesures especials de circulació [Sèrie-Nivell 3] Aplega tot allò que faci referència a les actuacions provisionals que cal dur a terme (restriccions de trànsit, tancament de vies...) per fer front a la 

problemàtica circulatòria que planteja la realització d’obres i d’actes culturals, cívics, festius o esportius, o aquelles campanyes destinades a aconseguir 

una major fluïdesa en el trànsit en períodes determinats (operació Nadal, operacions de retorn, etc.)

Grup de sèrie Nivell 3 P105 Sistemes de regulació, control i seguiment del trànsit [Grup de

sèries]
S’inclou la documentació referent a tots aquells sistemes que tenen per objecte informar, advertir, orientar o prohibir als conductors i vianants de 

l’acompliment de les normes de circulació a seguir.

Sèrie Nivell 4 P106 Xarxa semafòrica [Sèrie-Nivell 4] Aplega els documents sobre la instal·lació i funcionament dels aparells de senyalització lluminosa per a la regulació del trànsit de vehicles i vianants 

distribuïts per la xarxa viària de la ciutat.

Sèrie Nivell 4 P107 Senyalització horitzontal i vertical [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació referent aquell mobiliari urbà que té per objecte regular el trànsit (vehicles i vianants) mitjançant la senyalització horitzontal 

(pas de vianants, zones blaves d’aparcaments, etc.) i la vertical (plaques, discs, planells informatius, etc.)

Sèrie Nivell 4 P108 Senyalització automatitzada [Sèrie-Nivell 4] S’inclou tots aquells sistemes de senyalització dirigits informàticament des d’un centre de control de trànsit i que poden variar automàticament en funció 

del volum de circulació.



SUBSECCIÓ Nivell 2 P111 ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL TRANSPORT  [Subsecció]Aplega la documentació produïda pel municipi en l’exercici de les competències que la legislació li atribueix en matèria de regulació del transport tant de 

persones i bestiar com de matèries diverses. Aquesta funció inclou, entre d’altres, la gestió del transport públic, la racionalització de l’oferta dels 

diferents mitjans i modalitats de transport i la reglamentació, control i vigilància de transports especials.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica P129.

Sèrie Nivell 3 P129 Ordenació i gestió del transport [Sèrie-Nivell 3]– Entrada

genèrica
Aplega la documentació produïda pel municipi en l’exercici de les competències que la legislació li atribueix en matèria de regulació del transport tant de 

persones i bestiar com de matèries diverses. Aquesta funció inclou, entre d’altres, la gestió del transport públic, la racionalització de l’oferta dels 

diferents mitjans i modalitats de transport i la reglamentació, control i vigilància de transports especials.

Observacions: Comparteix definició i nom amb la subsecció P111.

Sèrie Nivell 3 P115 Establiment de tarifes [Sèrie-Nivell 3] Comprèn tota la documentació generada al voltant de la fixació dels preus dels serveis de transport (sigui quina sigui la titularitat d’aquests), sotmesos al 

règim de preus autoritzats

Sèrie Nivell 3 P116 Títols de transport [Sèrie-Nivell 3] Inclou els documents que fan referència a la creació i atorgament de les diverses modalitats de documents que donen dret a viatjar en un mitjà de 

transport públics.

Grup de sèrie Nivell 3 P112 Línies de transport [Grup de sèries] Recull els documents i expedients referents a l’establiment, modificació o supressió dels diversos serveis de transport col·lectiu de viatgers, ja siguin 

urbans, interurbans o suburbans (ferrocarril, metro, autobús...)

Sèrie Nivell 4 P112U16 Línies de transport. Registres [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 P112U03 Línies de transport. Informes i estudis [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 P113 Itineraris [Sèrie-Nivell 4] Aplega la informació sobre l’establiment o modificació dels trajectes de les diverses línies regulars de transport urbà, suburbà i interurbà.

Sèrie Nivell 4 P114 Parades [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació referent als espais reservats a l’estacionament dels vehicles que realitzen el servei de transport col·lectiu de viatgers, per tal de 

deixar pujar i baixar als passatgers.

Grup de sèrie Nivell 3 P127  Servei de taxi [Grup de sèries] Aplega la documentació referent a la regulació i control del servei de transport públic en automòbils de turisme (tot incloent-hi la fixació de llicències i 

l’atorgament d’aquestes).

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica P117.

Sèrie Nivell 4 P117 Servei de taxi [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega la documentació referent a la regulació i control del servei de transport públic en automòbils de turisme (tot incloent-hi la fixació de llicències i 

l’atorgament d’aquestes).

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries P127.

Grup de sèrie Nivell 3 P128  Transports específics [Grup de sèries] Aplega els documents que tenen a veure amb la circulació de vehicles que transporten mercaderies perilloses o que per la naturalesa del seu servei 

poden ser considerats de caràcter especials (transport escolar, de menors, laboral, sanitari...)

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica P118.

Sèrie Nivell 4 P118 Transports específics [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega els documents que tenen a veure amb la circulació de vehicles que transporten mercaderies perilloses o que per la naturalesa del seu servei 

poden ser considerats de caràcter especials (transport escolar, de menors, laboral, sanitari...)

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries P128.

SUBSECCIÓ Nivell 2 P119 ORDENACIÓ DE L’ESTACIONAMENT [Subsecció]Inclou els documents resultants del control i gestió dels espais destinats a l’aparcament de vehicles, ja siguin subterranis o en superfície.

Sèrie Nivell 3 P120 Estacionament en superfície [Sèrie-Nivell 3] Recull tota la documentació sobre el control i gestió de l’aparcament a la via pública. També s’inclou aquell estacionament limitat per temps o reservat 

per a ús específic.

Sèrie Nivell 3 P121 Estacionament subterrani [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació sobre l’estacionament de vehicles en espais tancats (en el subsòl o en alçada). Tant sigui de gestió municipal o mitjançant algun 

sistema de concessió administrativa.

SUBSECCIÓ Nivell 2 P122 VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA CIRCULACIÓ [Subsecció]Aplega la documentació que reflecteix les activitats municipals destinades a controlar el tràfic rodat, a garantir-ne la fluïdesa i a vigilar les infraccions en 

matèria de disciplina viària.

Sèrie Nivell 3 P122U03 Vigilància i control de la circulació. Informes i estudis [Sèrie-

Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 P124 Immobilització i retirada de vehicles [Sèrie-Nivell 3] Recull la producció documental referent a les mesures cautelars que afecten els vehicles que obstaculitzen, dificulten o posen en perill la circulació.

Grup de sèrie Nivell 3 P126 Accidents de circulació [Grup de sèries] Sèrie que agrupa els documents relacionats amb les intervencions que, dins dels límits previstos per la llei, la policia local pot dur a terme en casos de 

col•lisió de vehicles (instrucció dels atestats i altres diligències...)

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica P123.



Sèrie Nivell 4 P123 Accidents de circulació  [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Sèrie que agrupa els documents relacionats amb les intervencions que, dins dels límits previstos per la llei, la policia local pot dur a terme en casos de 

col•lisió de vehicles (instrucció dels atestats i altres diligències...)

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries P126.

Sèrie Nivell 4 P123U15 Accidents de circulació. Queixes i peticions  [Sèrie-Nivell 4] 

Sèrie Nivell 4 P123U03 Accidents de circulació. Informes i estudis [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 P123U06 Accidents de circulació. Estadístiques i Indicadors [Sèrie-Nivell

4]

SECCIÓ Nivell 1 Q100 URBANISME I OBRES Comprèn la documentació generada per la promoció, gestió i control de la transformació del territori municipal a partir de les actuacions 

urbanístiques i d’edificació. Inclou, per tant, la documentació referent al planejament i gestió urbanística, l’ordenació de la ciutat, la realització 

d’obres públiques, la disciplina urbanística, els habitatges i el patrimoni historicoartístic, entre d’altres. 

SUBSECCIÓ Nivell 2 Q178 URBANITZACIÓ I REFORMA (1863/1957) [Subsecció]Aplega bàsicament la documentació generada per la Junta d’Urbanització i Reforma referida al planejament, la gestió urbanística i la realització de 

determinades obres públiques, tant a Ciutat Vella i l’Eixample com en el territori dels antics municipis annexionats a Barcelona. Actualment és una sèrie 

documental tancada i les seves dates extremes són des de 1863 a 1957.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica Q101.

Sèrie Nivell 3 Q101 Urbanització i reforma [Sèrie-Nivell 3] – Sèrie tancada Aplega bàsicament la documentació generada per la Junta d’Urbanització i Reforma referida al planejament, la gestió urbanística i la realització de 

determinades obres públiques, tant a Ciutat Vella i l’Eixample com en el territori dels antics municipis annexionats a Barcelona. Actualment és una sèrie 

documental tancada i les seves dates extremes són des de 1863 a 1957.

SUBSECCIÓ Nivell 2 Q179 PLANEJAMENT [Subsecció] Aplega la documentació generada pels processos de programació i planificació de la transformació urbanística de la ciutat a partir dels diversos 

instruments de planejament: plans generals, plans parcials, plans especials, normes subsidiàries, estudis de detall, projectes d’urbanització, programes 

d’actuació urbanística i programes de delimitació de sòl urbà, entre d’altres.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica Q102.

Sèrie Nivell 3 Q102 Planejament [Sèrie-Nivell 3] – Entrada genèrica Aquesta subsecció aplega la documentació generada pels processos de programació i planificació de la transformació urbanística de la ciutat a partir dels 

diversos instruments de planejament: plans generals, plans parcials, plans especials, normes subsidiàries, estudis de detall, projectes d’urbanització, 

programes d’actuació urbanística i programes de delimitació de sòl urbà, entre d’altres.

Observacions: Comparteix definició i nom amb la subsecció Q179.

Sèrie Nivell 3 Q103 Plans Generals d'Ordenació Urbana [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació generada per l’elaboració, gestió i execució dels plans generals d’ordenació urbana, entesos com a instruments de planejament 

que tenen com a objectiu principal dirigir el procés de desenvolupament urbà mitjançant l’ordenació integral del territori.

Sèrie Nivell 3 Q105 Plans Parcials  [Sèrie-Nivell 3] – Sèrie tancada Documentació generada pel desenvolupament de les determinacions dels Plans Generals mitjançant la seva concreció i la regulació detallada de l’ús i 

aprofitament dels terrenys. Els plans parcials contenen l’assignació i ponderació dels usos detallats del sòl i tipologies edificatòries, i la delimitació de les 

zones en què es divideixi el municipi en funció d’aquests. Actualment és una sèrie documental tancada.

Sèrie Nivell 3 Q106 Estudis de Detall [Sèrie-Nivell 3] – Sèrie tancada Aplega la documentació generada amb la finalitat d’assenyalar les alineacions i rasants o l’ordenació de volums en una zona d’urbanització, d’acord amb 

les especificacions dels respectius plans generals i parcials. Actualment és una sèrie documental tancada.

Sèrie Nivell 3 Q107 Plans Especials [Sèrie-Nivell 3] – Sèrie tancada Aplega la documentació referida a la realització d’operacions en sòl urbà, destinades a la descongestió, la creació d’infrastructures i equipaments 

comunitaris, el sanejament de barris insalubres, la resolució de problemes de circulació, d’estètica i de millora del medi ambient, o altres de similars. 

Actualment és una sèrie documental tancada.

Sèrie Nivell 3 Q112 Programa d'Actuació Urbanística [Sèrie-Nivell 3] – Sèrie tancada Documentació generada pel procés d’ordenació i urbanització de terrenys classificats com a sòl urbanitzable no programat en el Pla General respectiu, i 

que té com a finalitat la realització d’unitats urbanístiques integrades. Actualment és una sèrie documental tancada.

Sèrie Nivell 3 Q121 Alineacions i rasants [Sèrie-Nivell 3] Conté la documentació produïda per tal de definir i delimitar les condicions d’edificació dels solars quant a profunditats edificables, volums, alineacions i 

altres distàncies mínimes.

Sèrie Nivell 3 Q180 Planejament derivat públic [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació generada pel planejament urbanístic derivat públic, instrument de planejament que, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, 

desenvolupa el planejament urbanístic general, mitjançant: plans especials urbanístics, plans de millora urbana, plans parcials i plans parcials urbanístics 

de delimitació. 

