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1. DEFINICIÓ 

 

El Quadre d’Organització de Fons (QOF) identifica i organitza els fons documentals custodiats  

a l’Arxiu Municipal de Martorell, on es gestionen els fons de l’Administració municipal i els fons 

procedents d’institucions i entitats de caràcter públic dependents. 

 

El volum de fons que es custodien al centre requereix organitzar-los sota una estructura lògica 

que permeti, identificar-los i relacionar-los d’acord amb uns criteris definits en aquest manual..  

 

Es per això que el QOF te unes característiques que li permeten garantir tots aquests 

aspectes: 

 

A) El QOF identifica i enumera cadascun dels fons i col·leccions que es custodien a l’Arxiu 

Municipal de Martorell  

B) És l’instrument informatiu general sobre el contingut i l’organització dels fons de l’AMM 

C) S’estructura en base a la identificació de l’organisme productor del fons 

D) Diferencia els fons d’acord amb criteris de procedència pública o privada 

E) Normalitza la codificació i la denominació dels fons 

 

 

2. IDENTIFICACIÓ DEL FONS: L’ORGANISME PRODUCTOR  

 

Un dels primers punts a l’hora d’agrupar els fons serà establir la seva procedència: pública o 

privada. Jurídicament els criteris que s’estableixen per diferenciar els documents privats dels 

documents públics són diferents: 

 

 Dret públic Dret privat 

Ús General Particular 

Norma Pública Privada 

Transmissió Intransmissible i Irrenunciable Transmissible i Renunciable 

 

 

Per considerar un organisme com a productor de fons, s’han de tenir en compte un seguit de 

condicions que determinen el seu grau d’autonomia.  

 

Pel que fa als fons públics generats per organismes o institucions públiques, les condicions 

són les següents: 

 

➢ Personalitat jurídica pròpia 

➢ Competències regulades 

➢ Estructura organitzativa regulada 

➢ Potestat decisòria i executiva 
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En relació als fons privats caldrà que el productor compleixi algun dels següents requeriments: 

 

➢ Personalitat jurídica o NIF 

➢ Documents constitutius 

➢ Reconeixement historicosocial documentat 

 

3. ESRUCTURA DEL QUADRE D’ORGANITZACIÓ DE FONS 

El  QOF de l’Arxiu Municipal de Martorell s’estructura amb criteris arxivístics d’agrupació de 

fons, atenent al caràcter jurídic de procedència: 

A) De la pròpia administració local: aplega els fons que els òrgans de govern municipal 

han generat des de 1842 fins a l’actualitat, incloent els fons dels Patronats de Martorell 

dependents de l’Ajuntament (des del 2010 agrupats dins un únic Patronat – PMSAPM: 

Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell) i empreses 

públiques relacionades. 

 

Això vol dir que aquests fons s’han agrupat sota criteris cronològics i jurídics en relació 

a l’administració, identificant-ne el productor en tot moment per no barrejar-ne la seva 

procedència. 

 

B) Fons d’Associacions o Entitats del municipi: aplega els fons d’organismes amb 

funcions específiques d’àmbit o interès públic, però alienes a l’Administració municipal. 

 

C) Fons privats: aplega els fons procedents de persones i entitats de caràcter privat, ja 

siguin arribats per cessió o donació. 

 

Dins aquesta agrupació es poden diferenciar: 

 

- Fons familiars: conjunt de documents generats per una o vàries famílies 

relacionades i dels seus membres. 

 

- Fons personal: conjunt de documents generats per una persona al llarg de la seva 

vida, en l’exercici de la seva activitat professional, intel·lectual, social, etc. 

 

- Fons d’empresa i cooperativa: conjunt de documents generats arran de les 

activitats comercials o empresarials desenvolupades per una organització mercantil 

privada relativa a qualsevol sector econòmic.  

 

- Fons d’entitat: conjunt de documents generats per una associació i entitat de 

caràcter privat, en l’exercici dels seus objectius i activitats. 

 

Existeix un quart grup, les Col·leccions, que tot i no ser considerades fons, s’integren en el 

QOF atesa l’herència documental de l’AMM. Aquestes són un conjunt no orgànic de documents 

que es reuneixen i s’ordenen en funció de criteris subjectius, independentment de la seva 

provinença. 
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4. APLICACIÓ DEL QUADRE D’ORGANITZACIÓ DE FONS 

Identificació del fons 

En primer terme caldrà determinar si la documentació és prou significativa i representativa, tant 

quantitativament com qualitativa, per a ser considerada un fons. A continuació s’ha d’identificar 

l’organisme productor del fons, que ens indicarà a quina agrupació de fons pertany: municipal 

(de la pròpia administració local), d’associacions/ entitats o privat. 

Si es tracta d’un fons municipal, es determinarà si és un fons de l’Ajuntament de Martorell o 

d’algun dels seus Patronats o empresa pública. 

Si es tracta d’un fons privat, es determinarà si és un fons familiar, personal, d’empresa / 

cooperativa, o d’entitat. En el cas que un fons familiar reuneixi documentació d’una empresa o 

documentació personal d’un dels seus membres, s’identificarà el fons en funció del caràcter 

predominant de la documentació. 

 

Denominació del fons 

La denominació es farà directament pel nom oficial de la persona física o jurídica productora 

del fons, sense utilitzar termes com ara “Fons de...”, “Arxiu de ...”, “Documentació de ...” o 

similars.  

Si l’organisme productor ha tingut diversos noms al llarg de la seva història, s’escollirà el darrer, 

llevat que no sigui el més comú. 

Si el productor és una persona física, s’adoptarà el nom pel qual és més coneguda. 

En el cas de les col·leccions, la seva denominació serà el nom del tipus de col·lecció, o bé el 

nom del productor de la col·lecció. El nom anirà precedit pel terme “col·lecció”. 

 

Dates extremes del fons 

Per delimitar les dates extremes, es consideraran les dates d’inici i final de la part substancial 

del fons. No es tindran en compte les dates dels documents aïllats o allunyats cronològicament 

de la part essencial del fons. 

 

Descripció del fons 

La descripció d’un fons es realitzarà mitjançant la fitxa descriptiva que marca la Norma de 

Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC), emprant com a mínim els camps obligatoris que 

s’estableixen. 
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 QUADRE D’ORGANITZACIÓ DE FONS DE L’ARXIU MUNICIPAL DE MARTORELL 

 

Fons Municipals 

_Ajuntament de Martorell 

_PMSAPM 

_Patronat Mitjans de comunicació 

_Patronat d’Esports 

_Patronat de Cultura 

_Patronat de Serveis Socials 

_Serveis municipals d’aigües 

 

Fons d’associacions o entitats 

_Hospital de Sant Joan 

_Associacions de veïns del barri: Can Carreras, Rosanes, Calvo Sotelo, Pont del Diable, 

Buenos Aires, Pla, La Mina, etc 

_Club Cine Foto 

_GRES: Grup de Disminuïts físics de Martorell 

... 

 

Fons privats 

Familiars: 

_ Família Coral Serra 

_ Josep Sanarau Thomas i Josep Sobrepere Parellada  

Col·leccions 

_Col·lecció de revistes Gual 

_Col·lecció de revistes Montal 

_Col·lecció Parellada 

_Col·lecció Serrats 


