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ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1

Codi de referència
ES.461629.AMM/FAM

1.2

Títol
FONS AJUNTAMENT DE MASSALAVÉS

1.3

Data (es)
1845 -

1.4

Nivell de descripció
Fons

1.5

Volum i suport de la unitat de descripció
694 unitats d'instal·lació
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ÀREA DE CONTEXT

2.1

Nom del productor
Ajuntament de Massalavés

2.2

Història institucional / Ressenya biogràfica
L'origen de la població és possiblement àrab, segons es dedueix del seu mateix
nom, i, segons el Llibre del Repartiment, on s'apunta que en el moment de la
conquesta era una alqueria que va ser donada pel rei Jaume I a Pere del Milà en
1247, qui va fundar la baronia integrada per la dita població i els llocs de
Rosaleny, Prada i Paranxet, actualment despoblats.
Va passar a mans dels Vilaragut, que la van vendre en 1462 a Juan Fernández
d'Heredia. En 1520 la va adquirir Violante Exarch del Milà. En 1537, Carles I li
va concedir el títol de vila. Va ser senyoriu dels marquesos d'Albaida i dels ducs
de Montellano i d'Arcs. Segons Cavanilles, el 1795 produïa arròs, seda, blat de
moro, ordi i hortalisses. Lloc de moriscs, en 1510 tenia 60 cases i en 1609, 75.
Despoblada després de l'expulsió dels moriscos en 1633 tenia 33 cases i després
de ser repoblada amb cristians va aconseguir la xifra de 27 (130 persones) en
1646. En 1794 comptava amb 60 cases (300 habitants), segons el cens efectuat
per Cavanilles. Un segle més tard, el 1897, tenia 800 habitants i en el cens de
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1900 es van explicar 796.

2.3

Història arxivística
L'Arxiu sempre havia estat ubicat a l'edifici de l'Ajuntament al C / València, 12,
dividit en arxiu de gestió, que està ubicat a la planta primera, i el fons municipal
que es troba dividit en planta baixa i segona planta, fins que en 2019, amb les
obres de reforma i redistribució de dependències la part situada a la planta baixa
va passar a ocupar dues dependències de la primera planta.

El 2004, l'Ajuntament de Massalavés s'adhereix a la fase experimental del
Servei d'Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta, on les tècniques d'arxiu
Mª Carmen Garrigues García i Beatriz Mora Moya realitzen un inventari general
de la documentació existent i un informe de l' estat de l'Arxiu Municipal.

Des del 24 de gener de 2005, mitjançant acord plenari, estan adherits a la fase
consolidada d'aquest Servei d'Arxius, sent la tècnic d'arxiu Beatriz Mora Moya
la qual presta el servei, amb 2 mòduls mensuals (8 hores mensuals) al inici ,
ampliant-se fins als 2,75 mòduls mensuals actuals (10 hores mensuals).

Des de llavors s'estan realitzant els treballs d'ordenació, classificació i
catalogació de la documentació; atenció als funcionaris i als ciutadans; creació
de Fons Local, biblioteca auxiliar i Hemeroteca; i elaboració d'instruments de
descripció.
2.4

Forma d'ingrés
Transferència des de les oficines productores
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ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

3.1

Abast i contingut
Es conserven els documents produïts i rebuts per l'Ajuntament de Massalavés en
l'exercici de les seves funcions.
Destaquem les sèries de llibres d'actes de ple des de 1865, llibres de
pressupostos municipals des de 1845 o el llibre d'eleccions des de 1852.
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3.2

Valoració, selecció i eliminació
S'aplicaran els criteris de valoració, selecció i eliminació de la Junta
Qualificadora de Documents Administratius.

3.3

Nous ingressos
Estan previstos nous ingressos al tractar-se d'un fons obert.

3.4

Organització
Segueix el Quadre de Classificació de Fons d'Arxius Municipals per
documentació anterior a 1925 i el Quadre de Classificació de Fons d'Arxius
Municipals per documentació posterior a 1924, de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esport de l'any 1987.

DOCUMENTACIÓ ANTERIOR A 1925

I. Govern
II. Patrimoni
III. Finances
IV. Administració de Justícia
V. Agricultura, ramaderia, pesca i proveïment
VI. Associacions
VII. Beneficència
VIII. Sanitat
IX. Instrucció Pública
X. Cultura
XI. Exèrcit i ordre públic
XII. Territori i població
XIII. Eleccions
XIV. Indústries i comerç
XV. Obres públiques i urbanisme
XVI. Escriptures de la Vila

DOCUMENTACIÓ POSTERIOR A 1924
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1. Òrgans de Govern
2. Secretaria
3. Intervenció
4. Dipositaria
5. Eleccions
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ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

4.1

Condicions d'accés
Consulta lliure amb les excepcions establertes per la legislació vigent.

4.2

Condicions de reproducció
Reproducció dels documents als quals es té lliure accés, estiguin en bones
condicions físiques i que no estigui digitalitzat.

4.3

Llengües i escriptures de la documentació
Castellà
Valencià

4.4

Característiques físiques i requeriments tècnics
Estat de conservació correcte.

4.5

Instruments de descripció
BENITO ISCAR, M. [Secretari], Inventario de los documentos, efectos y
mobiliario existentes en la Casa Capitular y sus dependencias, 25 de juny de
1923.

ANÒNIM, Inventario general de los papeles y documentos que constituyen el
Archivo de este Ayuntamiento, 31 de març de 1945.

GARRIGUES GARCIA, Mª C., i MORA MOYA, B. [Arxiveres Servei
Mancomunat d’Arxius. Mancomunitat Ribera Alta], Inventari General de
l’Arxiu Municipal de Massalavés. Provisional, 21 de febrer de 2005.
MORA MOYA, B. [Arxivera Servei Mancomunat d’Arxius. Mancomunitat
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Ribera Alta], Arxiu Municipal de Massalavés. Inventari Fons Ajuntament
(documentació posterior a 1924), 2005 (última actualització: 2019)
MORA MOYA, B. [Arxivera Servei Mancomunat d’Arxius. Mancomunitat
Ribera Alta], Arxiu Municipal de Massalavés. Inventari Fons Ajuntament
(documentació anterior a 1925), 2019 (en revisión)
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ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

5.1

Existència i localització dels originals

5.2

Existència i localització de còpies

5.3

Unitats de descripció relacionades

5.4

Nota de Publicacions
Censo-guía de archivos de la provincia de Valencia, Valencia, Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, 1986. 492 p. Col·lecció Arxius valencians 3.
ISBN 84-7579-157-3.
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ÀREA DE NOTES

6.1

Notes
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ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

7.1

Autoria i fonts
Beatriz Mora Moya

7.2

Data de la descripció
Actualitzat 12/02/2020