Sèrie Nivell 3 Q181 Planejament derivat privat [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació generada pel planejament urbanístic derivat privat, instrument de planejament que, impulsat des de la iniciativa privada, 

desenvolupa el planejament urbanístic general, mitjançant: plans especials urbanístics, plans de millora urbana, plans parcials i plans parcials urbanístics 

de delimitació. 

SUBSECCIÓ Nivell 2 Q108 ORDENACIÓ DE LA CIUTAT [Subsecció] Reuneix els documents que tenen com a finalitat definir en el conjunt del territori urbà una relació d’ordre i de distribució.

Sèrie Nivell 3 Q177 Definició i ordenació territorial i urbana (1925 - 1955) [Sèrie-Nivell 3] – Sèrie tancada



Sèrie Nivell 3 Q109 Nomenclàtor [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació generada per donar nom als carrers i places de la ciutat. Es refereix també al registre on s’inscriuen els noms de les vies 

públiques.

Sèrie Nivell 3 Q110 Retolació i numeració de carrers Sèrie-Nivell 3] Inclou els expedients i documents generats pels processos de numeració i renumeració de les finques urbanes i per la retolació dels carrers de la ciutat.

Sèrie Nivell 3 Q162 Planimetria [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació generada amb la finalitat d’elaborar els instruments cartogràfics necessaris per tal de reflectir la realitat urbana de la ciutat.

Sèrie Nivell 3 Q182 Ordenació de Montjuïc i la plaça Espanya (1906-1930) [Sèrie-Nivell 3]  – Sèrie tancadaAquesta sèrie recull els documents generats, rebuts i recopilats per l’organisme  municipal encarregat de definir i ordenar la muntanya de Montjuïc  i la 

plaça Espanya en motiu de la celebració de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929.

SUBSECCIÓ Nivell 2 Q118 GESTIÓ URBANÍSTICA [Subsecció] Fa referència a la documentació generada per l’aplicació del conjunt de processos necessaris per dur a la pràctica els objectius que s’assenyalen en el 

planejament urbanístic, i que comporten la transformació del sòl, canvis en la seva titularitat, aportació de recursos econòmics externs i tramitacions 

jurídiques.

Sèrie Nivell 3 Q111 Expropiacions i desnonaments [Sèrie-Nivell 3] Inclou els expedients d’adquisició de finques a particulars per part de l’Administració municipal per la via de l’expropiació, quan així ho requereix 

l’execució de projectes urbanístics. Inclou també, si s’escau, la documentació generada pel desnonament dels seus ocupants.

Sèrie Nivell 3 Q113 Sobrants de terrenys [Sèrie-Nivell 3] Inclou els expedients d’adjudicació de les porcions de terrenys que no poden constituir una parcel•la i que són susceptibles de ser incorporats a una altra.

Sèrie Nivell 3 Q114 Cessió de terrenys [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació generada per l’execució de cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys en aplicació del Pla General d’Ordenació Urbana per a la 

construcció de vials, zones esportives i d’esbarjo, àrees culturals i docents, etc.

Sèrie Nivell 3 Q115 Parcel·lacions [Sèrie-Nivell 3] – Entrada genèrica Documentació generada per la divisió en porcions independents de les finques afectades per l’aplicació d’un pla urbanístic.

Sèrie Nivell 3 Q115U19 Parcel·lacions. Certificats i diligències  [Sèrie-Nivell 3] 

Sèrie Nivell 3 Q115U03 Parcel·lacions. Informes i estudis  [Sèrie-Nivell 3]  

Sèrie Nivell 3 Q116 Reparcel·lacions [Sèrie-Nivell 3] Documentació generada per l’agrupació o integració de les finques compreses en un polígon o unitat d’actuació urbanística ja parcel·lada, per a la seva 

nova divisió d’acord amb un pla urbanístic.

Sèrie Nivell 3 Q117 Permutes [Sèrie-Nivell 3] Documentació generada per l’intercanvi de dues o més porcions de terrenys entre els seus propietaris respectius.

Sèrie Nivell 3 Q120 Agrupacions i segregacions de solars [Sèrie-Nivell 3] Documents generats per la unió o divisió de terrenys edificables per a la constitució d’una unitat d’actuació urbanística.

Sèrie Nivell 3 Q153 Enderrocs [Sèrie-Nivell 3] Conté la documentació produïda pels expedients que tenen per funció la demolició d’edificis.

Sèrie Nivell 3 Q119 Reforma Interior Gran Via A (1908/1922) [Sèrie-Nivell 3] – Sèrie tancadaInclou la documentació generada pel procés d’expropiació de les finques afectades per l’obertura de la Gran Via A (Via Laietana) i de subhasta de les 

parcel•les resultants. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1908 a 1922.

SUBSECCIÓ Nivell 2 Q125 DISCIPLINA URBANÍSTICA  [Subsecció] Inclou la documentació generada pel control de l’edificació i l’ús del sòl que realitza l’Ajuntament en el territori del terme municipal. Aquest control 

s’exerceix per mitjà de les llicències que obligatòriament s’han d’obtenir per executar qualsevol acte de construcció o ús del sòl, i també amb els 

instruments coercitius i sancionadors en els casos en que els particulars infringeixen alguna d’aquestes normatives.

Sèrie Nivell 3 Q125U18 Disciplina urbanística. Inspecció [Sèrie-Nivell 3] [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 Q128 Declaració de ruïna [Sèrie-Nivell 3] Documentació generada per les actuacions dutes a terme per arribar a conèixer l’estat de deteriorament en que es troba una edificació i poder decidir si 

és procedent declarar-ne l’estat ruïnós i instar a la seva demolició.

Grup de sèrie Nivell 3 Q171 Activitats [Grup de sèries] Inclou la documentació generada pel tràmit del permís municipal per l’obertura d’un establiment comercial, industrial o de serveis, o per la posta en 

funcionament d’aparells i instal•lacions industrials diverses. Aquestes llicències tenen per objecte constatar si els locals i instal•lacions on es vol ubicar 

una activitat reuneixen les condicions de tranquil•litat, seguretat i salubritat i si la mateixa activitat està d’acord amb els usos autoritzats per la zona.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica Q122.

Sèrie Nivell 4 Q122 Activitats [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Inclou la documentació generada pel tràmit del permís municipal per l’obertura d’un establiment comercial, industrial o de serveis, o per la posta en 

funcionament d’aparells i instal•lacions industrials diverses. Aquestes llicències tenen per objecte constatar si els locals i instal•lacions on es vol ubicar 

una activitat reuneixen les condicions de tranquil•litat, seguretat i salubritat i si la mateixa activitat està d’acord amb els usos autoritzats per la zona.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries Q171.

Sèrie Nivell 4 Q122U08 Activitats. Censos i Padrons  [Sèrie-Nivell 4]  

Sèrie Nivell 4 Q122U18 Activitats. Inspecció [Sèrie-Nivell 4] 

Sèrie Nivell 4 Q122U19 Activitats. Certificats i Diligències [Sèrie-Nivell 4] 



Sèrie Nivell 4 Q122E60 Activitats. Llicències [Sèrie-Nivell 4]  

Sèrie Nivell 4 Q123 Activitats innòcues [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació corresponents a la tramitació del permís per a la realització d’activitats que no es consideren molestes, insalubres, nocives ni 

perilloses.

Sèrie Nivell 4 Q124 Activitats molestes, insalubres, nocives o perilloses [Sèrie-Nivell 4] Documents generats per la resolució de la petició de permís per a la realització d’activitats industrials, comercials o de serveis considerades molestes, 

insalubres nocives o perilloses. Són activitats molestes les que suposen una incomoditat pels sorolls o vibracions que produeixen, o per les substàncies 

que desprenen. Són activitats insalubres les que donen lloc a evacuacions de productes que poden ser perjudicials per a la salut humana. Són activitats 

nocives les que poden provocar danys a la riquesa forestal, agrícola, pecuària o piscícola. Són activitats perilloses les que suposen fabricació o 

manipulació de productes susceptibles de produir riscs greus per explosió, combustió, radiació o altres.

Sèrie Nivell 4 Q135 Antecedents permisos d'activitats [1950/1987] [Sèrie-Nivell 4]  – Sèrie tancadaSón documents agrupats com a arxiu auxiliar i complementari del Negociat de Llicències d’Activitats, que recullen duplicats, i en alguns casos originals, 

dels documents més importants dels expedients de tramitació de les diferents llicències d’activitats referides a un mateix emplaçament. Actualment és 

una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són, aproximadament, des de 1950 a 1987.

Grup de sèrie Nivell 3 Q126 Llicències i comunicacions d’obres [Grup de sèries] Documentació generada per a la tramitació de la llicència necessària per un particular per realitzar qualsevol acte d’edificació o ús del sòl i el subsòl.

Sèrie Nivell 4 Q126U18 Llicències i comunicacions d’obres. Inspecció [Sèrie-Nivell 4]  

Sèrie Nivell 4 Q126E50 Llicències i comunicacions d’obres. Tràmit d’urgència [Sèrie-Nivell 4 ]

Grup de sèrie Nivell 4 Q172 Obres majors [Grup de sèries] Documentació generada pel tràmit de la llicència urbanística necessària d’un particular, per tal de realitzar construccions de nova planta o d’aquelles que 

suposin la modificació de l’estructura, superfície o volum d’un edifici ja existent.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica Q127.

Sèrie Nivell 5 Q127 Obres majors [Sèrie-Nivell 5] – Entrada genèrica Documentació generada pel tràmit de la llicència urbanística necessària d’un particular, per tal de realitzar construccions de nova planta o d’aquelles que 

suposin la modificació de l’estructura, superfície o volum d’un edifici ja existent.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries Q172.

Sèrie Nivell 5 Q127U18 Obres majors. Inspecció [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 Q127U19 Obres majors. Certificats i Diligències [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 Q127E60 Obres majors. Llicències [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 Q127E80 Obres majors. Informes urbanístics previs [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 Q127E90 Obres majors. Informes d’idoneïtat tècnica [Sèrie-Nivell 5]

Grup de sèrie Nivell 4 Q173 Obres menors [Grup de sèries] Inclou la documentació generada per a la tramitació de la corresponent llicència urbanística a un particular, per a la realització d’obres considerades de 

menor envergadura que no suposen la modificació de l’estructura, superfície o volum d’un edifici.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica  Q129.

Sèrie Nivell 5 Q129 Obres menors [Sèrie-Nivell 5] – Entrada genèrica Inclou la documentació generada per a la tramitació de la corresponent llicència urbanística a un particular, per a la realització d’obres considerades de 

menor envergadura que no suposen la modificació de l’estructura, superfície o volum d’un edifici.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries Q173.

Sèrie Nivell 5 Q129U18 Obres menors. Inspecció [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 Q129U19 Obres menors. Certificats i Diligències [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 Q129U21 Obres menors. Assabentats [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 Q129E40 Obres menors. Comunicació prèvia [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 4 Q132 Antecedents permisos d'obres [1900/1993] [Sèrie-Nivell 4]  – Sèrie tancadaSón documents agrupats com a arxiu auxiliar i complementari del Negociat de Llicències d’Obra, que recullen duplicats i originals dels documents més 

significatius dels expedients generats per a la tramitació de les diferents llicències d’obra referides a un mateix emplaçament. Actualment és una sèrie 

documental tancada i les seves dates extremes són, aproximadament, des de 1900 a 1993.



Sèrie Nivell 4 Q170 Publicitat [Sèrie-Nivell 4]  Documentació generada pels tràmits de les llicències urbanístiques de publicitat o identificació. Inclou la instal•lació de cartelleres publicitàries 

(tanques) a solars o a parets mitgeres i els grans rètols lluminosos a terrats o coronaments d’edificis; les llicències d’identificació són les destinades a 

indicar la denominació social de persones físiques o jurídiques, el seu logotip o informar de  l’exercici d’una activitat, en el mateix immoble on aquesta es 

du a terme. 

Observacions d’aplicació: Pel que fa a les instal•lacions publicitàries a grans lones, objectes, globus, projecció o altres es regeixen per convenis, per tant, 

la classificació seria C109 convenis, i no aquesta.

