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Més enllà del sentit original del document que avui us presentem, el que ens va
motivar a presentar-vos-el fou la llarga llista de productors, i per tant la gran
fragmentació que això implicava del territori, en quant a nombre de productors de vi es
referia.
Els segells i les guies de circulació eren instruments de gestió i fiscalització
administratius que s’empraven per a tenir constància dels moviments de les càrregues
i dels transports d’aquestes.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 02.04.04 Drets, taxes i preus públics.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Relación nominal de los productores de vino de este municipio, que no
han satisfecho el sello sobre guías de circulación de vinos, correspondiente a las
cosechas de 1948, 1949, 1950, 1951 y 1952.”
Volum i suport : 2 pàgines, paper.
Àrea de context
Nom del productor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Llistat nominal dels productors, que no han complimentat amb
les gestions administratives relatives al control del transport de mercaderies, en
aquest cas, de vi..
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: Castellà.
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. Guia d’arxiu 2012.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes

Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado, agost de 2015.
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.

