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Fons del Mas Torras

Àrea d’identificació
Codi de
referència
Nivell de
descripció
Títol
Data(es)

CAT AMMAT 09

Volum i
suport

162 pàgines

Fons
Fons del Mas Torras
Dates de creació: 1699 - 1824

Àrea de context
Nom del(s)
productor(s)
Història del(s)
productor(s)
Història
arxivística
Dades sobre
l’ingrés

Família Torras
...
...
...

Àrea de contingut i estructura
Abast i
contingut

Una sola carpeta que conté un dietari titulat “Llibre de notes de Miquel Batlles Torres”. Es
tracta d’un document de control de la comptabilitat del mas. S’afegeixen algunes unitats
documentals simples.

Sistema
Els documents es guarden en una sola carpeta on el primer, foliat, és el dietari. Segueixen
d’organització la resta de documents sense cap tipus d’ordre específic ni separació.
Informació
sobre
avaluació, tria
i eliminació

D’acord amb la Llei 10/2001 d’arxius i documents, els documents públics han de passar
per un procés d’avaluació: la determinació dels seus valors primaris (administratiu, jurídic i
fiscal) i secundaris (històric, informatiu) per tal de determinar la seva conservació
permanent o la eliminació, ja sigui parcial o total. Com a norma general, els documents
anteriors a l’1 de gener de 1940 són de conservació permanent.

Increments

No es contemplen.

Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions
Accés lliure.
d’accés
Condicions de
reproducció
Llengües i
Predomina el català.
escriptures
dels
documents

2

Instruments
de descripció

No es coneix cap instrument de descripció més enllà d’aquesta mateixa fitxa NODAC.

Àrea de documentació relacionada
Existència i
localització
dels originals
Existència i
localització de
reproduccion
s

L’original es troba a l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, al fons anomenat Can
Falguera.
Tot el fons es troba fotocopiat per a la consulta.
A més es pot trobar una reproducció digital a: http://ddd.uab.cat/record/78766?ln=es

Àrea de control de la descripció
Autoria i
data(es)
Fonts

Jaume Munuera Bermejo, 12 de gener de 2011.

Regles o
convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció general d’Arxius i Associació d’Arxivers
de Catalunya, 2007.

L’Arxiu Municipal de Matadepera: organització i descripció dels seus fons. Tesi del II
Màster en Arxivística, Universitat Autònoma de Barcelona, a càrrec de Joan Comasòlives i
Font, 1993.
Els anys extrems s’han concretat mitjançant la consulta del contingut de les pròpies unitats
documentals compostes.