Grup de sèrie Nivell 3 Q174 Ocupació de la via pública [Grup de sèries] Documents generats per la petició de permís i la seva renovació referent a una activitat comercial, festiva, de servei, etc. que comporta l’ocupació 

temporal o sedentària de l’espai urbà amb motiu d’alguna de les següents activitats: Vendes ambulants; Indústries a la via pública; Vendes o indústries 

en llocs emplaçats en indrets fixes; Col•locació a la via pública d’elements annexes a establiments: vetlladors, paravents, para-sols i caps de lones; 

Col•locació de mercaderies a les voravies; Proves esportives; Instal•lacions temporals per a Fires i Festes tradicionals; Instal•lacions lluminoses als 

arbrats i altres elements de la via pública; Reserva d’estacionament i parada; Activitats recreatives; Rodatge d’escenes de pel•lícules, vídeos, fotografies i 

gravacions televisives; Venda indirecta; Aparells mecànics de venda automàtica o altres elements adossats a les façanes; Vehicles portadors de cartells 

d’anuncis; Repartiment personal o individualitzat de propaganda escrita; i publicitat oral megafònica.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica Q157.

Sèrie Nivell 4 Q157 Ocupació de la via pública [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Documents generats per la petició de permís i la seva renovació referent a una activitat comercial, festiva, de servei, etc. que comporta l’ocupació 

temporal o sedentària de l’espai urbà amb motiu d’alguna de les següents activitats: Vendes ambulants; Indústries a la via pública; Vendes o indústries 

en llocs emplaçats en indrets fixes; Col•locació a la via pública d’elements annexes a establiments: vetlladors, paravents, para-sols i caps de lones; 

Col•locació de mercaderies a les voravies; Proves esportives; Instal•lacions temporals per a Fires i Festes tradicionals; Instal•lacions lluminoses als 

arbrats i altres elements de la via pública; Reserva d’estacionament i parada; Activitats recreatives; Rodatge d’escenes de pel•lícules, vídeos, fotografies i 

gravacions televisives; Venda indirecta; Aparells mecànics de venda automàtica o altres elements adossats a les façanes; Vehicles portadors de cartells 

d’anuncis; Repartiment personal o individualitzat de propaganda escrita; i publicitat oral megafònica.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries Q174.

Sèrie Nivell 4 Q157U18 Ocupació de la via pública. Inspecció [Sèrie-Nivell 4]  

Sèrie Nivell 4 Q157U21 Ocupació de la via pública. Assabentats [Sèrie-Nivell 4]  

Sèrie Nivell 4 Q157U21E70 Ocupació de la via pública, Assabentats. Filmacions [Sèrie-Nivell 4]  

Sèrie Nivell 4 Q157E60 Ocupació de la via pública. Llicències [Sèrie-Nivell 4]  

Sèrie Nivell 4 Q157E70 Ocupació de la via pública. Filmacions [Sèrie-Nivell 4]  

Sèrie Nivell 4 Q157E110 Ocupació de la via pública. Fires tradicionals i mercats periòdics [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 Q157E120 Ocupació de la via pública. Obres

Grup de sèrie Nivell 3 Q175 Guals [Grup de sèries] Documents generats per a la resolució d’una petició o renovació de la llicència per a fer un ús especial de la vorera, que ha de ser, a més, adaptada per 

facilitar l’entrada i sortida de vehicles de les finques.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica Q161.

Sèrie Nivell 4 Q161 Guals [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Documents generats per a la resolució d’una petició o renovació de la llicència per a fer un ús especial de la vorera, que ha de ser, a més, adaptada per 

facilitar l’entrada i sortida de vehicles de les finques.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries Q175.

Sèrie Nivell 4 Q161U18 Guals. Inspecció [Sèrie-Nivell 4]

SUBSECCIÓ Nivell 2 Q134 OBRES PÚBLIQUES [Subsecció] Inclou la documentació generada per la planificació, projecte, gestió i execució de qualsevol tipus d’obra pública municipal: enllumenat, pavimentació, 

clavegueram, construcció i arranjament d’edificis municipals, obertura o urbanització de places i carrers, construcció de passeigs, parcs i jardins, 

instal•lació de mobiliari urbà, construcció de xarxes ferroviàries, etc.

Sèrie Nivell 3 Q148 Edificis i locals [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació generada pel projecte, construcció, reforma o ampliació d’edificis i locals de propietat municipal que es destinen a usos 

administratius i de serveis públics prestats per l’Ajuntament.



Sèrie Nivell 3 Q149 Espais Urbans [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació relativa al disseny, construcció, reforma o ampliació de places, carrers, passeigs, parcs i jardins i altres conjunts urbanístics dins 

el domini públic municipal, d’escala intermèdia entre el planejament de la ciutat i l’arquitectura d’edificis.

Sèrie Nivell 3 Q150 Parcs i Jardins [Sèrie-Nivell 3] Documentació generada per la construcció, reforma o ampliació de les zones verdes de propietat municipal.

Sèrie Nivell 3 Q151 Elements Urbans [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació generada pel disseny, projecte i instal•lació d’elements de caràcter públic de propietat municipal que formen part del mobiliari 

urbà com, per exemple, monuments, escultures, bancs, fanals, fonts d’aigua potable, marquesines i mòduls publicitaris, entre d’altres.

Grup de sèrie Nivell 3 Q176 Infraestructures [Grup de sèries] Inclou la documentació generada per a la realització d’obres d’infraestructura urbanística per part de l’Ajuntament, referides bàsicament a clavegueram, 

enllumenat, pavimentació, canalització i enllaços, entre d’altres.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica Q130.

Sèrie Nivell 4 Q130 Infraestructures  [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Inclou la documentació generada per a la realització d’obres d’infraestructura urbanística per part de l’Ajuntament, referides bàsicament a clavegueram, 

enllumenat, pavimentació, canalització i enllaços, entre d’altres.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries Q176.

Sèrie Nivell 4 Q130U16 Infraestructures. Registres [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 Q131 Clavegueram [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació referida a la realització d’obres de construcció de la xarxa de clavegueram i claveguerons, per a la recollida subterrània de les 

aigües residuals de la ciutat.

Sèrie Nivell 4 Q131E10 Clavegueram. Manteniment [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 Q133 Enllumenat [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació referida a la realització d’obres d’instal•lació de la xarxa d’enllumenat públic de la ciutat.

Sèrie Nivell 4 Q144 Pavimentació [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació referida a la realització d’obres de pavimentació de carrers, places i altres espais públics de la ciutat.

Sèrie Nivell 4 Q145 Canalitzacions [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació referida a la realització d’obres de canalització subterrània o aèria dels diferents serveis públics de subministrament d’aigua, gas, 

electricitat, telèfon o altres.

Sèrie Nivell 4 Q146 Enllaços [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació referent a la realització d’obres de connexió i enllaç de la xarxa viària de la ciutat.

Sèrie Nivell 3 Q136 Foment/Interior (1833/1955) [Sèrie-Nivell 3]  – Sèrie tancada Expedients generats per diferents òrgans municipals i referits a la realització d’obres públiques per part de l’Ajuntament en el territori delimitat pel 

recinte de les muralles i en el dels antics municipis annexionats. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1833 

a 1955.

Sèrie Nivell 3 Q137 Eixample (1865/1955) [Sèrie-Nivell 3] Documentació generada per diferents òrgans municipals vinculats a la urbanització de l’Eixample, referida a la realització d’obres públiques en aquest 

sector de la ciutat per part de l’Ajuntament. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1865 a 1955.

Sèrie Nivell 3 Q138 Comissió de Ciutadella (1869/1892) [Sèrie-Nivell 3] – Sèrie tancadaDocumentació generada per la Comissió de Ciutadella referent a la realització d’obres d’infraestructura i d’urbanització dels terrenys del Parc de la 

Ciutadella. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1869 a 1892.

Sèrie Nivell 3 Q139 Comissió Especial del Monument a Colon (1881/1889-1904/1932) [Sèrie-Nivell 3]  – Sèrie tancadaDocumentació generada pel funcionament de la Comissió creada per promoure la construcció del monument a Colon amb motiu de l’Exposició Universal 

de 1888. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes corresponen als períodes següents: 1881 a 1889 i 1904 a 1932.

Sèrie Nivell 3 Q140 Junta per a la Construcció d'un Palau de Justícia a Barcelona (1885/1912) [Sèrie-Nivell 3]– Sèrie tancadaDocumentació generada per l’òrgan creat per a promoure la construcció d’un palau de justícia a Barcelona. Actualment és una sèrie documental tancada 

i les seves dates extremes són des de 1885 a 1912.

Sèrie Nivell 3 Q141 Junta Mixta d'Urbanització i Aquarterament (1927/1950) [Sèrie-Nivell 3] – Sèrie tancadaDocumentació administrativa i de gestió generada per la “Junta de Urbanización y Acuartelamiento de Barcelona”, que inclou expedients d’expropiació i 

adquisició de terrenys per a la construcció d’edificis militars, establiments portuaris i altres. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves 

dates extremes són des de 1927 a 1950.

Sèrie Nivell 3 Q142 Servei de Construccions en Parcs i Palaus de Montjuïc (1945/1968) [Sèrie-Nivell 3]  – Sèrie tancad aDocumentació referent al manteniment i conservació d’edificis, monuments i elements urbans de propietat municipal que formen part del patrimoni 

artístic i monumental de la ciutat, especialment els situats a la muntanya de Montjuïc. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates 

extremes són des de 1945 a 1968.

Sèrie Nivell 3 Q147 Servei d'Actuació sobre el Patrimoni Artístic i Ambiental (1888/1981) [Sèrie-Nivell 3]  – Sèrie tancadaDocumentació referent al manteniment i conservació d’edificis, monuments i elements urbans de propietat municipal que formen part del patrimoni 

artístic i monumental de la ciutat. Actualment és una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1888 a 1981.

Sèrie Nivell 3 Q143 Negociat d'Obres Públiques (1955/1968) [Sèrie-Nivell 3]  – Sèrie tancadaDocumentació generada per aquest òrgan municipal, referida a la realització d’obres públiques per part de l’Ajuntament. Actualment és una sèrie 

documental tancada i les seves dates extremes són des de 1955 a 1968.

SUBSECCIÓ Nivell 2 Q104 PROTECCIÓ DEL PATRIMONI [Subsecció] Fa referència a la documentació generada per aquelles actuacions encaminades a la protecció dels elements del patrimoni ambiental, urbanístic, 

arquitectònic, historicoartístic, arqueològic, etc. que conformen el paisatge urbà de la ciutat.

Sèrie Nivell 3 Q154 Catàleg del Patrimoni Historicoartístic [Sèrie-Nivell 3] Inclou tota la documentació generada pel manteniment del Catàleg d’Edificis Protegits.

Sèrie Nivell 3 Q155 Edificis d’interès local [Sèrie-Nivell 3] Inclou tota la documentació generada pel manteniment d’instruments com registres, inventaris o catàlegs, i que identifiquen als edificis no protegits.



Sèrie Nivell 3 Q156 Elements singulars [Sèrie-Nivell 3] Inclou tota la documentació produïda per la gestió de l’Inventari d’Elements Urbans de la Ciutat.

Sèrie Nivell 3 Q158 Intervencions Arqueològiques [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació que es genera o es rep per la intervenció que es fa en el patrimoni i que es materialitza en estudis directes d’art rupestre i 

prospeccions, sondeigs, excavacions, els controls i qualsevol altra intervenció, amb remoció de terrenys o sense, que tingui per finalitat descobrir, 

documentar o investigar restes arqueològiques o paleontològiques. Les intervencions poden ser d’ofici o a petició d’altres òrgans i es poden concretar en 

intervencions en jaciments, edificis o barris.

Sèrie Nivell 3 Q159 Cartes Arqueològiques [Sèrie-Nivell 3] Documents concebuts com a eina de planejament que recullen i avaluen el patrimoni arqueològic de la nostra ciutat. Es tracta de l’inventari exhaustiu de 

les restes arqueològiques del municipi, que s’han d’anar actualitzant a mesura que el coneixement del patrimoni s’incrementa. És una base de dades, 

informatitzada, amb una fitxa model on consta la localització, tipus i estat de conservació del jaciment, entre d’altres dades.

Sèrie Nivell 3 Q160 Excavacions i prospeccions [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació generada per remocions en la superfície, subsòl o en medis subaquàtics que es realitzen amb la finalitat de descobrir tota classe 

de restes històriques o paleontològiques i les exploracions superficials sense remoció de terreny i amb recollida o no de material arqueològic.

SUBSECCIÓ Nivell 2 Q152 PROMOCIÓ DE L’HABITATGE [Subsecció] Recull la documentació referent a la planificació, construcció, promoció, rehabilitació i adjudicació d’habitatges de protecció oficial o de preus 

assequibles i gestionat per l’Ajuntament.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica Q183.

