Quadre de classificació SeTDIBA
01.

ACCIÓ i ÒRGANS DE GOVERN
01.

Constitució i terme municipal / comarcal
1004 Delimitacions del terme municipal

02.

Cartipàs de la corporació local
1013 Autoritzacions / delegacions de signatura
1014 Cartipàs de la corporació local
1015 Cessaments de regidors / consellers
1016 Declaracions d'incompatibilitat de càrrecs electes
1017 Declaracions d'interessos dels membres de la corporació local
1020 Nomenaments de representants de la corporació local en òrgans col·legiats i
altres organismes
1021 Nomenaments i delegacions de regidors / consellers
1023 Registre d'interessos dels membres de la corporació local
1024 Renúncies de l'alcalde i dels regidors / del president i dels consellers
1025 Retribucions i règim de dedicació de càrrecs electes

03.

Ple
1026 Constitució del Ple
1028 Llibres d'actes del Ple de la corporació local
1029 Mocions i proposicions
1030 Mocions de censura
1032 Sessions del Ple

04.

Alcaldia / Presidència
1038 Llibres de decrets d'alcaldia / presidència

05.

Junta de govern local
1045 Llibres d'actes de la Junta de Govern local / de la Comissió Permanent del Ple
comarcal
1046 Sessions de la Junta de Govern local

06.

/ de la Comissió Permanent del Ple comarcal

Comissions informatives
1051 Llibres d'actes de comissions informatives
1052 Sessions de les comissions informatives
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07.

Junta de portaveus
1053 Actes de la Junta de portaveus
1054 Sessions de la Junta de portaveus

08.

Comissions, Juntes i Consells
1055 Actes de Comissions, Juntes, Consells i Ponències
1069 Expedients de Comissions, Juntes i Consells

09.

Grups municipals / comarcals
1166 Constitució de grups municipals / comarcals i nomenament de portaveus

10.

Sindicatura municipal de greuges
1171 Queixes a la sindicatura municipal de greuges

11.

Participació i atenció ciutadana
1173 Consultes populars
1176 Iniciatives populars
1177 Processos participatius
1178 Queixes, suggeriments i propostes
1179 Registre d'entitats i associacions del municipi
3096 Sol·licituds d'informació de caràcter general

12.

Creació, participació i dissolució d'organismes
1190 Constitució i dissolució d'organismes
1204 Participació en organismes
1207 Participació en òrgans d'àmbit supramunicipal

13.

Activitat normativa (ordenances i reglaments)
1213 Modificacions de les ordenances fiscals
1214 Modificacions de les ordenances de la corporació local
1216 Ordenances fiscals
1217 Ordenances de la corporació local
1218 Reglaments de la corporació local
3056 Calendari fiscal

14.

Polítiques i programes de govern
1222 Cartes de serveis
1223 Plans d'actuació del mandat (PAM / PAC)
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1224 Plans de millora de barris
1225 Plans d'inversió de la legislatura
1226 Plans estratègics municipals (PEM) / comarcals
1227 Plans, programes i projectes de govern
15.

Comunicació, protocol i relacions externes
1232 Adopció i modificació de la simbologia de la corporació local
1233 Manual / programa d'identitat visual de la corporació local
1238 Celebracions de cerimònia de casament civil
1239 Fills predilectes i adoptius
1240 Guardons, distincions, condecoracions i diplomes
1242 Organització d'actes protocol·laris
1245 Continguts creats per al web i les xarxes socials
1250 Gestió de l'Emissora de ràdio de la corporació local
1256 Agermanaments
1259 Correspondència de sortida
1260 Correspondència d'entrada
1268 Gestió dels estands a fires, congressos i jornades
1269 Organització d'exposicions
1270 Campanyes promocionals o publicitàries
1272 Butlletí de la corporació local
1273 Publicacions municipals / comarcals
2722 Eleccions de càrrecs de justícia municipal
3076 Agenda dels càrrecs electes

02.

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ ADMINISTRATIVA
01.

Estructura administrativa i organigrama
1276 Organigrama

02.

Planificació, control administratiu i transparència
1278 Circulars i comunicats interns
1280 Creació i normalització dels documents administratius
1282 Indicadors, informes i estadístiques de la corporació local
1287 Polítiques, plans i directrius
1289 Expedients de secretaria
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3008 Peticions o queixes presentades per la Sindicatura de Greuges de Catalunya
03.

