
 

 

 ARXIU MUNICIPAL D’ANTELLA 

FONS AJUNTAMENT D’ANTELLA 

 

1 ÀREA D'IDENTIFICACIÓ 

1.1 Codi de referència 

 ES.460403.AMA/ 

1.2 Títol 

 FONS AJUNTAMENT D’ANTELLA 

1.3 Data (es) 

 1847- 

1.4 Nivell de descripció 

 Fons 

1.5 Volum i suport de la unitat de descripció 

 1216 caixes 

2 ÀREA DE CONTEXT 

2.1 Nom del productor 

 Ajuntament d’Antella 

2.2 Història institucional / Ressenya biogràfica 

 El nom Antella té un origen preromà. La forma prové del llatí ANTAE, que 

significa “barrera”. La forma diminutiva d'ANTAE, ANTICULA, en la seua 

evolució medieval donaria el nom actual "Antella". 

Les primeres referències de poblament són les restes d'un poblat iber dels segles 

III a I a.C. on encara hi ha llenços de la muralla i s'ha trobat ceràmica en 

abundància. 

Després de conquerir València, el rei Jaume I conquistà Antella l’any 1244. 

Probablement, Guillem de Fabra, cavaller que va lluitar junt al rei durant la 

conquesta de València, fou el primer senyor d’Antella. Malgrat tot, la poblacio 

va ser morisca de manera majoritària fins al 1609, any en el qual una orde reial 

manà la completa expulsió dels moriscos. 

Difós el Cens de Floridablanca del 16 de novembre de 1786 ,Antella tenia un 

cens de 688 habitants, dels quals 175 eren homes fadrins, 174 dones fadrines, 

145 homes casats, 174 dones casades, 11 homes vidus i 27 dones vídues. 
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L'Escriptura de redempció del senyoriu d'Antella. El 26 de gener de 1859 els 

veïns d'Antella, mitjançant una acta notarial, acorden pagar al comte de Ròtova, 

l'últim baró d'Antella, la quantitat de 400.000 reials de velló en compensació 

pels més de 20 anys que no li havien pagat les rendes (des de 1835) i perquè 

renunciara als drets que la casa comtal de Ròtova tenia sobre la baronia 

d'Antella. Antella, al igual que la resta de pobles de la Ribera, abandonava el 

feudalisme que s'havia mantingut des del segle XIII, per acollir el liberalisme, 

fins a hui. 

Segle XX: Durant la Guerra del 1936-1939 iniciada amb la rebel·lió militar del 

18 de juliol de 1936, Antella, així com la capital, València, va romandre fidel al 

govern de la República. Durant el conflicte hi moriren 21 veïns al front. Tots 

ells en l'Exèrcit Popular de la República. 

El 20 d'octubre de 1982, el municipi i terme d'Antella patiren, com pocs, la 

Pantanada de Tous, popularment coneguda com "la pantanà", la gran inundació 

ocorreguda a conseqüència del trencament de la presa de Tous, a deu 

quilòmetres d'Antella, carretera amunt. El trencament del pantà originà una 

riuada de 16.000 m3/s. Es vetgeren afectats 290km2 de superfície. 

La Pantanada de Tous ha estat la catàstrofe més gran de la història moderna del 

Pais Valencià, i deixà el poble d'Antella en una situació econòmica lamentable. 

Bona part del terme així com l'Assut d'Antella, hagueren de ser refets de bell 

nou. A base de molt d'esforç i sacrificis, la vila ha anat tornant a la normalitat.  

2.3 Història arxivística 

 A l'Arxiu Municipal d'Antella trobem el fons municipal fruit de l'activitat 

desenvolupada per l'Ajuntament des de 1847 fins als nostres dies. 

A més, compta amb el fons de la Cambra Agrària Local que després de la seva 

extinció en 1994 es va incorporar a l'Arxiu Municipal. 

Va patir les conseqüències de la Pantanada de 1982. 

 

La ubicació del fons documental ha variat al llarg del temps, es va situar en un 

immoble municipal, després va passar a la "Casa de l'Arrossera", on el 

Llicenciat en Història i Geografia, Alejandro Conejero, es va encarregar 

d'organitzar la documentació així com la seva conservació instal·lant-la en 
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caixes normalitzades. Després d'uns anys, i per la humitat que presentava 

l'immoble, va ser portada de nou a les dependències de l'Ajuntament, on es troba 

actualment. 