Sèrie Nivell 3 Q183  Promoció de l’habitatge [Sèrie-Nivell 3] ] – Entrada genèrica Recull la documentació referent a la planificació, construcció, promoció, rehabilitació i adjudicació d’habitatges de protecció oficial o de preus 

assequibles i gestionat per l’Ajuntament.

Observacions: Comparteix definició i nom amb la subsecció Q152.

Grup de sèrie Nivell 3 Q168 Foment de l’habitatge públic [Grup de sèries]

Sèrie Nivell 4 Q169 Sol·licituds d’habitatge públic [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació generada pels tràmits de sol•licitud d'accés a Habitatges amb Protecció Oficial (HPO) de l'Ajuntament de Barcelona que fan 

ciutadans i ciutadanes. 

Grup de sèrie Nivell 3 Q163 Foment del lloguer d’habitatge privat [Grup de sèries] Documentació produïda per les accions que fa l’Administració municipal per tal de fomentar el lloguer d’habitatges privats, tot donant suport a llogaters 

(aconseguint rendes de lloguer favorables, fent seguiment de les obligacions contractuals, donant ajuts complementaris, etc) i a propietaris (donant 

garanties pel que fa al seguiment de les obligacions contractuals, assumint la defensa jurídica en cas d’impagaments, etc).

Sèrie Nivell 4 Q164 Sol·licituds de lloguer d’habitatge privat  [Sèrie-Nivell 4] Inclou les sol•licituds de lloguer d’habitatge privat i tota la documentació relacionada amb aquest tràmit.

Sèrie Nivell 4 Q165 Sol·licituds d’inclusió d’habitatge privat a la borsa  [Sèrie-Nivell 4]Inclou les sol•licituds de propietaris d’habitatges per a incloure els seus immobles en la borsa de lloguer de l’administració municipal, així com la 

documentació relacionada amb aquest tràmit.

Sèrie Nivell 4 Q166 Ajuts al lloguer d’habitatge  [Sèrie-Nivell 4] Inclou tota la documentació que fa referència als ajuts que es donen als ciutadans que volen accedir al lloguer d’un habitatge.

Sèrie Nivell 4 Q167 Mediació en el lloguer d’habitatge privat  [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació que genera la mediació que fa l’Administració municipal per possibles conflictes d’interessos entre llogaters i propietaris en el 

lloguer de l’habitatge privat.

SECCIÓ Nivell 1 R100  PROVEÏMENTS, COMERÇ I CONSUM Fa referència a tota la documentació rebuda i generada per l'Ajuntament en l'exercici de les competències que la llei li atribueix en matèria 

d'abastament, de control de les activitats de compra i venda de productes o serveis i de defensa dels drets de consumidors i usuaris.

SUBSECCIÓ Nivell 2 R101 ORDENACIÓ DEL COMERÇ [Subsecció] Aplega la documentació que fa referència a les actuacions municipals que tenen com a objectiu vetllar pel desenvolupament harmònic i ordenat del 

sector comercial i garantir la disponibilitat i la qualitat d'una oferta comercial variada.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica R135.

Sèrie Nivell 3 R135 Ordenació del comerç  [Sèrie-Nivell 3]  – Entrada genèrica Aplega la documentació que fa referència a les actuacions municipals que tenen com a objectiu vetllar pel desenvolupament harmònic i ordenat del 

sector comercial i garantir la disponibilitat i la qualitat d'una oferta comercial variada.

Observacions: Comparteix definició i nom amb la subsecció R101.

Sèrie Nivell 3 R101U18 Ordenació del comerç. Inspecció [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 R102 Planificació i programació de la política comercial [Sèrie-Nivell

3]
Inclou  els documents vinculats a l'elaboració dels instruments que permeten l'adaptació de l'equipament comercial a les necessitats dels consumidors i 

la regulació dels usos i les activitats comercials del municipi.

Sèrie Nivell 3 R103 Instal·lació d'establiments comercials [Sèrie-Nivell 3] Comprèn tota la documentació rebuda i produïda per l'Ajuntament sobre l'emplaçament i l'obertura d'establiments comercials, en especial els de grans 

dimensions.

Sèrie Nivell 3 R105 Promoció del comerç i dels equipaments comercials [Sèrie-

Nivell 3]
Recull la materialització documental de les actuacions que tenen com a objectiu impulsar i difondre la centralitat, diversitat i competitivitat comercial de 

la ciutat.

Sèrie Nivell 3 R106 Formació i reciclatge d'empresaris i comerciants [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents referents a les actuacions destinades a millorar la capacitació professional de les persones que treballen en l'àmbit del comerç.



Grup de sèrie Nivell 3 R129 Renovació i reconversió dels equipaments i l'oferta comercial

[Grup de sèries]
Aplega estudis, informes i projectes que plantegen la possibilitat d'oferir unes estructures comercials més modernes i competitives, mitjançant la 

remodelació física dels establiments o l'adequació de l'oferta a la demanda potencial. 

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica R104.

Sèrie Nivell 4 R104 Renovació i reconversió dels equipaments i l'oferta comercial [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèricaAplega estudis, informes i projectes que plantegen la possibilitat d'oferir unes estructures comercials més modernes i competitives, mitjançant la 

remodelació física dels establiments o l'adequació de l'oferta a la demanda potencial. 

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries R129.

Sèrie Nivell 4 R104U10 Renovació i reconversió dels equipaments i l’oferta comercial. Subvencions i Ajuts [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 R104U16 Renovació i reconversió dels equipaments i l’oferta comercial. Registres [Sèrie-Nivell 4]

SUBSECCIÓ Nivell 2 R114 ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT COMERCIAL [Subsecció]Aplega la documentació que, en el marc de les competències municipals, faci referència a les activitats que tenen com a finalitat posar a disposició del 

mercat interior béns, productes o determinats serveis, mitjançant persones físiques o jurídiques (bàsicament en l'àmbit detallista i en diferents 

modalitats de venda).

Observacions: Comparteix definició i nom l’entrada genèrica R136.

Sèrie Nivell 3 R136 Organització de l’activitat comercial [Sèrie-Nivell 3] – Entrada genèricaAplega la documentació que, en el marc de les competències municipals, faci referència a les activitats que tenen com a finalitat posar a disposició del 

mercat interior béns, productes o determinats serveis, mitjançant persones físiques o jurídiques (bàsicament en l'àmbit detallista i en diferents 

modalitats de venda).

Observacions: Comparteix definició i nom amb la subsecció R114.

Sèrie Nivell 3 R114U16 Organització de l’activitat comercial. Registres [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 R114U18 Organització de l’activitat comercial. Inspecció [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 R120 Control de les activitats firals [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació referent al control de les manifestacions comercials -de durada limitada i amb una pluralitat d'expositors- destinades a exposar 

béns o ofertar serveis per a afavorir-ne la difusió, promoure els intercanvis comercials i apropar l'oferta a la demanda.

Grup de sèrie Nivell 3 R115 Gestió i administració dels mercats municipals [Grup de sèries] Recull els documents que fan referència al govern dels mercats municipals, activitat que inclou la vigilància del compliment de la normativa vigent, 

l'atorgament de les llicències i permisos corresponents als llocs de venda o la realització i control d'altres serveis o actuacions complementàries.

Sèrie Nivell 4 R115U10 Gestió i administració dels mercats municipals. Subvencions i Ajuts [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 R115U15 Gestió i administració dels mercats municipals. Reclamacions, Queixes i Peticions [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 R115U16 Gestió i administració dels mercats municipals. Registres [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 R115U18 Gestió i administració dels mercats municipals. Inspecció [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 R115U19 Gestió i administració dels mercats municipals. Certificats i Diligències [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 R115U20 Gestió i administració dels mercats municipals. Convenis, Acords i Protocols [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 R115E10 Gestió i administració dels mercats municipals. Zonals [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 R115E20 Gestió i administració dels mercats municipals. Especials [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 R115E30 Gestió i administració dels mercats municipals. Centrals [Sèrie-Nivell 4]

Grup de sèrie Nivell 4 R130 Adjudicació de les autoritzacions de llocs de venda [Grup de

sèries]
Aplega la documentació i els expedients que permeten procedir a l'atorgament o renovació del permís d'ús d'una parada fixa o especial o d'un magatzem-

dipòsit en els mercats municipals de Barcelona, mitjançant l'oportuna llicència.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica R116.

Sèrie Nivell 5 R116 Adjudicació de les autoritzacions de llocs de venda [Sèrie-Nivell 5] – Entrada genèricaAplega la documentació i els expedients que permeten procedir a l'atorgament o renovació del permís d'ús d'una parada fixa o especial o d'un magatzem-

dipòsit en els mercats municipals de Barcelona, mitjançant l'oportuna llicència.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries R130.

Sèrie Nivell 5 R116U16 A Adjudicació de les autoritzacions de llocs de venda. Registres [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 R116E10 Adjudicació de les autoritzacions de llocs de venda. Zonals [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 R116E20 Adjudicació de les autoritzacions de llocs de venda. Especials [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 R116E30 A Adjudicació de les autoritzacions de llocs de venda. Centrals [Sèrie-Nivell 5]

Grup de sèrie Nivell 4 R131 Canvi de titularitat de l'autorització [Grup de sèries] Recull els expedients que permeten formalitzar el traspàs o cessió de la llicència d'ús d'una parada -fixa o especial- o d'un magatzem-dipòsit d'una 

persona natural o jurídica a una altra.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica R117.

Sèrie Nivell 5 R117 Canvi de titularitat de l'autorització [Sèrie-Nivell 5] – Entrada genèricaRecull els expedients que permeten formalitzar el traspàs o cessió de la llicència d'ús d'una parada -fixa o especial- o d'un magatzem-dipòsit d'una 

persona natural o jurídica a una altra.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries R131.



Sèrie Nivell 5 R117E10 Canvi de titularitat de l’autorització. Zonals [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 R117E20 Canvi de titularitat de l’autorització. Especials [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 R117E30 Canvi de titularitat de l’autorització. Centrals [Sèrie-Nivell 5]

Grup de sèrie Nivell 4 R132 Recuperació de l'autorització [Grup de sèries] Inclou la documentació referent a l'extinció de la llicència d'ús i el seu retorn a l'Ajuntament en virtut de les situacions previstes en les ordenances 

municipals de mercats. Els processos sancionadors que comportin la pèrdua de la llicència en queden exclosos (vegeu la secció C100).

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica R118.

Sèrie Nivell 5 R118 Recuperació de l'autorització [Sèrie-Nivell 5] – Entrada genèrica Inclou la documentació referent a l'extinció de la llicència d'ús i el seu retorn a l'Ajuntament en virtut de les situacions previstes en les ordenances 

municipals de mercats. Els processos sancionadors que comportin la pèrdua de la llicència en queden exclosos (vegeu la secció C100).

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries R132.

Sèrie Nivell 5 R118E10 Recuperació de l’autorització. Zonals [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 R118E20 Recuperació de l’autorització. Especials [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 R118E30 Recuperació de l’autorització. Centrals [Sèrie-Nivell 5]

Grup de sèrie Nivell 4 R133 Modificació de l'autorització o de l'espai [Grup de sèries] Aplega la documentació sobre els canvis que afecten a l'espai previst en l'autorització -ja sigui per fusió, trasllat, permuta o ampliació del lloc de venda- i 

els que modifiquen la llicència arran de la sol•licitud de venda de nous productes o de variacions en la denominació social.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica R119.

Sèrie Nivell 5 R119 Modificació de l'autorització o de l'espai [Sèrie-Nivell 5] – Entrada genèricaAplega la documentació sobre els canvis que afecten a l'espai previst en l'autorització -ja sigui per fusió, trasllat, permuta o ampliació del lloc de venda- i 

els que modifiquen la llicència arran de la sol•licitud de venda de nous productes o de variacions en la denominació social.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries R133.

Sèrie Nivell 5 R119E10 Modificació de l’autorització o de l’espai. Zonals [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 R119E20 Modificació de l’autorització o de l’espai. Especials [Sèrie-Nivell 5]

Sèrie Nivell 5 R119E30 Modificació de l’autorització o de l’espai. Centrals [Sèrie-Nivell 5]

SUBSECCIÓ Nivell 2 R121 GESTIÓ DEL PROVEÏMENT [Subsecció] Aplega la documentació que reflecteix les activitats municipals destinades a assegurar a la població el proveïment de béns de consum immediat, per 

satisfer les seves necessitats, i a garantir-ne la qualitat.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica R134.