Gestió dels documents i de la informació
1292 Registre de certificats / Certificats
1299 Catàlegs de procediments
1300 Catàlegs de tipus documentals
1303 Instruments de descripció de fons arxivístics
1306 Quadre de classificació
1309 Registre de transferències de documentació
1310 Transferències de documentació
1312 Registre de consultes de documentació
1314 Sol·licituds d'accés a la documentació i/o la informació (consulta)
1316 Eliminacions de documentació
1317 Registre d'eliminacions de documentació
1320 Gestió dels certificats digitals
1330 Declaracions de fitxers de dades personals
1331 Gestió de responsables de fitxers de dades personals
1332 Gestió de l'exercici de drets en matèria de dades de caràcter personal
3019 Registre d'entrada de documents adreçats a altres administracions o organismes
3029 Gestió dels consentiments per a la tramitació administrativa
3125 Registre general de documents

04.

Gestió de les comunicacions
1334 Publicació d'anuncis i edictes de tercers tramesos al tauler d'anuncis de la
corporació local
1335 Publicació d'anuncis i edictes en els butlletins oficials
1336 Exposicions públiques de les llistes de candidats a jurats populars
1340 Gestió de les xarxes telefònica i informàtica

05.

Gestió de les aplicacions TIC
1343 Administració, elaboració, implantació i manteniment dels recursos informàtics

06.

Actuacions jurídico-administratives
1354 Inscripcions en registres oficials
1355 Expedients de responsabilitat civil als quals s'enfronta la corporació local
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1356 Expedients sancionadors greus de procediment general
1357 Expedients sancionadors lleus de procediment general
1358 Expedients sancionadors molt greus de procediment general
1362 Reclamacions per responsabilitat patrimonial
1363 Recursos administratius a resolucions i dictàmens d'altres administracions
1364 Requeriments per danys a béns de propietat municipal
1365 Procediments civils
1366 Procediments contenciosos administratius
1367 Procediments econòmics administratius
1368 Procediments penals
1369 Procediments socials
07.

Convenis
1376 Convenis i acords

08.

Contractació administrativa i assistència tècnica
1379 Contractacions d'obres
1388 Contractacions de concessió d'obra pública
1395 Contractacions de concessió dels serveis públics
1403 Contractacions de serveis
1431 Contractacions de subministraments
1446 Contractacions d'assegurances
1447 Contractacions de préstecs bancaris
1448 Contractacions privades
2993 Arrendaments d'ús de béns de tercers
3072 Assistència tècnica

03.

PERSONAL
01.

Organització dels recursos humans
1450 Catàlegs de llocs de treball
1454 Oferta Pública d'Ocupació
1455 Plantilla del personal
1457 Relacions de llocs de treball

02.

Selecció de personal
1458 Processos selectius de personal
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03.

Provisió de llocs de treball
1468 Autoritzacions de comissió de serveis
1470 Contractacions del personal laboral
1472 Expedients d'acumulació de tasques
3011 Provisió de llocs de treball

04.

Prestació i finalització del servei actiu
1482 Compatibilitats del personal al servei de l'administració pública
1483 Concessions d'excedència voluntària
1484 Expedients personals
2990 Finalitzacions de prestació de serveis

05.

Jornada de treball
1492 Calendaris laborals
1494 Expedients sobre l'exercici del dret a fer vaga
1496 Llistes de control horari
1497 Jornada i/o horari laboral
1499 Relacions d'indisposats, fulls d'incidències

06.

Permisos, llicències, vacances i assumptes personals
3025 Concessions de llicències i permisos al personal

07.

Sistema retributiu i previsió social
1504 Ajuts socials i familiars al personal (fons social)
1505 Baixes i altes per incapacitat temporal, abans incapacitat laboral transitòria (ILT)
1506 Certificats anuals de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF)
1507 Concessions de bestreta
1510 Expedients de nòmines
1512 Fulls de nòmines
1516 Indemnitzacions per raons de serveis (dietes i desplaçaments)
1517 Liquidacions de l'impost sobre rendiment de les persones físiques (IRPF)
1518 Documents de liquidació de quotes a la Seguretat Social
1520 Plans de pensions del personal
1523 Reconeixements de triennis
3002 Modificacions generals de les retribucions
3003 Modificacions puntuals dels complements del sou per serveis extraordinaris
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08.