 

El 1996, un becari, inicia un esborrany de l'inventari del Fons Històric. 

 

El 2004, l'Ajuntament d'Antella 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 el 10 de març de 2005 estan adherits a la fase consolidada d'aquest Servei 

d'Arxius, inicialment amb 1 mòdul mensual (4 hores mensuals) fins als actuals 4 

mòduls (16 hores mensuals), on s'estan realitzant els treballs d'ordenació, 

classificació i catalogació de la documentació; creació del Fons Local, 

biblioteca auxiliar i Hemeroteca; i elaboració d'instruments de descripció. 

 

En 2015 es va crear l'apartat d'Arxiu Municipal a la pàgina web de l'Ajuntament 

(www.antella.es), on, poc a poc, s’anirà ampliant informació. 

 

Davant la necessitat d'ampliar l'espai destinat a dipòsit documental per la falta 

del mateix en els actuals dipòsits que alberga l'Ajuntament, el 2017 es van 

iniciar els treballs d'habilitació d'una sala de la Casa de la Arrossera, de 

propietat municipal , dotant-la de prestatgeries metàl·liques. 

 

2.4 Forma d'ingrés 

 Transferència. 

3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

3.1 Abast i contingut 

 El Fons Ajuntament d'Antella el forma la documentació emanada de l'activitat 

pròpia de les diferents dependències, serveis i funcions que desenvolupa aquesta 

institució municipal, que abasta el període comprès entre 1847 fins a 1979. Les 

sèries més destacades són: llibres d'actes des de 1874, correspondència des de 

http://www.antella.es/
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1859, llicències d'obra des de 1921, cèdules d'habitabilitat des de 1972, arbitris 

municipals des de 1932, comptes municipals des de 1929, escoles des de 1847, 

etc. 

3.2 Valoració, selecció i eliminació 

 Es segueix els criteris de valoració, selecció i eliminació de la Junta 

Qualificadora de Documents Administratius. 

2011: permisos de crema 

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 
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XVI. Escriptures de la Vila 

 

DOCUMENTACIÓ POSTERIOR A 1924 

 

1. Òrgans de Govern 

2. Secretaria 

3. Intervenció 

4. Dipositaria 

5. Eleccions 

 

4 ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS 

4.1 Condicions d'accés 

 Sol·licitar per escrit la documentació a consultar. 

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 

Lletra impresa/ Manuscrit / Mecanografiada / Impressora làser 

4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics 

 Estat de conservació correcte, en la gran majoria del casos. 

4.5 Instruments de descripció 

 Registre d’expedients de secretaria, des de 1995 fins l’actualitat. Elaborat pel 

personal de l’Ajuntament. 

 

GARRIGUES GARCIA, Mª C. / MORA MOYA, B. [tècnics Servei d’Arxius - 

Mancomunitat de la Ribera Alta], Inventari General de l’Arxiu Municipal 

d’Antella. Provisional, 17 de desembre de 2004. 

 

MORA MOYA, B. [tècnic Servei d’Arxius - Mancomunitat de la Ribera Alta], 

Arxiu Municipal d’Antella. Inventari Fons Ajuntament (documentació posterior 
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a 1924), 2005 (última actualització: 2019) 

 

MORA MOYA, B. [tècnic Servei d’Arxius - Mancomunitat de la Ribera Alta],, 

Arxiu Municipal d’Antella Inventari Fons Ajuntament (documentació anterior a 

1925), 2019 (en revisió) 

______________________________ 

Base de dades en Access, utilitzada fins l’any 2017. 

 

SAVEX, utilitzat a partir de l’any 2018. 

 

5 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. 

6 ÀREA DE NOTES 

6.1 Notes 

  

7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 

7.1 Autoria i fonts 

 MORA MOYA, Beatriz (tècnica del Servei d’Arxius – Mancomunitat de la 

Ribera Alta) 

7.2 Data de la descripció 

 Actualitzat 07/04/2020 

 