Sèrie Nivell 3 R134 Gestió del proveïment [Sèrie-Nivell 3]  – Entrada genèrica Aplega la documentació que reflecteix les activitats municipals destinades a assegurar a la població el proveïment de béns de consum immediat, per 

satisfer les seves necessitats, i a garantir-ne la qualitat.

Observacions: Comparteix definició i nom la subsecció R121.

Sèrie Nivell 3 R121U16 Gestió del proveïment. Registres [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 R121U06 Gestió del proveïment. Estadístiques i Indicadors [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 R122 Declaracions de vins (1966/1980) [Sèrie-Nivell 3] Relacions de collites i existències de vins i productes derivats del raïm, emmagatzemats als cellers i magatzems de la ciutat de Barcelona. Actualment és 

una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1966 a 1980.

Sèrie Nivell 3 R123 Adquisició de productes naturals (1971/1973) [Sèrie-Nivell 3] Expedients de sol•licitud per procedir a l'adquisició directa de productes del camp, per tal de vendre'ls en els mercats zonals de Barcelona. Actualment és 

una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1971 a 1973.

Sèrie Nivell 3 R125 Comissió per a l'abastament d'aigua potable (1911/1913) [Sèrie-Nivell 3]Documentació generada pel funcionament de l'òrgan municipal encarregat de solucionar el problema de l'abastament d'aigua de la ciutat. Actualment és 

una sèrie documental tancada i les seves dates extremes són des de 1911 a 1913.

Sèrie Nivell 3 R124 Gestió de l'escorxador [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació resultant del control i administració dels serveis que ofereix l'escorxador -des de l'estabulació i el sacrifici fins a la llotja de 

contractació-.

SUBSECCIÓ Nivell 2 R126 ATENCIÓ A CONSUMIDORS I USUARIS [Subsecció]Comprèn la documentació produïda pel municipi en l'exercici de les competències que la legislació li atribueix en matèria de protecció i defensa dels 

consumidors i usuaris.

Sèrie Nivell 3 R127 Assessorament i formació al consumidor [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació referent a les activitats destinades a prevenir els consumidors i usuaris, a orientar-los sobre la normativa vigent i sobre els seus 

drets i com fer-los valer, i a millorar llur preparació i conscienciació en tant que individus que adquireixen, usen o gaudeixen de béns i serveis.

SECCIÓ Nivell 1 S100 SANITAT I SALUT PÚBLIQUES Aplega la documentació relativa al control que s’exerceix sobre la població en matèria de sanitat per tal de vetllar i millorar l’estat de salut de la 

població. 



SUBSECCIÓ Nivell 2 S101 ORDENACIÓ SANITÀRIA [Subsecció] Inclou les funcions d’ordenació, planificació, mapes sanitaris, plans de salut, així com els processos d’avaluació, que regeixen un sistema integral de la 

salut, tractades de forma global. Així podem localitzar sèries documentals fruits de funcions de distribució de la xarxa hospitalària, o sistema sanitari o bé 

els plans i programes de salut.

Sèrie Nivell 3 S102 Planificació i promoció de la salut [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que es produeix en la confecció i disseny de projectes i experiències en diferents àmbits (escoles, empreses, serveis 

assistencials...) tendents a vetllar i millorar l’estat de salut de la població.

Sèrie Nivell 3 S103 Mapes sanitaris [Sèrie-Nivell 3] Reuneix la documentació necessària per tal de dur a terme els mapes sanitaris de la ciutat, on es descriuen por zones o districtes l’estat de salut dels seus 

habitants, per tal de dur a terme diferents actuacions tendents a millorar la qualitat de vida dels mateixos.

Sèrie Nivell 3 S104 Plans i programes sanitaris [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació produïda per tots aquells plans i programes que impulsats des de l’administració ajuden a millorar la salut pública com ara són els 

programes d’actuació sobre drogodependències, programes amb substàncies substitutives, programes de prevenció en empreses, control de tabaquisme 

o alcohol, etc.

SUBSECCIÓ Nivell 2 S105 PREVENCIÓ I CONTROL [Subsecció] Aplega la documentació produïda en els sistemes d’informació sanitària que es recullen i analitzen sistemàticament en relació a diversos problemes 

relacionats amb la salut i que permeten una visió conjunta de l’estat de salut de la població.

Sèrie Nivell 3 S106 Educació i informació sanitària [Sèrie-Nivell 3] Inclou estudis, campanyes, estadístiques, informes sobre l’educació i informació referent a la salut amb les finalitats de prevenció i millora de la qualitat 

de vida, com ara els indicadors d’activitat dels sistemes d’informació sanitària.

Sèrie Nivell 3 S107 Vacunacions [Sèrie-Nivell 3] Inclou qualsevol tipus de vacunació que es dugui a terme com a mesura preventiva de malalties, com ara les vacunacions que s’efectuen periòdicament a 

les escoles.

Grup de sèrie Nivell 3 S108 Anàlisi [Grup de sèries] Aplega la documentació produïda per les anàlisi microbiològiques i fisicoquímiques de mostres rebudes pel control de contaminants que poden afectar la 

salut de la població, com també de les mostres provinents de particulars i clients privats.

Sèrie Nivell 4 S109 Aliments [Sèrie-Nivell 4] Reuneix la documentació produïda per l’anàlisi dels aliments que es realitzen periòdicament tant en els mercats centrals d’abastaments, com en les 

indústries, i en el comerç minorista.

Sèrie Nivell 4 S109U18 Aliments. Inspecció [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 S110 Mediambientals [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació produïda pel control atmosfèric de contaminants químics i biològics, que s’efectua en sorres, terres dels parcs, espais infantils, 

platges i piscines, aigües de consum de boca o aigües residuals.

Sèrie Nivell 4 S110U18 Mediambientals. Inspecció [Sèrie-Nivell 4]

SUBSECCIÓ Nivell 2 S111 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA [Subsecció] Fa referència tant a l’assistència a nivell mèdic com farmacèutic, inclou qualsevol tractament,  aquests poden ser genèrics, és a dir, de malalties 

freqüents o bé especials com epidèmies, drogodependències o de cobertura especial. Inclou el tractament de declaracions obligatòries de malalties, 

normalment epidèmies (meningocòccia, sida, tuberculosi, hepatitis. . .). També inclou el tractament de cobertura especial (ortopèdia, òptica, audiòfons, 

pròtesi. . .), les seves autoritzacions, abonaments, control i els tractaments referents a les drogodependències, en tots els seus nivells.

Grup de sèrie Nivell 3 S112 Mèdica [Grup de sèries] Inclou tots els nivells d’actuació, és a dir, primària, hospitalària i extrahospitalària. 

Grup de sèrie Nivell 4 S145 Primària [Grup de sèries] Aplega documentació referent a medicina general (metges de capçalera i especialitats), pediatria, atenció integral a la gent gran, mútues.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica S113.

Sèrie Nivell 5 S113 Primària [Sèrie-Nivell 5] – Entrada genèrica Aplega documentació referent a medicina general (metges de capçalera i especialitats), pediatria, atenció integral a la gent gran, mútues.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries S145.

Grup de sèrie Nivell 4 S146 Hospitalària [Grup de sèries] Inclou la documentació produïda per l’ingrés a urgències amb o sense hospitalització, històries clíniques. També inclou la gestió de llits, el desplaçament 

de malalts, proves i anàlisi.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica S114.

Sèrie Nivell 5 S114 Hospitalària [Sèrie-Nivell 5] – Entrada genèrica Inclou la documentació produïda per l’ingrés a urgències amb o sense hospitalització, històries clíniques. També inclou la gestió de llits, el desplaçament 

de malalts, proves i anàlisi.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries S146.

Sèrie Nivell 4 S115 Extrahospitalària [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació generada pels processos de rehabilitació i el seguiment de malalties. 

Grup de sèrie Nivell 3 S116 Farmacèutica [Grup de sèries] Inclou la documentació que es genera en la gestió i control medicamentós, és a dir, la gestió i control dels medicaments, receptaris i règim de dispensació. 

Sèrie Nivell 4 S117 Control de medicaments  [Sèrie-Nivell 4] Aquesta documentació inclou el registre i control de medicaments, el servei domiciliari (gent gran, crònics...) i els estudis de consum de medicaments.



Sèrie Nivell 4 S118 Elaboració de fàrmacs  [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació produïda en els processos d’elaboració de preparats, que es subministra als centres sanitaris, així com la realització dels 

corresponents controls de qualitat.

Sèrie Nivell 3 S119 Epidemiològica [Sèrie-Nivell 3] Reuneix la documentació produïda pel recull sistemàtic d’informació, processament, anàlisi i difusió de malalties de declaració obligatòria, com la 

malaltia meningocòccia, la sida la tuberculosi, l’hepatitis, etc. Així com la documentació derivada de la investigació i control dels brots epidèmics de 

qualsevol malaltia i dels programes de prevenció, control i vigilància epidemiològica.

SUBSECCIÓ Nivell 2 S120 SEGURETAT ALIMENTÀRIA I SALUBRITAT [Subsecció]Aplega la documentació produïda per la protecció de la salut a través dels aliments, o sigui amb el control dels mercats, majoristes i minoristes 

d’alimentació, així com en el control de zoonosi i vectors i en la higiene pública.

Grup de sèrie Nivell 3 S121 Alimentació [Grup de sèries] Reuneix la documentació produïda pel control dels aliments que arriben als ciutadans. Aquesta documentació fa referència tant al control sanitari 

efectuat als majoristes d’aliments, i el que es realitza en l’escorxador d’animals d’abastament, com en el transport i comercialització d’aliments en els 

establiments de restauració col•lectiva comercial i menjadors col•lectius socials. També comprèn tots els registres i autoritzacions que es realitzen en els 

comerços minoristes d’aliments.

Sèrie Nivell 4 S122 Indústries alimentàries [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació que comprèn els registres i autoritzacions sanitàries que es realitzen en les indústries d’alimentació, com ara majoristes 

d’aliments, establiments de restauració col•lectiva i menjadors col•lectius socials.

Sèrie Nivell 4 S123 Mercats centrals [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació relativa als controls sanitaris que s’exerceixen en els mercats centrals de la ciutat, com ara en l’escorxador.

Sèrie Nivell 4 S124 Minoristes alimentació [Sèrie-Nivell 4] Reuneix la documentació relativa als registres i autoritzacions sanitàries que es realitzen en el comerç minorista d’alimentació. 

Grup de sèrie Nivell 3 S125 Zoonosi [Grup de sèries] Aplega la documentació produïda en la gestió i el control de l’anomenada fauna urbana, tant els animals de companyia, com els animals salvatges urbans 

(coloms, gavines, cotorres...), com la derivada de les plagues (insectes, rates...).

Sèrie Nivell 4 S126 Animals de companyia [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació produïda en la gestió dels petits animals (gossos i gats) quan són abandonats o entregats a les instal·lacions municipals

Sèrie Nivell 4 S127 Acolliment i adopcions [Sèrie-Nivell 4] Aplega documentació relativa tant a les campanyes d’adopció d’animals de companyia com a la produïda en la gestió de les esmentades adopcions. 

Sèrie Nivell 4 S128 Identificació d’animals [Sèrie-Nivell 4] Reuneix la documentació obtinguda amb la col·laboració de diversos sectors per a la identificació censal dels animals domèstics, com també la 

documentació de retorn dels animals que són identificats i retornats als seus propietaris. 

Sèrie Nivell 4 S129 Cens animals perillosos [Sèrie-Nivell 4] Aplega documentació relativa al cens de gossos potencialment perillosos que és necessari que estiguin registrats.

Sèrie Nivell 4 S130 Animals salvatges [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació relativa a la captura i sacrifici de coloms, cotorres, gavines, etc

Sèrie Nivell 4 S131 Plagues [Sèrie-Nivell 4] Documentació relativa al control i seguiment que aquest tipus de plagues poden produir en la salut de la ciutat, així com les estratègies dutes a terme per 

tal d’evitar-les. 

Grup de sèrie Nivell 3 S132 Higiene Pública  [Grup de sèries] Aplega la documentació produïda en les tasques de control de punts de risc per brutícia o per determinades plagues que requereixen una actuació 

puntual, inclús quan l’administració actua en substitució del ciutadà. També comprèn tota aquella documentació necessària per portar el registre.