Formació i perfeccionament
1538 Formació del personal

09.

Seguretat i prevenció de riscos laborals
1541 Avaluacions de riscos laborals i propostes de millora
1549 Plans d'emergència
1551 Revisions mèdiques al personal

10.

Règim disciplinari
2991 Expedients disciplinaris per faltes del personal

11.

Relacions laborals
1559 Eleccions sindicals
1560 Negociacions del conveni col·lectiu del personal

04.

PATRIMONI
01.

Administració de béns i drets
1564 Comprovacions de l'inventari general de béns per canvi de govern del consistori
1565 Expedients dels béns inventariats
1566 Inventaris generals de béns
1567 Rectificacions anuals de l'inventari general de béns

02.

Adquisició de béns i drets
1571 Adquisicions de béns per compra-venda
1573 Adquisicions de béns per acceptació de donacions
1579 Adquisicions de béns per expropiació forçosa
1585 Adquisicions directes de béns

03.

Alteració de la qualificació jurídica dels béns
1589 Alteracions de la qualificació jurídica dels béns per afectació
1590 Alteracions de la qualificació jurídica dels béns per desafectació

04.

Ús de béns i drets
1592 Arrendaments d'ús de béns i drets patrimonials del municipi / del consell
comarcal
1597 Utilitzacions de béns de domini públic
1599 Utilitzacions d'equipaments i béns municipals, i ocupacions temporals de la via
pública

05.

Defensa de béns i drets
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1604 Comunicats de danys en béns municipals / del consell comarcal a les companyies
asseguradores
1608 Actuacions derivades de danys a béns municipals / del consell comarcal
06.

Alienació de béns i drets
1613 Cessions gratuïtes de béns
1615 Alienacions de béns per venda

07.

Permuta
1616 Permutes de béns

05.

RECURSOS ECONÒMICS i FINANCERS
01.

Gestió del pressupost
1617 Plans de sanejament financer
1619 Pressupost general
1626 Habilitacions de crèdit del pressupost general
1627 Modificacions de crèdit del pressupost general
1628 Modificacions de les bases d'execució del pressupost
1629 Reconeixements extrajudicials de crèdit
1630 Reintegraments de pressupost corrent
1631 Suplements de crèdit del pressupost general
1639 Compte general de recaptació
1640 Compte general del pressupost general
1641 Liquidacions del pressupost general
1651 Manaments d'ingrés
1657 Aprovacions de factures
1658 Bestretes de caixa fixa
1659 Manaments de pagament
1677 Registre de factures
1680 Registre de recaptació
1720 Actes d'arqueig
1724 Càrrecs domiciliats a entitats bancàries
1725 Comprovants i extractes bancaris
1731 Ordres de domiciliació bancària
1738 Endossaments de crèdits (cessió de crèdits)
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1739 Fitxer de proveïdors
1741 Gestió de fiances i avals
1743 Liquidacions de deutes amb altres administracions
1744 Liquidacions de l'impost del valor afegit (IVA)
1745 Liquidacions del cànon de l'aigua i d'infraestructures hidràuliques
1746 Liquidacions del cànon de residus municipals
1748 Participació de tributs de la Generalitat de Catalunya
1749 Participació de tributs estatals
3099 Reconeixement de drets
02.

Fiscalització econòmico-financera
1751 Auditories i inspeccions del pressupost
1753 Esforç fiscal
1754 Informes financers i econòmics

03.

