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Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes

EL DOCUMENT DEL MES

FEBRER 2015 –
Núm. 26

Aquest mes celebrem el carnaval i per aquesta raó hem volgut dedicar el
document de febrer aquesta festivitat.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.01.03.02 Bans. Edictes. Avisos
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: Atribuït “Disposicions per a evitar incidents en els dies de Carnaval”
Data: 5 de març de 1905.
Volum i suport : 1 pàgina, paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Per tal d’evitar aldarulls durant els dies de Carnaval, l’alcalde
emet ban amb cinc disposicions com la que prohibeix ridiculitzar amb disfresses
tota classe d’autoritats i institucions religioses o de qualsevol altre mena.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Documentació de conservació
permanent en aplicació de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i de la
16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.
Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Català.
Instruments de descripció: Inventari finalitzat al 2011. Elaborat per Laura Tomàs
Sánchez i Jesús Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport
electrònic, no consultable pels usuaris de l’arxiu.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 29 de juliol de 2014.
Regles o convencions: Norma de descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció
general d’arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.
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