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Arxiu Comarcal del Baix Empordà

Arxiu Comarcal del Baix Empordà
Carrer del Teatre Vell, 8
17100 La Bisbal d’Empordà
Telèfon i fax: 972 641 093
Horari d’hivern:
De dilluns a divendres de 9 a 14h i de 15:30 a 18h
Divendres de 9 a 14h
Sala de consulta

Horari d’estiu (de l’1 de juny al 15 de setembre):
De dilluns a divendres de 8 a 15h
A/e:
acbaixemporda.cultura@gencat.cat
Web:
http:\\cultura.gencat.cat/arxius/acbe

Sala polivalent

L’ARXIU EN XIFRES
Superfície: 1547 metres quadrats
Capacitat: 8.592 metres lineals
Metres lineals ocupats: 1749,5
Imatges: 78.200
Document més antic: pergamí de 1281
Volum digital: 311.117 pàgines (8,66Tb)
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

L’Arxiu Comarcal del Baix Empordà fou un dels
primers arxius comarcals de les comarques gi-

SERVEIS ALS INVESTIGADORS I USUARIS

ronines. El conveni de creació es va signar el 15

1. Consulta lliure de la documentació. El seu

de juny de 1982 i la primera seu fou inaugura-

accés només podrà ser denegat en aplicació de

da el 12 de març de 1984. Des d’aleshores fins

les limitacions legalment establertes.

a finals de l’any 2011, l’arxiu ha ocupat una

2. Consulta de la biblioteca i hemeroteca auxi-

part del castell medieval de la capital baix em-

liars amb bibliografia comarcal i obres de refe-

pordanesa, concretament, l’ala sud que fou afe-

rència.

gida al recinte original en el segle XVI.

3. Servei de reproducció: fotocòpies i reproduccions digitals previ pagament de les taxes le-

L’edifici actual ha estat inaugurat el 9 de juny

galment establertes.

de 2012, data de la signatura del conveni amb

4. Organització de cursets de ciències auxiliars

l’Ajuntament del Baix Empordà i el Consell Co-

de la història, com genealogia, paleografia o

marcal del Baix Empordà, que participa en la

llatí medieval.

gestió de l’equipament des de l’any 1991. És un

5. Organització d’altres activitats de divulgació

equipament modern i funcional que disposa de

relacionades amb els seus fons documentals o

sistemes de seguretat i control ambiental per

amb la investigació històrica local i comarcal.

garantir la correcta conservació de la documen-

6. Visites guiades adreçades a grups escolars i

tació.

altres grups. S’han de concertar prèviament.

El

responsable

de

l’obra

ha

estat

Dipòsit

l’arquitecte Jordi Casadevall i Dalmau que també va dirigir les obres de restauració i adequació de la primera seu.

L'Arxiu Comarcal del Baix Empordà conserva el

SERVEIS A LES ADMINISTRACIONS

fons municipal de l’Ajuntament de la Bisbal que
INSTALLACIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sala de consulta
Sala polivalent
Sala de treball
Sala de reunions
Sala de digitalització
Despatxos
Magatzems
Moll de càrrega
Sala de desinfecció
Nou dipòsits
Sala de grans formats
Sala de suports especials

fou l’origen de la seva creació, els fons d’altres

1. Consulta i préstec de documents als organis-

administracions locals, els dels organismes de

mes que tenen dipositada la seva documenta-

l’administració autonòmica i estatal a la comarca,

ció.

els de l’Administració de Justícia, els protocols

2. Assessorament en l’organització, classifica-

notarials de més de cent anys i la documentació

ció i conservació dels fons i en la implantació

d’institucions públiques i privades i de particu-

de sistemes de gestió documental, d’acord amb

lars.

programes acordats amb els responsables de la
documentació.

L’Arxiu Comarcal del Baix Empordà collabora

3. Cessió de la sala de digitalització i segui-

amb institucions i centres d’estudis en el foment

ment i assessorament en el procés, d’acord

i la difusió de la recerca històrica.

amb convenis prèviament establerts entre els
titulars dels fons i el Departament de Cultura.

L’Arxiu Comarcal del Baix Empordà forma part de

4. Organització de cursos sobre sistemes de

la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de

gestió documental al personal de les adminis-

Catalunya.

tracions.