Sèrie Nivell 4 S133 Desinfecció, desratització i desinsectació [Sèrie-Nivell 4] Aplega documentació relativa a fitxes de serveis realitzats, punts d’atenció especial, indicadors d’explotació, higiene d’habitatges i de finques, etc.  

Sèrie Nivell 4 S134 Control establiments plaguicides [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació que genera la tramitació de les sol•licituds d'inscripció al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides. La inscripció en 

aquest registre és obligatòria per a empreses, serveis o establiments vinculats a la fabricació, emmagatzematge, comercialització, distribució i/o 

aplicació de biocides, plaguicides o desinfectants tant d'ús ambiental com d’ús a la indústria alimentària. També s'hi han de registrar proveïdors de 

serveis a tercers de prevenció i control de la legionel•losi.

SUBSECCIÓ Nivell 2 S135 CEMENTIRIS [Subsecció] Aplega la documentació relativa a la activitat que es realitza o que genera la gestió de cementiris i els serveis públics que comporta.

Sèrie Nivell 3 S136 Junta del Cementiri General de Barcelona (1836/1881) [Sèrie-Nivell 3]Aplega la documentació generada tant per la Junta del Cementiri General de Barcelona com per la Junta de Cementerios. Es tracta de la documentació 

d’organització d’aquests òrgans i dels seus actes de govern. Actualment és una sèrie tancada que comprèn els períodes de 1836 a 1881 i de 1886 a 1896. 

Grup de sèrie Nivell 3 S137 Sepultures [Grup de sèries] Inclou la documentació generada per la gestió, el control i el manteniment de les diverses unitats d’enterrament.

Sèrie Nivell 4 S137U16 Llibre de registre general de sepultures i parcel·les [Sèrie-Nivell 4]

Sèrie Nivell 4 S138 Dret funerari  [Sèrie-Nivell 4] Aplega els diferents documents o expedients relatius als diversos tipus de transmissió d’aquest dret com els generats per actes administratius relacionats 

amb el mateix (retrocessió, ampliació, limitació, etc.)

Sèrie Nivell 4 S140 Control i seguiment sepultures [Sèrie-Nivell 4] Inclou els documents que es generen relacionats amb el control i seguiment de les unitats d’enterrament. Així es pot localitzar llibres de registre de 

sepultures , llibres alfabètics de propietaris, etc.

Sèrie Nivell 4 S141 Adquisició i desnonament [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació relativa a l’adquisició temporal o definitiva d’una sepultura, així com els documents justificatius de la propietat dels mateixos. 

Aplegaria, per exemple, els documents, d’adquisició, llibres de venda, de concessió temporal, títols 

de propietat, etc. 



Sèrie Nivell 4 S139 Obres i ornamentació de les sepultures [Sèrie-Nivell 4] Inclou els documents generats per l’activitat  de millora de la construcció de nínxols, panteons o similars, tant de caire particular com pels propis serveis 

públics

Grup de sèrie Nivell 3 S147 Inhumacions  [Grup de sèries] Inclou la documentació generada pel control i realització de les inhumacions, incloent-hi, per exemples, els llibres de registre de fèretres, llibres, diaris 

d’inhumacions, butlletes d’enterrament, etc.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica S142.

Sèrie Nivell 4 S142 Inhumacions [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Inclou la documentació generada pel control i realització de les inhumacions, incloent-hi, per exemples, els llibres de registre de fèretres, llibres, diaris 

d’inhumacions, butlletes d’enterrament, etc.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries S147.

Grup de sèrie Nivell 3 S148 Exhumacions i trasllats [Grup de sèries] Inclou la documentació generada pel control i realització d’exhumacions de cadàvers, trasllats, autoritzacions sanitàries, ordres judicials, llibres de 

registre, etc. 

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica S143.

Sèrie Nivell 4 S143 Exhumacions i trasllats [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Inclou la documentació generada pel control i realització d’exhumacions de cadàvers, trasllats, autoritzacions sanitàries, ordres judicials, llibres de 

registre, etc. 

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries S148.

Grup de sèrie Nivell 3 S149 Incineracions [Grup de sèries] Documentació generada pel control i seguiment dels processos d’incineració que es duen a terme en els cementiris que tenen previst la realització 

d’aquest servei. 

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica S144.

Sèrie Nivell 4 S144 Incineracions [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Documentació generada pel control i seguiment dels processos d’incineració que es duen a terme en els cementiris que tenen previst la realització 

d’aquest servei. 

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries S149.

SECCIÓ Nivell 1 T100  MEDI AMBIENT Aplega documents produïts i rebuts per l'Ajuntament de Barcelona en l'exercici de les seves competències en matèria de medi ambient. Inclou 

documentació generada entorn a les polítiques municipals de planificació, gestió i control de les tasques de manteniment, conservació i millora de la 

qualitat ambiental; en concret, sobre la gestió dels residus, de l'energia, de l'aigua i dels espais verds i la biodiversitat.

SUBSECCIÓ Nivell 2 T104 PLANIFICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ [Subsecció]  Fa referència a la documentació relacionada amb els plans ambientals i amb les activitats de sensibilització i conscienciació ambiental.

Sèrie Nivell 3 T105 Plans ambientals [Sèrie-Nivell 3] Recull documentació generada i rebuda en la realització dels plans de qualitat ambiental

Grup de sèrie Nivell 3 T106 Conscienciació ambiental [Grup de sèries] Recull tots els procediments, programes i activitats destinats a la conscienciació de la cultura de la sostenibilitat a la ciutat de Barcelona, inclou tant les 

accions realitzades de cara a la ciutadania, com aquelles destinades a possibilitar un Ajuntament més sostenible.

Sèrie Nivell 4 T107 Activitats d'educació ambiental [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació generada i rebuda per a l'organització d'activitats d'educació ambientals tant a les aules ambientals com els centres de ciutat, 

inclou també aquelles activitats d'assessorament i consulta que es puguin realitzar.

Sèrie Nivell 4 T108 Programes ambientals [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació generada tant pel disseny i planificació dels programes de sostenibilitat com pel seguiment d'aquests.

Sèrie Nivell 4 T109 Gestió de les aules ambientals [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació generada per la programació i coordinació de les aules ambientals.

SUBSECCIÓ Nivell 2 T111 GESTIÓ DE L'AIGUA [Subsecció]  Fa referència a la documentació generada per a la realització d'activitats i la prestació de serveis relacionats amb el sanejament, el subministrament i 

l'aprofitament d'aigua, així com la documentació relacionada amb la qualitat ambiental i sanitària de les platges i el litoral.

Grup de sèrie Nivell 3 T112 Aprofitament de les aigües [Grup de sèries] Recull la documentació relativa al control i gestió dels recursos híbrids.

Sèrie Nivell 4 T113 Subministrament d’aigua [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació relacionada amb el servei de subministrament d'aigua apta pel consum humà, com pels usos de l'aigua no potables.

Sèrie Nivell 4 T114 Mapes de recursos hídrics [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació relacionada amb la xarxa de recursos hídrics, també els alternatius, englobant l'avituallament, les fonts de beure i els llacs 

ornamentals, el drenatge de la ciutat, la xarxa de clavegueram i els dipòsits de retenció d'aigües pluvials.

Sèrie Nivell 4 T115 Autorització funcionament fonts ornamentals [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació per a l'atorgament de l'autorització pel funcionament extraordinari de fonts ornamentals amb motiu de convencions i 

celebracions de la ciutat, entre altres activitats a sol·licitud d'un particular o empresa.

Sèrie Nivell 4 T116 Autorització d’esgotament del freàtic [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació per a l'atorgament de l'autorització per a l'abocament d'aigües freàtiques i d'obres privades o publiques a la xarxa de 

clavegueram.

Sèrie Nivell 4 T117 Sanejament de les aigües [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació relativa a la gestió i control del sistema de sanejament d'aigües residuals i pluvials; en concret, sobre l'ús de la xarxa de 

clavegueram municipal i la qualitat ambiental i sanitària de les instal·lacions del sistema de sanejament.

Grup de sèrie Nivell 3 T118 Gestió del litoral [Grup de sèries] Recull la documentació relativa al manteniment i promoció per l'ús lúdic de les platges i del mar litoral de la ciutat.

Sèrie Nivell 4 T119 Estat de les platges  [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació relativa a la gestió i control de l'estat de les platges i la protecció de la qualitat del mar litoral.



SUBSECCIÓ Nivell 2 T120 GESTIÓ DE L’ENERGIA [Subsecció] Fa referència a la documentació sobre la generació d'energia local i eficiència energètica, així com a la gestió de la qualitat lumínica de la ciutat.

Sèrie Nivell 3 T121 Promoció i impuls d’energies renovables [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació generada per a informar i impulsar els recursos energètics locals renovables, principalment els referits a la instal·lació d'energia 

solar en els edificis i construccions de titularitat pública o privada.

Sèrie Nivell 3 T122 Gestió de l’enllumenat públic [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació generada per una disposició, regulació i administració eficient de l'enllumenat públic de la ciutat.

SUBSECCIÓ Nivell 2 T101 NETEJA I RECOLLIA DE RESIDUS [Subsecció]  Fa referència als documents que es generen en el procés de recollida i gestió dels residus.

Sèrie Nivell 3 T102 Recollida dels residus especials [Sèrie-Nivell 3] Conté documentació  que  genera  la  recollida  de  residus especials,  que  són  aquells  que  per  la  seva naturalesa  potencialment  contaminant  

requereixen  un  tractament  específic  i  un  control periòdic.

Sèrie Nivell 3 T103 Control dels serveis de neteja de l’espai públic [Sèrie-Nivell 3]
 Recull la documentació generada per al control de la qualitat de les prestacions de servei dels diferents contractes relacionats amb la neteja de l'espai 

públic i la recollida de residus.

Sèrie Nivell 3 T123 Recollida de mobles i estris domèstics a domicili [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació relativa al servei de recollida singular de voluminosos a domicili, tant d'origen domiciliari com comercial.

Sèrie Nivell 3 T124 Recollida d’animals morts [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació relacionada amb servei de recollida immediata d'animals morts que estiguin a la via pública o a un domicili.

Sèrie Nivell 3 T125 Recollida comercial [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació relativa a la recollida selectiva de residus generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs.

Sèrie Nivell 3 T126 Recollida porta a porta [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació relacionada amb el servei municipal de recollida domiciliària de residus, així com a tots els eixos comercials on es realitzi la 

recollida selectiva comercial porta a porta.

Sèrie Nivell 3 T127 Recollida de residus flotants [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació  sobre  el servei de neteja de residus flotants de les aigües del litoral.

SUBSECCIÓ Nivell 2 T128 GESTIÓ ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT [Subsecció]Fa referència a la documentació relacionada amb la funció de gestió i conservació de la qualitat dels espais verds i la biodiversitat.

Grup de sèrie Nivell 3 T129 Gestió dels Horts Urbans [Grup de sèries] Recull tota la documentació relativa a la gestió d'horts urbans que l'Ajuntament posa a disposició de persones, col·lectius i entitats sense ànim de lucre.

Sèrie Nivell 4 T130 Cessió d'horts urbans a persones jubilades [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació del programa d'Horts Urbans adreçat a les persones jubilades. 

Sèrie Nivell 4 T131 Cessió d'horts urbans a entitats [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació del programa d'Horts Urbans adreçat a entitats amb persones amb diversitat funcional o en risc d'exclusió social. 

SECCIÓ Nivell 1 V100  PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA CIUTAT

SECCIÓ Nivell 1 X100 ACCIÓ I BENESTAR SOCIAL Aplega els documents que fan referència a funcions, competències, activitats o serveis relacionats amb l’atenció social i que estan orientats a 

millorar el benestar social, afavorint la igualtat d’oportunitats i la promoció social. Inclou documentació referent tant a l’elaboració de programes de 

prevenció social com a la prestació de serveis d’atenció social a la població.

SUBSECCIÓ Nivell 2 X101 PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS [Subsecció]Aplega els documents que es generen per la necessitat de planificar les accions dirigides a establir les línies d’actuació en l’àmbit social, així com en 

l’organització dels seus recursos.

Sèrie Nivell 3 X119 Planificació dels serveis socials [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació relacionada amb els objectius, línies d’actuació i plans d’acció en l’àmbit dels serveis socials. 