Impostos
1757 Cadastres
1762 Impost sobre construccions, instal·lació i obres (ICIO)
1763 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
1764 Matrícules de l'impost d'activitats econòmiques (IAE)
1769 Modificacions dels padrons dels impostos (altes, baixes i canvis de dades dels
contribuents)
1775 Padrons d'impostos
1783 Reclamacions i recursos de gestió tributària
1789 Revisions cadastrals
1861 Drets, taxes i preus públics
1909 Exempcions i bonificacions de taxes i preus públics
1957 Modificacions dels padrons de taxes i preus públics (altes, baixes i canvis de
dades dels contribuents)
2005 Padrons de taxes i preus públics
2054 Reclamacions i recursos a taxes i preus públics
2057 Imposicions de contribucions especials
2058 Imposicions de quotes d'urbanització
2059 Expedients sancionadors per infraccions tributàries
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2060 Inspeccions tributàries
2062 Baixes de drets
2063 Baixes de rebuts
2065 Compensacions de deutes
2066 Comunicacions de recaptació de tributs i sancions (per part de tercers)
2067 Devolucions d'ingressos indeguts
2120 Exempcions i bonificacions d'impostos, taxes i preus públics
2121 Fraccionaments i/o ajornaments de deutes tributaris
2126 Liquidacions / Autoliquidacions d'impostos, taxes i preus públics / Ingressos
directes
2186 Relacions d'exempció o bonificació al pagament d'impostos i taxes
2224 Aprovacions d'interessos de demora en pagaments
2225 Baixes de contrets d'ingressos
2226 Baixes de drets reconeguts
2227 Embargaments per deutes tributaris
2229 Fallits de recaptació
2231 Procediments de constrenyiment
04.

Subvencions
2240 Subvencions rebudes per la corporació local d'una altra administració
2244 Subvencions atorgades per part de la corporació local

06.

URBANISME, OBRES i MOBILITAT
01.

Planejament urbanístic
2252 Normes subsidiàries i complementàries / de planejament urbanístic
2253 Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)
2255 Plans directors urbanístics
2256 Projectes de delimitació de sòl urbà (PDSU)
2266 Plans especials urbanístics
2269 Plans de millora urbana (PEMU)
2271 Programes d'actuació urbanística
2278 Plans parcials d'ordenació
2282 Estudis de detall
2285 Projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable
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2289 Projectes d'urbanització bàsics
3045 Projectes d'urbanització (bàsics / executius o totals)
02.

Gestió urbanística
2296 Modificacions dels projectes de reparcel·lació i compensació
2301 Reparcel·lacions urbanístiques i compensació
2303 Expropiacions urbanístiques
2305 Ocupacions directes de terrenys

03.

Informació del territori
2307 Cèdules urbanístiques
2308 Certificats d'aprofitament urbanístic
2309 Certificats de qualificació urbanística
2310 Certificats i informes de compatibilitat urbanística
2312 Certificats d'alineacions i rasants
2313 Certificats cadastrals
2317 Denominació dels carrers i espais públics / Nomenclàtor
2318 Numeració de vies públiques
2997 Consultes o queixes urbanístiques

04.

Ordenació i ús de la via pública i mobilitat
2322 Plans de mobilitat urbana
2323 Autoritzacions de circulació a zones restringides
2325 Direccionalitat i ordenació del trànsit
2334 Autoritzacions d'ocupació temporal de la via pública
2349 Llicències de guals i contraguals
2361 Reserves d'estacionament
2367 Llicències de taxi
2374 Transport públic
2375 Expedients sancionadors per ocupació de la via pública

05.

Gestió de les obres de la corporació local i d'infraestructura
2376 Comunicats de treball de la brigada
2388 Construcció / manteniment d'obres d'infraestructura i urbanització
2398 Construcció / manteniment d'immobles de la corporació local

06.

Regulació de les obres de particulars i de tercers
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2401 Autoritzacions d'obres i usos provisionals
2403 Certificats d'antiguitat i legalitat urbanística
2410 Comunicacions prèvies urbanístiques
2411 Inspecció i control en matèria urbanística
2412 Llicències de segregació
2418 Llicències per acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les
característiques del paisatge
2433 Llicències per parcel·lacions urbanístiques
2436 Llicències urbanístiques
2442 Ordres d'execució
2443 Ordres d'execució ambientals
2444 Ordres d'execució d'obres
2445 Declaracions de ruïna
2449 Expedients sancionadors en matèria d'urbanisme
2453 Neteja de parcel·les i solars
2454 Restabliments de la legalitat urbanística
2455 Suspensions d'obres
2456 Ajuts per rehabilitar habitatges
3042 Assabentats d'obres mínimes
3043 Llicències per instal·lació d'infraestructures de serveis
07.

