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Els fons privats als arxius municipals
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1 On es poden ingressar i admetre documents privats?
> Límits en sortida de l’Estat del patrimoni documental
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, art. 5.1
- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/ 1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, art. 45 - 57
>El condicionant del territori
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, art. 3, art. 10
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, art. 32
>Pertinença al SAC i planificació
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, art. 23
2 Modalitats. Les qüestions essencials
>Donació
- Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als
drets reals, art. 531-7 a 531-22
>Comodat
- Código Civil, art. 1740 - 1752
>Dació en pagament
- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, art. 58
>Usucapió
- Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als
drets reals, art. 531-23 a 531-27
>Ocupació
- Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als
drets reals, art. 542-20
>Descoberta d'objectes de valor extraordinari
- Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als
drets reals, art. 542-21
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>Troballes
- Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als
drets reals, art. 542-22
3 Condicions proposades pels particulars
>Tractament per defecte
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, art. 14
>Formalització escrita de la cessió de drets
- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, art. 45
>Drets d’explotació en cas de creacions d’”autors assalariats”
- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, art. 51
4 Conseqüències jurídiques de l’ingrés
>Ingrés comporta pas a patrimoni documental
- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, art. 19.2
> Incorporació a l’inventari de béns de l’Ajuntament
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, art. 222
- Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals, art. 100-108.
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