Observacions d’aplicació: S’inclouran aquells programes de col·lectius específics, que no estiguin en el Programa d’actuació Municipal a nivell de ciutat. 

Aquests darrers es classifiquen a la D126 o D127. 

Sèrie Nivell 3 X120 Organització i funcionament tècnic [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació relacionada amb les directrius tècniques i els instruments de treball, funcionament i organització, que, adreçats als professionals 

de serveis socials, tenen l’objectiu d’agilitar i optimitzar la seva feina. 

Sèrie Nivell 3 X121 Prevenció en acció social [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que s’elabora amb la finalitat d’establir mesures per a la prevenció en l’àmbit de l’acció i el benestar social. Per exemple: 

indicadors, informes, estudis, entre d’altres. 

SUBSECCIÓ Nivell 2 X102 ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA [Subsecció] Reuneix la documentació produïda com a resultat de l’acció social més bàsica i directa desenvolupada pel municipi, per tal de fer front a situacions de 

deteriorament de les condicions de vida de persones o col·lectius.

Grup de sèrie Nivell 3 X134 Atenció social bàsica individual i/o familiar [Grup de sèries] Fa referència als expedients de les persones o famílies que han sol·licitat o rebut algun tipus de prestació, tractament o atenció als centres de serveis 

socials de la ciutat.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica X103.

Sèrie Nivell 4 X103 Atenció social bàsica individual i/o familiar [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèricaFa referència als expedients de les persones o famílies que han sol·licitat o rebut algun tipus de prestació, tractament o atenció als centres de serveis 

socials de la ciutat.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el Grup de sèries X134.

Sèrie Nivell 4 X103U10 Atenció social bàsica individual i/o familiar. Subvencions i Ajuts (1997/2020) [Sèrie-Nivell 4] – Sèrie tancada

Grup de sèrie Nivell 3 X135 Atenció domiciliària  [Grup de sèries] Aplega la documentació generada per la gestió de la prestació de serveis socials que es realitzen en el propi domicili de l’usuari (persona o família), per 

tal de prevenir o minorar el deteriorament de les condicions i qualitat de vida d’aquesta persona o família. Les principals prestacions que es porten a 

terme són les relacionades amb la cura de les persones i de la llar: servei d’alarma telefònica, arranjament d’habitatges, subministrament d’àpats diaris, 

neteja, bugaderia, etc. 

Observacions: Comparteix definició i nom amb l'entrada genèrica X104.



Sèrie Nivell 4 X104 Atenció domiciliària  [Sèrie-Nivell 4] – Entrada genèrica Aplega la documentació generada per la gestió de la prestació de serveis socials que es realitzen en el propi domicili de l’usuari (persona o família), per 

tal de prevenir o minorar el deteriorament de les condicions i qualitat de vida d’aquesta persona o família. Les principals prestacions que es porten a 

terme són les relacionades amb la cura de les persones i de la llar: servei d’alarma telefònica, arranjament d’habitatges, subministrament d’àpats diaris, 

neteja, bugaderia, etc. 

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries X135.

Sèrie Nivell 4 X136 Accés a l’ajuda a domicili  [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació generada per l'alta de la prestació del servei d'ajuda a domicili, que consisteix en l'atenció personal dirigida a la cura d'una 

persona o persones ateses en el domicili i el suport a l’entorn del cuidador/a. Inclou tasques de recolzament en la higiene, cura personal i neteja 

ordinària, i manteniment de l’habitatge en condicions acceptables d’higiene i salubritat

Sèrie Nivell 4 X137 Baixa a l’ajuda a domicili [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació generada per la baixa de la prestació del servei d'ajuda a domicili. 

Sèrie Nivell 4 X138 Accés al servei d’àpats a domicili [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació generada per l'alta del servei social bàsic d’atenció domiciliària d'àpats a domicili, que s’adreça a persones que requereixen 

atencions d’alimentació equilibrada i que no disposen de cap suport sòcio-familiar per cobrir les necessitats bàsiques

Sèrie Nivell 4 X139 Baixa al servei d’àpats a domicili [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació generada per la baixa del servei social bàsic d’atenció domiciliària d'àpats a domicili.

Sèrie Nivell 4 X140 Accés a la teleassistència bàsica [Sèrie-Nivell 4] Aplega documentació generada en la prestació al servei de teleassistència bàsica, que consisteix en un servei d’assistència telefònica entre un equip 

tècnic de professionals de l’àmbit social i una persona usuària i familiars, les 24h del dia. 

Sèrie Nivell 4 X141 Baixa a la teleassistència bàsica [Sèrie-Nivell 4] Aplega documentació generada per a la baixa al servei de teleassistència bàsica.

Sèrie Nivell 4 X161 Accés a la teleassistència avançada [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació generada en la prestació del servei de teleassistència avançada que, a més del servei d'atenció telefònica  es complementa amb 

el subministrament d'equips tècnics al domicili detectors de situacions d'emergència que permeten oferir seguretat i suport, servei de teleassistència 

mòbil o servei de teleassistència de monitoratge amb localitzador fora del domicili.

Sèrie Nivell 4 X162 Baixa a la teleassistència avançada [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació generada per la baixa del servei de teleassistència avançada. 

Sèrie Nivell 4 X163 Accés a l’adaptació funcional de la llar [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació generada en la prestació del servei d’adaptació funcional de la llar adreçat a persones grans majors de 65 anys, tinguin o no 

reconeguda la dependència. El servei consisteix en la instal·lació o bé adequació de productes de suport al domicili de l’usuari. 

Sèrie Nivell 4 X164 Baixa a l’adaptació funcional de la llar [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació generada per la baixa del servei d'adaptació funcional de la llar. 

Sèrie Nivell 4 X165 Accés al servei d’acompanyament amb suport tecnològic [Sèrie-Nivell 4]Aplega la documentació generada en la prestació del servei anomenat Vincles, a través d’una aplicació  que s’instal·la en una tauleta o un telèfon 

intel·ligent que fomenta la comunicació entre la persona usuària, la seva família, cercle d’amistats i grups de persones usuàries d’aquest servei.

Sèrie Nivell 4 X166 Baixa al servei d’acompanyament amb suport tecnològic [Sèrie-Nivell 4]Aplega la documentació generada per la baixa en la prestació del servei Vincles. 

Sèrie Nivell 3 X122 Programa Individual d’Atenció a la Dependència (PIA) [Sèrie-Nivell 3]Aplega la documentació generada per la gestió de la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions 

vinculades.

Sèrie Nivell 3 X123 Renda Mínima d’Inserció  [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació generada per la  gestió de la prestació assistencial de tipus econòmic. Aquestes ajudes van dirigides a les persones que no 

disposen dels mitjans econòmics suficients, mentre es preparen per a la inserció o reinserció social i laboral.

Observacions d’aplicació: Aquesta documentació està relacionada amb la sèrie d’expedients d’inserció socio-laboral, X111.

Sèrie Nivell 3 X105 Intervenció en grups i col·lectius  [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació generada per atenció a grups o col·lectius en situació de risc social. Aquestes actuacions tenen com a objectiu la prevenció, 

normalització i millora de la qualitat de vida, la sensibilització social, l’afavoriment de xarxes de cohesió social, etc. Inclouen, entre d’altres, l’atenció a 

l’absentisme escolar, foment dels grups d’ajuda mútua, atenció a adolescents i joves en risc, etc.

Grup de sèrie Nivell 3 X160 Urgències socials [Grup de sèries] Reuneix la documentació generada per la gestió derivada de l’atenció dels casos individuals o familiars, considerats urgents: allotjament, etc.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica X106.

Sèrie Nivell 4 X106 Urgències socials [Sèrie-Nivell 4] - Entrada genèrica Reuneix la documentació generada per la gestió derivada de l’atenció dels casos individuals o familiars, considerats urgents: allotjament, etc.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries X160.

Sèrie Nivell 4 X142  Accés a l’acolliment residencial d’urgència per a gent gran [Sèrie-Nivell 4]Aplega documentació generada en la prestació del servei d’atenció i acolliment a persones grans que es troben en situació d'urgència social i els ofereix 

un acolliment temporal i atenció a les seves necessitats bàsiques (allotjament, alimentació, salut i higiene, etc.). 

Sèrie Nivell 4 X173 Baixa d’acolliment residencial d’urgència per a gent gran [Sèrie-Nivell 4]Aplega documentació generada per la baixa del servei d'acolliment residencial d'urgència per a gent gran. 

Sèrie Nivell 4 X143 Suport social urgent a domicili [Sèrie-Nivell 4] Aplega documentació generada en la prestació de servei d’atenció social urgent a domicili per pèrdua d’autonomia sobtada de la persona afectada o del 

cuidador/a, fent suport en activitats bàsiques de la vida diària (compra medicació, realització d’àpats, suport per higiene, vestir-se, etc.).

Sèrie Nivell 4 X144 Atenció social per desallotjament i desnonament [Sèrie-Nivell 4] Aplega documentació generada pel servei social urgent a persones individuals o famílies en cas de ser desnonades del seu habitatge per mandat judicial 

o bé en cas de ser desallotjades per autorització legal realitzada per mitjans de força pública que els obliga a abandonar un immoble ocupat il•legalment. 



Sèrie Nivell 4 X145 Atenció social urgent d’allotjament i manutenció [Sèrie-Nivell 4] Aplega documentació generada en la prestació de servei d’atenció social i psicosocial, i d'allotjament i manutenció a persones o famílies en cas de 

necessitat motivada per causes imprevistes d’urgència social (desemparament, robatoris, accidents a la via pública, etc.).

Sèrie Nivell 4 X146 Ajuts econòmics urgents a necessitats bàsiques [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació generada en la prestació d’ajuts econòmics urgents a persones per atendre necessitats bàsiques: alimentació, roba, higiene 

personal.

Sèrie Nivell 4 X158 Ajuts econòmics urgents per a persones dependents i cuidadores [Sèrie-Nivell 4]Aplega la documentació generada per la concessió d’ajuts econòmics a les persones dependents i als seus cuidadors mitjançant estades en centres 

residencials o bé abonament d’hores de servei en atenció domiciliària, per donar resposta a la necessitat de descans i vacances.

Sèrie Nivell 4 X159 Ajuts econòmics urgents per a infants de 0 a 16 anys [Sèrie-Nivell 4]Aplega la documentació que generen els ajuts econòmics per infants i adolescents menors de 16 anys a les famílies amb rendes inferiors del llindar de la 

pobresa  i a famílies monoparentals per pal·liar la seva situació de vulnerabilitat i donar suport per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència. 

Grup de sèrie Nivell 3 X147 Emergències socials [Grup de sèries] Aplega la documentació produïda per l’atenció a famílies o persones afectades per sinistres (incendis, inundacions, ensorraments, etc.). Inclou 

informació, trasllat, allotjament i derivació a altres serveis.

Observacions: Comparteix definició i nom amb l’entrada genèrica X107.

Sèrie Nivell 4 X107 Emergències socials [Sèrie-Nivell 4]  - Entrada genèrica Aplega la documentació produïda per l’atenció a famílies o persones afectades per sinistres (incendis, inundacions, ensorraments, etc.). Inclou 

informació, trasllat, allotjament i derivació a altres serveis.

Observacions: Comparteix definició i nom amb el grup de sèries X147.

Sèrie Nivell 4 X148 Atenció social per emergències d’allotjament i manutenció [Sèrie-Nivell 4] Aplega documentació generada en la prestació de servei d’atenció social i psicosocial, d’allotjament i manutenció a persones o famílies en cas de 

necessitat motivada per causes imprevistes d’emergència social (incendi, inundació, esfondrament d’un edifici, etc.).

Sèrie Nivell 4 X149 Ajuts econòmics per emergències de necessitats bàsiques [Sèrie-Nivell 4]Aplega documentació generada en la prestació d’ajuts econòmics per atendre necessitats bàsiques, alimentació, roba, higiene personal, motivada per 

causes imprevistes d’emergències socials social (incendi, inundació, esfondrament d’un edifici, etc.).

Sèrie Nivell 3 X108 Serveis d’acolliment bàsic [Sèrie-Nivell 3] Reuneix la documentació generada pels serveis adreçats a l’atenció de les necessitats bàsiques (alimentació, allotjament, higiene, roba, etc.) de les 

persones sense sostre o que viuen en una situació de desarrelament social o indigència. Entre aquests serveis es troben els menjadors socials, centres o 

recursos de curta estada en albergs, hotels o pensions, acolliment hivernal, etc.