SOSTENIBILITAT i MEDI AMBIENT
01.

Conservació i protecció de l'entorn natural
2463 Plans de protecció de l'entorn
2465 Plans tècnics i de millora forestal
2467 Campanyes de prevenció d'incendis
2469 Autoritzacions per mantenir les franges de seguretat al voltant de xarxes
elèctriques o urbanitzacions (tallafocs)
2470 Comunicacions de crema (de rostolls i restes vegetals)
2471 Concessions d'autorització d'ús privatiu d'horts urbans
2474 Neteja de lleres de rius
2478 Autoritzacions de tala d'arbres i arbusts
2480 Autoritzacions d'aprofitament forestal
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2481 Autoritzacions de caça
3000 Consultes o queixes mediambientals
02.

Subministraments bàsics
2487 Gestió del servei d'aigües
2488 Legalitzacions de pous

03.

Gestió de residus
2494 Clausures d'abocadors incontrolats de residus
2495 Comunicats de recollida i trasllat de residus
2497 Recollida de mobles i andròmines
2498 Recollida d'escombraries
2500 Retirada de vehicles abandonats
3075 Gestió del centre de tractament de residus

04.

Control de la salubritat
2502 Desinfeccions i desratitzacions
2512 Anàlisis d'aigua d'abastiment
2514 Permisos de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament
2515 Actes d'inspecció sanitària
2519 Inspeccions sanitàries: piscines, sorrals, torrents, fonts naturals i zones esportives
2522 Registre i gestió de les dades de contaminació acústica
2525 Registre i gestió de les dades de contaminació lumínica
2526 Expedients sancionadors de control alimentari
2527 Expedients sancionadors en matèria de salut pública

05.

Control d'animals
2528 Cens d'animals de companyia
2531 Extinció d'animals perillosos
2533 Registre d'animals potencialment perillosos
2534 Gestió de la recollida d'animals abandonats o de mesures alternatives
2535 Registre de nuclis zoològics
2537 Expedients sancionadors en matèria d'animals
3047 Autoritzacions de tinença d'animals domèstics no de companyia, exòtics i
salvatges
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06.

Regulació de l'impacte de les activitats
2540 Consultes prèvies de classificació de l'activitat
2544 Llicències i comunicacions prèvies d'activitats innòcues i de baix risc
2551 Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes
sobre les persones o el medi ambient
2553 Llicències i comunicacions prèvies d'activitats amb incidència ambiental
2566 Llicències i comunicacions prèvies d'establiments, espectacles i activitats amb
finalitats recreatives
2571 Llicències i comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic
2575 Canvis de titularitat d'activitats
2578 Verificació i control d'activitats
2579 Denúncies d'activitats
2580 Expedients sancionadors greus en matèria d'activitats econòmiques i recreatives
2581 Expedients sancionadors lleus en matèria d'activitats econòmiques i recreatives
2582 Expedients sancionadors molt greus en matèria d'activitats econòmiques i
recreatives
2583 Infraccions ambientals
3001 Declaracions responsables en matèria de salut alimentària
3032 Baixes d'activitats

08.

ORDENACIÓ i PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA
02.

Regulació de l'activitat agropecuària
2600 Censos, estadístiques i declaracions agropecuàries
2609 Organització d'eleccions a organitzacions professionals agràries

03.

Regulació del comerç, les fires i els mercats
2633 Gestió de fires i/o parades
2635 Expedients sancionadors en matèria de mercats ambulants
2636 Expedients sancionadors en matèria de mercats municipals

04.

Foment de l'activitat econòmica i l'ocupació
2637 Plans i programes de promoció econòmica
2638 Accés als serveis del viver d'empreses
2644 Promoció turística
2646 Activitats per al suport i la dinamització de la formació i l'ocupació
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2647 Cursos de formació i reciclatge laboral
2648 Gestió de les ofertes de treball
05.

Informació i defensa del consumidor
2662 Queixes i reclamacions sobre consum

09.

POBLACIÓ i ELECCIONS
01.

Registres de població
2663 Fulls d'inscripció familiar del padró municipal d'habitants
2664 Padrons municipals d'habitants
2665 Rectificacions del padró municipal d'habitants
2669 Revisions anuals del padró municipal d'habitants
2686 Registre de parelles de fet
3126 Modificacions del padró d'habitants

02.

