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FITXA DE DESCRIPCIÓ. 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

 
1.1 Codi de referència 
   
Codi país  CAT  Codi arxiu SAMLM Codi 799.020 
 
1.2 Nivell de descripció  
 
Inventari de fons documental d’associacions i entitats 
 
1.3 Títol del fons / subfons 
 
FONS ASSOCIACIONS I ENTITATS. DIVERSOS. TIPS. 
 
1.4 Dates de formació  
 
-Dates de creació: 2016 - 2017 
-Dates d’agregació: 2016 - 2017 
 
1.5 Volum i suport      
 
-Documentació textual: 1 registre 
 
TOTAL: 0,1 ml. 
 
2. ÀREA DE CONTEXT 
 
2.1 Nom(s) del(s) productor(s)    
 
Tips 
 
2.2 Història de l´organisme / Biografia del productor 
 
Tips de Brutícia i Soroll és una plataforma ciutadana que es va formar a Lloret l’estiu 
del 2017 per lluitar contra la degradació de les condicions de vida al nucli antic i els 
barris amb major presència i implantació de la indústria turística. 
 
2.3 Història arxivística 
 
La documentació s’ha anat concentrant al domicili del Sr. Orri al llarg dels anys fins a 
la cessió documental. 
 
 

mailto:arxiu@lloret.cat
http://lloret.cat/arxiu


                                                                                                    

 
Servei d’arxiu municipal -  C. Josep Lluhí, 24, 1r. -  17310 – Lloret de Mar. 

    Tel. 972 368 457  Fax. 972 373 181  A/e. arxiu@lloret.cat  
http://lloret.cat/arxiu 

 
 

2.4 Dades sobre l’ingrés 
 
La documentació ha entrat al SAMLM mitjançant diversos ingressos extraordinaris. 
 
 
3.ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
3.1 Abast i contingut informatius 
 
La documentació recull diverses activitats de l’associació en la promoció del seu ideari 
cultural i cívic. 
 
3.2 Sistemes d’organització 
 
La documentació es guarda en capses normalitzades i es troba en bones condicions 
de conservació en els dipòsits del Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar. 
 
L’organització documental s’ha fet seguint un quadre de classificació de caràcter 
funcional. 
 
3.3 Avaluació, tria i eliminació 
 
El material de difusió va ser sotmès a un procés d’avaluació i eliminació de còpies 
duplicades. 
 
3.4 Increments 
 
És possible que en un futur es facin noves aportacions. 
 
 
4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
 
4.1 Condicions d’accés 
 
La documentació d’aquest fons és d’accés públic, mentre es mantingui en bon estat de 
conservació. 
 
 
4.2 Condicions de reproducció 
 
Se’n permet la reproducció amb mitjans reprogràfics que no suposin perjudici per a la 
conservació adequada de la documentació. La reproducció de documentació sotmesa 
a la legislació sobre drets d’autoria i/o protecció de dades de caràcter personal 
requerirà autorització prèvia. 
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4.3 Llengua i escriptura 
 
La pràctica totalitat de la documentació està en català en alfabet llatí. 
 
4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics (Conservació) 
 
La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de 18º C i a 
una humitat relativa del 50%. 
 
En general es troba en bon estat de conservació i s’hi pot accedir de manera directa. 
 
4.5 Instruments de descripció 
 
Hi ha un inventari en suport paper que està disponible a la biblioteca auxiliar de l’Arxiu. 
Tanmateix, l’inventari també es pot consultar a d’una base de dades informàtica a les 
instal·lacions de l’Arxiu i a través de la pàgina web del SAMLM.  
 
 
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
 
5. 1 Existència i localització dels originals 
 
Els originals són els que el SAMLM ha descrit i guarda a les seves dependències. 
 
5.2  Existència i localització de còpies 
 
No consta l’existència de còpia de la documentació del fons.  
 
5.3 Documentació relacionada 
 
El SAMLM conserva altres fons relacionats: 
 
-699.132 Xavier Orri 
-713.000 ANC Assemblea Nacional Catalana – Lloret Per La Independència 
-799.019 Òmnium Cultural Selva Marítima 
 
5.4 Bibliografia 
 
La documentació ingressada no ha estat publicada ni editada amb anterioritat.  
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6. ÀREA DE NOTES 
 
6.1 Notes 
 
No consta cap nota d’interès que s’hi pugui afegir. 
 
 
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
 
7. 1 Autoria i dates 
 
-Classificació, descripció i inventari inicial: Jordi Padilla Delgado (octubre 2020). 
 
Tot sota la supervisió de Joaquim Daban i Massana, cap del SAMLM. 
 
7.2 Fonts 
 
7.3. Regles o convencions 
 
La descripció ha estat elaborada seguint la Norma de Descripció Arxivística de 
Catalunya (NODAC), redactada segons les directrius de l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya i la Subdirecció general d’Arxius del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ 
799.020 TIPS 

 
0100. DOCUMENTACIÓ TEXTUAL 
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INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS799

020 TIPS

ASSOCIACIONS I ENTITATSFONS

0100 DOCUMENTACIÓ TEXTUAL /  /  /

799.020.0100SS

2016 - 2017

TEXT / PAPER / DOSSIER

052.100.019

Esborranys i documentació diversa

Plataforma ciutadana Tips de Brutícia i Soroll contra
abusos indústria turística

1


	799.020_TIPS_FNodac_20201029
	1.1 Codi de referència
	Codi país  CAT  Codi arxiu SAMLM Codi 799.020
	1.2 Nivell de descripció
	Inventari de fons documental d’associacions i entitats
	1.3 Títol del fons / subfons
	FONS ASSOCIACIONS I ENTITATS. DIVERSOS. TIPS.
	1.4 Dates de formació
	-Dates de creació: 2016 - 2017
	-Dates d’agregació: 2016 - 2017
	1.5 Volum i suport

	2.2 Història de l´organisme / Biografia del productor
	2.3 Història arxivística
	2.4 Dades sobre l’ingrés
	3.1 Abast i contingut informatius
	3.2 Sistemes d’organització
	3.3 Avaluació, tria i eliminació
	3.4 Increments
	4.1 Condicions d’accés
	4.2 Condicions de reproducció
	4.3 Llengua i escriptura
	4.5 Instruments de descripció
	5. 1 Existència i localització dels originals
	5.2  Existència i localització de còpies
	5.3 Documentació relacionada
	5.4 Bibliografia
	6.1 Notes
	7. 1 Autoria i dates


	799.020_TIPS_Inventari_20201029