SUBSECCIÓ Nivell 2 X109 ATENCIÓ SOCIAL ESPECIALITZADA [Subsecció] Aplega els documents generats o rebuts per la gestió d’activitats o serveis que tenen per objectiu determinats col·lectius amb característiques o 

necessitats específiques. Així, les atencions poden estar dirigides exclusivament a les dones, a la gent gran o a infants i joves, entre d’altres.

Sèrie Nivell 3 X124 Atenció social especialitzada individual [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació continguda en els expedients personals que resulten de l’atorgament d’algun tipus de prestació, tractament o atenció social 

especialitzada.

Sèrie Nivell 3 X124E180 Atenció social especialitzada individual. Violència de gènere

[Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 X125 Atenció grupal [Sèrie-Nivell 3] Reuneix la documentació dels expedients que es resulten de les accions d’atenció a grups o col·lectius de  persones, que reben algun tipus 

d’acompanyament en la resolució dels seus problemes o interessos comuns

Sèrie Nivell 3 X126 Assessorament [Sèrie-Nivell 3] Fa referència als expedients que es generen en assessorar i valorar la necessitat d’una atenció social especialitzada, sense que tingui com a resultat 

l’atorgament de cap prestació, tractament o atenció social especialitzada.

Sèrie Nivell 3 X127 Intervenció social a l’espai públic [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació generada fruit de les actuacions realitzades per gestionar conflictes a l’espai públic. Aquestes actuacions tenen com a missió 

mantenir les condicions de convivència entre els ciutadans, analitzant i dissenyant plans d’intervenció coordinada i de manera conjunta amb altres 

serveis i recursos, tant municipals com externs.

Sèrie Nivell 3 X128 Acolliment familiar [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació generada pel tràmit que es realitza quan una família sol·licita l’acolliment d’un infant o adolescent. L’acolliment familiar és una 

de les formes de suport i protecció dels infants i adolescents, que en trobar-se en una situació desfavorable han de viure fora de la seva família d'origen 

durant un temps determinat.

Sèrie Nivell 3 X129 Servei de família col·laboradora [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació generada pel servei que possibilita l'estada d’un infant o adolescent de manera consensuada i durant un període de temps 

acordat en una família d’acollida, quan la seva família o persona que en té la guarda, no se’n pot fer càrrec per una situació conjuntural. 

Sèrie Nivell 3 X111 Inserció sociolaboral [Sèrie-Nivell 3] Aplega els documents referents a l’adscripció de persones en programes d’orientació laboral, per tal d'aconseguir la seva reinserció, previ informe dels 

serveis socials.

Sèrie Nivell 3 X170 Concessió targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda [Sèrie-Nivell 3]Aplega la documentació generada en la concessió d’un document públic que acredita el dret a gaudir de facilitats en la circulació, parada i estacionament 

de vehicle individual a persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda i a vehicles de transport col•lectiu adaptats per aquests viatgers

Sèrie Nivell 3 X171 Concessió targeta de transport especial per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació generada en la concessió d’un document públic que acredita el dret a ser usuari/a del servei de transport especial a persones 

amb discapacitat i/o mobilitat reduïda, facilitant el seu desplaçament en autobús adaptat o taxi.



Grup de sèrie Nivell 3 X110 Serveis d’acolliment o assistència especialitzats [Grup de sèries] Aplega els documents que fan referència a la gestió i a les actuacions per tal de garantir l’atenció integral, així com oferir acolliment i assistència, 

temporal o permanent, en diferents equipaments municipals.

Sèrie Nivell 4 X130 Admissió  [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació personal de l’usuari, necessària per a formalitzar el seu acolliment, ja sigui permanent, temporal o d’ús diürn, en un centres 

assistencial o d’acollida.

Sèrie Nivell 4 X131 Expedients personals assistencials  [Sèrie-Nivell 4] Recull la documentació de les dades identificatives i familiars de l’usuari, les de la persona que se’n fa responsable, el pla interdisciplinari d’atenció 

individualitzada i la prescripció medicofarmacèutica. També pot incloure altra documentació relacionada amb l’atenció a l’usuari que s’hagi generat 

durant la seva estada al centre. 

Sèrie Nivell 4 X167 Acolliment residencial temporal per a la gent gran [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació generada en la prestació del servei d’acolliment residencial de caràcter temporal en equipaments específics per a persones 

grans que no poden realitzar les activitats de la vida quotidiana (neteja de la casa, higiene personal, ...) o necessiten una atenció constant per malaltia, 

edat molt avançada o falta d’autonomia funcional i no compten amb suport familiar o d’altres persones per continuar vivint a casa seva.

Sèrie Nivell 4 X152 Accés al servei d’acolliment diürn per a la gent gran [Sèrie-Nivell 4]Aplega la documentació generada per a l’accés al servei d'acollida durant el dia en equipaments ( centres de dia, residències) de persones grans i 

persones amb dificultat d’autonomia, que viuen al domicili i que necessiten ajuda per a les activitats de la vida diària

Sèrie Nivell 4 X153 Baixa del servei d’acolliment diürn per a la gent gran [Sèrie-Nivell 4]Aplega la documentació generada per la baixa del servei d'acollida durant el dia en equipaments (centres de dia i residències).

Sèrie Nivell 4 X154 Accés al servei de magatzem i custòdia de béns [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació generada per l’alta al servei temporal de recollida, transport, emmagatzematge, custòdia provisional o destrucció final de béns 

mobles i estris de la llar de persones afectades per un desnonament judicial de l’habitatge. El servei també comprèn el trasllat de béns entre habitatges, 

en cas que existeixi alternativa d’allotjament pels usuaris. 

Sèrie Nivell 4 X172 Baixa del servei de magatzem i custòdia de béns [Sèrie-Nivell 4] Inclou la documentació generada per la baixa del servei temporal de recollida, transport, emmagatzematge, custòdia provisional o destrucció final de 

béns mobles i estris de la llar.

Sèrie Nivell 4 X155 Accés als apartaments tutelats [Sèrie-Nivell 4] Aplega  la documentació generada en l’accés al servei d'apartaments tutelats o equipaments adreçats a acollir i donar atenció a persones grans i 

persones vulnerables amb risc d’exclusió social que requereixen de certs suports funcionals o socials per viure de manera independent en un apartament 

adaptat.

Sèrie Nivell 4 X156 Baixa dels  apartaments tutelats [Sèrie-Nivell 4] Aplega  la documentació generada per la baixa del servei d'apartaments tutel·lats.

Sèrie Nivell 4 X168 Accés als Habitatges amb serveis [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació generada per l’accés als serveis de suport personal (sanitaris, alimentació...) social i de manteniment d'habitatges que es 

faciliten generalment a persones grans en accedir als habitatges de lloguer de protecció oficial.

Sèrie Nivell 4 X169 Baixa als Habitatges amb serveis [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació generada per la baixa als Habitatges amb serveis. 

SUBSECCIÓ Nivell 2 X112 PROMOCIÓ I MILLORA SOCIAL [Subsecció] Aplega els documents generats o rebuts per les accions destinades a fomentar i millorar les oportunitats dels diferents col·lectius per tal que puguin 

gaudir d’una millor qualitat de vida.

Sèrie Nivell 3 X112U04 Promoció i millora social. Beques [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 X112E30 Promoció i millora social. Persones migrant i refugiats [Sèrie-Nivell 3]

Sèrie Nivell 3 X113 Foment i suport a l’associacionisme [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació relacionada amb les activitats destinades a promoure la vida associativa i a impulsar estructures i canals de participació social i 

ciutadana de diversos sectors de la població.

Sèrie Nivell 3 X114 Activitats de dinamització social [Sèrie-Nivell 3] Recull la documentació generada per la gestió de l’organització d’activitats que es realitzen a casals, centre cívics, i altres equipaments (cursets, 

exposicions, tallers, casals, debats, festes, excursions, balls…) destinades a promoure i donar suport a la participació i integració de persones i col·lectius 

a la societat.

Sèrie Nivell 3 X115 Promoció del voluntariat [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació relacionada amb les gestions que tenen com a finalitat el foment de la col·laboració i participació lliure i voluntària de la 

ciutadania en les diferents entitats i activitats socials que es desenvolupen a la ciutat.

Sèrie Nivell 3 X150 Homologació d’entitats organitzadores d’activitats esportives per infants i joves fora de l’horari escolar [Sèrie-Nivell 3]Aplega la documentació referent al procedimient que han de fer les organitzacions i entitats de l'àmbit del lleure, l'esport o l'educació que organitzen 

activitats esportives fora de l'horari escolar per a infants i joves entre 3 i 25 anys, que vulguin demanar l'homologació per al reconeixement qualitatiu de 

les seves entitats per aquestes activitats esportives i per a la participació en la gestió dels ajuts destinats a la pràctica de l'esport.

Sèrie Nivell 3 X151 Homologació de les activitats a la Campanya de vacances d’estiu per a   infants i adolescents [Sèrie-Nivell 3]Aplega la documentació referent al procedimient que han de fer les organitzacions i entitats de l'àmbit del lleure que realitzin activitats d’estiu per a 

infants i adolescents d’entre 1 i 17 anys que vulguin demanar l'homologació per al reconeixement qualitatiu de les seves activitats dins la campanya de 

vacances.

Sèrie Nivell 3 X157 Ajuts econòmics per a viatges per a la gent gran [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació generada en la concessió d’ajuts econòmics a la gent gran per a viatges de vacances

Grup de sèrie Nivell 3 X116 Suport als drets a la igualtat i la no discriminació [Grup de sèries]Aplega la documentació que resulta de les actuacions realitzades en la defensa i promoció dels drets humans i cívics.

Sèrie Nivell 4 X117 Reagrupament familiar [Sèrie-Nivell 4] Aplega la documentació generada pel procés que inicia una persona estrangera amb permís de residència per a reunir-se amb membres del seu nucli 

familiar bàsic, quan aquest es troba en un país extracomunitari.



Sèrie Nivell 4 X118 Arrelament  social  [Sèrie-Nivell 4] Reuneix la documentació generada per acreditar l’arrelament social en el procés d’obtenció del permís de residència.

Sèrie Nivell 4 X132 Assessorament i acompanyament [Sèrie-Nivell 4] Reuneix la documentació generada pels tràmits d’assessorament i acompanyament a les persones per tal de garantir els seus drets.

Sèrie Nivell 3 X133 Usos socials del temps [Sèrie-Nivell 3] Agrupa la documentació generada pel desenvolupament i execució de projectes que fan compatibles els diferents usos del temps de la vida quotidiana.

SECCIÓ Nivell 1 Y100 ESPORTS Reuneix els documents produïts o rebuts en l’exercici de les competències que en l’àmbit de l’esport té assignades l’Ajuntament  de Barcelona. Així, 

doncs, inclou la documentació generada per l’execució o a l’entorn de polítiques relacionades amb l'esport que es duu a terme a la ciutat, tenint en 

compte el seu paper protagonista en el desenvolupament i la projecció de la ciutat i en la cohesió social als barris. 

SUBSECCIÓ Nivell 2 Y101 PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA [Subsecció]Aplega els documents que es generen en el procés de impulsar les diferents activitats esportives de la ciutat.

Sèrie Nivell 3 Y102 Gestió d’activitats esportives [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació generada per la gestió d’activitats esportives

Sèrie Nivell 3 Y106 Dinamització d’activitats esportives [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació generada per la gestió de les activitats destinades a dinamitzar les activitats esportives impulsades o promogudes des de 

l'Ajuntament de Barcelona.. 

SUBSECCIÓ Nivell 2 Y107 PLANIFICACIÓ ESPORTIVA [Subsecció]

Sèrie Nivell 3 Y103 Plans d’equipament Esportiu  [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació generada per la creació d'equipaments esportius entesos no només com l'edifici sinó també com a equips humans, dotacions 

tècniques, sistemes de gestió i estudis de viabilitat. 

Sèrie Nivell 3 Y104 Projectes Esportius  [Sèrie-Nivell 3] Inclou la documentació referent a les polítiques del municipi en sectors o àmbits concrets del món esportiu en qualsevol de les seves manifestacions.

Sèrie Nivell 3 Y105 Programacions Actes esportius [Sèrie-Nivell 3] Aplega la documentació que descriu de forma detallada el conjunt d'activitats esportives que es duran a terme durant l'any natural. 