Estadístiques i censos de població
2697 Informes i estadístiques de població

03.

Processos electorals
2702 Cens electoral
2713 Celebracions de referèndums i plebiscits
2714 Eleccions a Corts Generals
2715 Eleccions al Parlament de Catalunya
2716 Eleccions al Parlament Europeu
2717 Eleccions municipals

10.

SERVEIS CULTURALS, DE L'ESPORT i EL LLEURE
01.

Planificació dels serveis culturals, de l'esport i el lleure
2748 Plans de Joventut
2749 Plans i programes culturals
2750 Plans i programes esportius i de lleure

02.

Gestió dels equipaments culturals, de l'esport i el lleure
2753 Gestió d'equipaments culturals, esportius i de lleure

03.

Activitats culturals
2758 Organització de festes i espectacles
2759 Organització de la Festa Major
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2763 Organització de jornades, cursos, conferències i tallers
04.

Activitats esportives i de lleure
2769 Organització d'activitats esportives i de lleure

05.

Patrimoni cultural
2773 Declaracions de béns culturals d'interès local (BCIL)
2775 Excavacions arqueològiques

11.

SERVEIS PER A L'EDUCACIÓ
01.

Planificació i control escolar
2779 Ajuts i beques per a la matriculació
2788 Gestió del servei públic de transport escolar
2790 Matriculacions d'alumnes als centres educatius
2795 Plans i programes educatius
3092 Gestió del servei públic de menjador escolar

02.

Gestió dels centres educatius propis
2806 Actes de notes escolars
2807 Expedients d'alumnes

12.

SERVEIS PER AL BENESTAR i LA SALUT
01.

Planificació dels serveis per al benestar i la salut
2820 Plans i programes d'atenció i promoció social
2821 Plans i programes sanitaris

02.

Gestió dels equipaments per al benestar i la salut
2824 Gestió dels equipaments per al benestar i la salut

04.

Atenció al benestar social
2855 Atenció domiciliària
2858 Servei de teleassistència
2859 Servei de transport adaptat
2860 Sol·licituds de targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat
2862 Ajuts al menjador
2863 Ajuts al transport escolar
2864 Ajuts familiars o personals
2875 Banc d'aliments
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2876 Beques de menjador
2877 Beques d'escola bressol
2878 Informes d'arrelament social
2879 Informes del servei d'assistència social
2880 Informes per al reagrupament familiar
2883 Prestacions econòmiques d'urgència social
2986 Informes d'integració social
3127 Ajuts i beques d'atenció a la inclusió i cohesió social
05.

Habitatge social
2902 Adquisicions d'habitatges de promoció pública
2903 Borsa d'habitatges de lloguer
2904 Concessions d'habitatges de promoció pública en règim de lloguer
2905 Gestió de promocions no pròpies
2907 Registre de sol·licituds d'habitatges de promoció pública
3093 Cèdules d'habitabilitat de segona ocupació

07.

Gestió dels serveis funeraris
2911 Arrendaments i concessions de nínxols
2917 Registre de nínxols del cementiri

13.

SEGURETAT i PROTECCIÓ CIUTADANA
01.

Planificació de la seguretat i protecció ciutadana
2932 Declaracions de zona catastròfica
2938 Plans de seguretat ciutadana
2940 Programes de seguretat ciutadana
3067 Plans de protecció civil municipal / comarcal

02.

Actuacions dels cossos de seguretat i protecció ciutadana
2941 Al·legacions a denúncies de trànsit
2942 Atestats de trànsit de la policia local
2945 Comunicats de serveis (de la policia local)
2946 Declaracions d'objectes perduts
2947 Denúncies de trànsit
2948 Denúncies i infraccions de les ordenances municipals
2949 Informes contingents de la policia local sol·licitats per altres administracions
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públiques
2950 Informes d'accidents de trànsit per part de la policia local a les companyies
d'assegurances
2954 Notificacions judicials
2957 Registre d'atestats de la policia local
2961 Registre del dipòsit de vehicles i altres béns
2962 Registre d'objectes perduts
04.

Control d'armes
2971 Permisos d'armes
2972 Registre d'armes
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