ARXIU MUNICIPAL DE BORRIANA
PREGUNTES FREQÜENTS

1. Quan puc anar a l'Arxiu?
L'horari d'atenció al públic és de 8.00 a 15.00 hores, de dilluns a divendres,
sempre que el personal de l'arxiu es trobe disponible. Si pensa assistir
personalment i ha de desplaçar-se pot concertar cita prèvia per telèfon
(964510062) o correu electrònic (arxiu@burriana.es)
2. Puc consultar els documents?
Sí, en les dependències municipals habilitades a aquest efecte, sempre que la
l’accés a la documentació no estiga restringida per llei per: contindre dades que
afecten la seguretat i defensa de l'Estat, l'aclariment dels delictes o la intimitat de
les persones. Tanmateix, l'entrada als dipòsits on es troba la documentació està
reservada al personal de l'arxiu.
3. He de fer algun tràmit per consultar documents?
Per a la documentació de lliure accés, només emplenar una sol·licitud. Li la
podem proporcionar al mateix arxiu, encara que també es troba disponible en
aquesta web. Per a documents amb alguna mena de restricció, ha d'aportar
documentació justificativa del dret a la consulta. El personal de l'arxiu
l’informarà de la documentació de què es tracta en cada cas.
4. He de pagar per la consulta de documents de l'Arxiu Municipal?
No. La consulta és un servei gratuït.
5.

Puc aconseguir còpies d'alguns documents?
Sí, només cal emplenar una sol·licitud, que li proporcionaran en l'arxiu o que pot
descarregar d'aquesta web. Qualsevol document de lliure accés pot reproduir-se,
llevat dels casos legalment establits (per ex. per motius de conservació o
documentació amb drets de propietat intel·lectual, com fotografies, etc.). El cost
de les còpies es regula per la corresponent ordenança fiscal de l'Ajuntament.

6. Puc demanar prestats els documents?
No, ja que els documents d'arxiu tenen un caràcter únic i irreemplaçable. De
manera que la seua pèrdua o deterioració seria irreparable, i podrien perjudicar
així els drets dels altres ciutadans.
7. Puc demanar orientació al personal de l'Arxiu per a localitzar allò que
busque?
Sí, tant presencialment com per qualsevol dels mitjans que s'indiquen en aquesta
web.
8. Quant de temps tardaran a trobar la documentació? La localització de
documents concrets només és possible si s'aporten unes dades mínimes.
Actualment, l'Arxiu està en fase d'organització, i per tant és possible que
localitzar la documentació sol·licitada requerisca un temps, encara que aporte
aquestes dades. Estem treballant dia a dia per a millorar els nostres serveis.

9. Puc dur una càmera fotogràfica digital per fer còpies dels documents?
Sí. Encara que per realitzar qualsevol reproducció cal disposar d’autorització
expressa, garantir el compliment d'uns requisits tècnics determinats i cedir una
còpia a l'arxiu en les condicions que el personal li indique. Per altra banda,
l'arxiu compta amb una càmera digital que pot ser utilitzada amb aquesta
finalitat en les mateixes condicions.
10. Puc consultar el BOE, el DOCV i el BOP en l'Arxiu?
No. L'Arxiu Municipal no custodia butlletins oficials. De tota manera, sí que s’hi
conserva (i es pot consultar) el butlletí d'informació municipal El Pla, des de la
seua aparició en 1979.
11. L'Arxiu Municipal té revistes o periòdics antics?
No. L'Arxiu Municipal no té hemeroteca antiga. Però sí que disposa d’una
col·lecció de fotocòpies de retalls de premsa referits a Borriana des de 1992.
12. Què puc trobar d'interès sobre Borriana a l'Arxiu Municipal?
El fons municipal aprofita per estudiar la història contemporània de Borriana,
des de la Guerra Civil. Hi trobem fonamentalment els documents referents al
seu govern, organització administrativa, població, urbanisme, activitats
industrials i culturals.
13. Quins altres arxius puc consultar per complementar la meua investigació
sobre Borriana?
La documentació que no és fruit de les funcions municipals es troba als arxius
dels diferents organismes competents: Jutjat del Districte, Registre de la
Propietat, Registre Civil, Cadastre, Consell de la Generalitat Valenciana,
delegacions ministerials…
Així mateix, existeix documentació complementària a la de l'Arxiu Municipal
en l'Arxiu Històric Nacional, Arxiu de la Corona d'Aragó, Arxiu General de la
Guerra Civil Espanyola, Arxiu del Regne de València i Arxiu Històric
Provincial de Castelló (vegeu els enllaços d'interès d'aquesta web.)
A Borriana existeixen altres arxius rellevants per a la història local com són
l'Arxiu del Museu de la Taronja, el del Sindicat de Regs, la Cambra Agrària o
els arxius parroquials: el de la parròquia del Salvador, el de Nostra Sra. de la
Mercè, la parròquia del Grau, Nostra Sra. dels Desemparats, María
Auxiliadora…
A la Biblioteca Pública de Borriana existeixen a més llibres i publicacions
periòdiques sobre la ciutat.

