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Cens
d’Arxius
de Catalunya
El Cens d’Arxius de Catalunya ha de ser un instrument
importantíssim per a la protecció, la conservació, el coneixement i l’estudi del nostre patrimoni documental.
Més concretament, el Cens ha de permetre de tenir un
coneixement exhaustiu del patrimoni documental, del seu
estat de conservació, la completesa i la localització sobre
el territori.

Marc legislatiu
L’article 60 (Inventari del Patrimoni Cultural Català) de la
Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, diu textualment:
1. El Departament de Cultura ha d’elaborar i mantenir l’Inventari del Patrimoni Cultural Català, el
qual té com a finalitat de permetre la documentació i la recopilació sistemàtiques, la investigació i la difusió de tots
els béns que l’integren.
L’article 24 (Inventari i Registre d’Arxius)
de la Llei 10/2001, d’arxius i documents,
diu textualment:
1. L’inventari regulat per l’article 60 de la
Llei 9/1993, del patrimoni cultural català,
ha d’incloure el cens dels arxius que conserven béns integrants del patrimoni documental.

Metodologia de treball
La Subdirecció General d’Arxius i
Museus (SGAiM) planifica i coordina el Cens d’Arxius al conjunt del
territori, alhora que elabora els instruments i documents que s’han
d’utilitzar. També és competència
de l’SGAiM fixar els diferents models d’elaboració del
Cens a cada comarca pel que fa a terminis i recursos humans. Finalment, convoca reunions de coordinació periòdiques per tal de compartir les experiències a les
diferents comarques i fixar les directrius comunes.
L’elaboració material del Cens d’Arxius s’organitza comarcalment i és dirigida, a cada comarca, des de l’arxiu
comarcal corresponent. Personal tècnic de l’arxiu comarcal, coordinat per la seva direcció, visita cadascun dels
centres i elabora el formulari de la unitat censal que després fa arribar a l’SGAiM per descarregar-ne la informació
a la base de dades creada amb aquesta finalitat.

Objecte del Cens d’Arxius

Les eines del Cens
A partir d’aquests preceptes legals, el Cens d’Arxius ha
de ser un instrument importantíssim per a la protecció, la
conservació, el coneixement i l’estudi del nostre patrimoni
documental.
Més concretament, el Cens ha de permetre de tenir un
coneixement exhaustiu del patrimoni documental, del seu
estat de conservació, de la completesa i de la localització
sobre el territori. A partir d’aquesta informació, que es recull puntualment mitjançant les campanyes que des d’ara
s’engeguen i que s’anirà actualitzant periòdicament, la
Generalitat de Catalunya podrà decidir i dissenyar programes d’ajut i de col·laboració que garanteixin la conservació d’aquests béns.
La unitat censal, sobre la qual s’estructura el Cens, abraça
tots aquells fons, grups de fons, col·leccions i documents
solts que formin part del patrimoni documental tal com la
Llei del patrimoni cultural català el defineix, estigui o no
custodiat en un centre d’arxiu. És precisament el coneixement de tot el patrimoni que conserven els seus productors, un dels valors fonamentals del Cens.

El formulari de recollida de dades
La informació es recull a partir d’un formulari de paper que
emplena el mateix arxiver o arxivera durant la visita. El formulari està dividit en dues parts, la primera de les quals (A.
Dades de la unitat censada) descriu el titular de la documentació, el responsable i l’espai on és instal·lada, i la segona part (B. Dades de la documentació) descriu les
característiques, el volum i l’estat de la documentació.

Base de dades del Cens
Tota la informació recollida a través
d’aquest formulari és incorporada a
la base de dades del Cens creada i
gestionada per la Subdirecció General d’Arxius i Museus. Conscients que
aquesta base de dades conté informació molt sensible, s’han definit diferents nivells d’accés segons els
perfils dels usuaris i usuàries que hi
treballen.

