PROTOCOLS NOTARIALS DONATS A L’ALCORA
ARXIUS O CENTRES QUE CUSTÒDIEN DOCUMENTS
NOTARIA DE L’ALCORA
Notari titular:
Adscripció:
Cicle vital:
Contacte:

Gestió de
documents i
política
d'ingressos:
Fons
custodiat:
Condicions
per a l'ús i
l'accés:

Luisa José Feijoo Martín
Col·legi Notarial de València
Arxiu de gestió
Plaza Molí Custodio, 2 bajo 12110 - Alcora (l') (Castelló)
Telèfon: 964.360.165 Fax: 964.362.112
Correu electrònic: luisafeijoo@notariado.org
Correu corporatiu Llei 24/2001: ljfeijoo@correonotarial.org
Cada any transfereixen tots els documents de més de 25 anys al
Cap de districte, en aquest cas, el notari de Llucena. Quan un notari
canvia, el nou notari es fa càrrec de tots els protocols produïts pel
notari eixint.
Tenen els protocols notarials produïts durant els últims 25 anys.
Accés restringit a les persones interessades o que demostren un
interés legítim. Es pot accedir a còpia dels documents, no als llibres
de protocols.

NOTARIA DE LLUCENA
Notari titular:
Adscripció:
Cicle vital:
Contacte:

Història de la
institució:
Gestió de
documents i
política
d'ingressos:

Fons
custodiat:
Condicions
per a l'ús i
l'accés:

Manuel García Guardiola
Col·legi Notarial de València
Arxiu de gestió, Arxiu històric
Av. Fernando León, B, 12, 4ºB 12120 - Lucena del Cid (Castelló)
Telèfon: 964.380.075 Fax: 964.381.100
Correu electrònic: mgguardiola@notariado.org
Correu corporatiu Llei 24/2001: mgarcia@correonotarial.org
Durant la guerra civil es va cremar l'arxiu i només es conserven
documents a partir de 1939.
Cada any reben els documents produïts per la notaria de l'Alcora i
les altres notaries del districte que han cumplit més de 25 anys. Com
a cap de districte poden conservar els documents de més de 100
anys. Tradicionalment els protocols notarials de més de 100 anys
s'han transferit a l'Arxiu Històric Provincial de Castelló o al municipi
on residia el notari.
Tenen els protocols notarials produïts pel notari de l'Alcora de més
de 25 anys d'antiguitat, començant la sèrie en 1939.
Accés restringit a les persones interessades o que demostren un
interés legítim. Es pot accedir a còpia dels documents, no als llibres
de protocols.

COL·LEGI NOTARIAL DE VALÈNCIA – Arxiu de protocols
Titular:
Adscripció:
Cicle vital:
Contacte:

Fons
custodiat:
Condicions
per a l'ús i
l'accés:

Col·legi Notarial de València
Arxiu públic
Arxiu històric
Mª Ángeles Soriano Doménech
Telèfon: 963512585 ext. [114]
Correu electrònic: archivoprotocolos@cnotarial-valencia.com
Correu contacte: asoriano@cnotarial-valencia.com
Només custòdia un protocol notarial de 1430, de notari desconegut,
amb el títol de “Rebedor”
Accés lliure, al tractar-se de documents històrics (més de 100 anys
en el cas de documents notarials)

ARXIU DEL REGNE DE VALÈNCIA
Titular:
Adscripció:
Cicle vital:
Contacte:

Història de la
institució:

Fons
custodiat:

Condicions
per a l'ús i
l'accés:

Generalitat Valenciana
Administració autonòmica
Arxiu històric
Telèfons: 96 318 45 50 Fax: 96 318 45 27
E-mail: arv@gva.es
http://dglab.cult.gva.es/ArxiuRegne_v/index.htm#Archivos
L'Arxiu es crea amb el naixement del govern valencià i les seues
institucions medievals. L'any 1716 es va agrupar en un sol arxiu tota
la documentació dels diferents òrgans de govern valencians. El 1758
es creà l'Arxiu General del Regne de València, propietat de la
Corona. En aquest temps rebé els documents produïts per les
diferents delegacions del govern de la corona al Regne de València.
En 1969 se li assignà la missió d'arxiu intermedi dels serveis
provincials de l'Administració central. En 1985, l'estat va transferir la
seua gestió a la Generalitat Valenciana.
L'Arxiu conté els documents produits per les institucions de govern
del Regne de València i de les institucions hereves després del 1714
amb la desaparició dels furs. Custòdia un llibre del segle XV, de
notari desconegut.
Accés lliure, al tractar-se de documents històrics (més de 100 anys
en el cas de documents notarials)

ARXIU DEL COL·LEGI DEL CORPUS CHRISTI DE VALÈNCIA (PATRIARCA)
Titular:
Adscripció:
Cicle vital:
Contacte:

Reial Seminari-Col·legi del Corpus Christi de València.
Arxiu privat
Arxiu històric
Calle de la Nave, 1. Real Colegio-Seminario de Corpus Christi.
46003-Valencia.
Telèfon: 96 351 41 76. Fax: 96 351 13 51.
http://www.seminariocorpuschristi.org
Director de l’Arxiu: Juan J. Garrido Zaragozá

Història de la
institució:

L'Arxiu conté la documentació que reflexa la vida de la Capella,
inaugurada l'any 1605 , i la del col·legi-Seminari, que començà a
tenir vida pròpia en 1611, així com un fons important propi de San
Juan de Ribera, el fundador del col·legi. Consta bàsicament de les
tres seccions usuals i d'una quarta en la qual des dels primers
moments de la fundació es guarden els pergamins, llibres i papaers
d'especial rellevància, sobre tot des de que en 1963 es dugueren a
terme els treballs de reorganitzaci de l'Arxiu. Aquest, modernament,
s'enriquí d'una manera extraordinària quan el 6 de maig de 1826
ingressaren 28.582 volúmens redactats per 2.481 notaris, per
donació dels hereus de Mariano Tortosa Tudela, colegial perpetu de
la casa, que els havia adquirit en una tasca de recopilació iniciada
l'any 1803; forma l'Arxiu de Protocols.
Consta amb un extens fons de Protocols notarials que va des del
segle XIV fins el segle XIX. Entre ells es troben 3 llibres de notaris de
l'Alcora.
 Protocol notarial de Bertomeu Esteve (1405-1407) [Disponible en
línia]
 Protocol notarial de Bertomeu Ferrer (1521)
 Protocol notarial de Gaspar Joan Peres (1572)
Exisitia la figura del notari itinerant, que otorgava escritures en
diferents pobles. Es pot donar el cas de que alguns protocols
continguen pobles que no apareixen indexats a l'inventari, per tant
es recomanable consultar altres llibres dels notaris anteriors o llibres
de notaris de pobles propers.
FERNANDO ANDRÉS ROBRES...[et al.], Inventario de fondos
descipció: notariales del Real Colegio Seminario de Corpus Christi
de Valencia, València, 1990.

Fons
custodiat:

Instruments
de
descripció:
Horari:
Condicions
per a l'ús i
l'accés:

De 16.30 a 20 h. (dilluns a dijous). Tancat del 15 de juliol a l'1
d'octubre.
Accés llliure prèvia reserva de documents.
Per més informació consultar la pàgina web.
Disposa d'un Arxiu Digital disponible en línia amb part dels protocols
digitalitzats amb accés lliure i gratuït.

