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FONS DE LA CAMBRA AGRÀRIA LOCAL DE L'ALCORA
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ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1

Codi de referència:
ES.120056.AMA/FCALA

1.2

Títol:
Fons Cambra Agrària Local de l'Alcora

1.3

Data:
1946-1992

1.4

Nivell de descripció:
Fons

1.5

Volum i suport de la unitat de descripció:
58 caixes

2

ÀREA DE CONTEXT

2.1

Nom del productor:
Hermandad Sindical de Labradores, Ganaderos y Oficios varios (1944-1977); Cámara
Agraria Local de Alcora (1977-1994)

2.2

Història de l'organisme:
Les Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos es constituiren per la Llei de
Bases de la Organització Sindical de 1940 (BOE núm. 342 de 7 de desembre de 1940),
amb la intenció d'unificar tots els orgnismes de càcter oficial i sindical que tutelaven els
interessos agrícoles d'acord a la Llei de Sindicats Agrícoles de 28 de gener de 1906.
Quedaven enquadrades en la Comunitat Nacionasindicalista i subjectes a l'acció política i
coordinadora de la Delegación Nacional de Sindicatos de Falange Española
Tradicionalista de las J.O.N.S. Depenien de les Hermandades Sindicales Comarcales y
Provinciales, tot i que aquestes últimes foren substituides per les Cámaras Oficiales
Sindicales Agrarias en 1947 (Decret de 18 d'abril de 1947).
Per Ordre de 23 de març de 1945, s'establiren les normes que regirien l'estructura interna i
funcionament de les Hermandades Sindicales del Campo. Les funcions que duien a terme
eren d'ordre social (formació professional, beques a l'estudi), econòmic (ajudes a la
mecanització), assistencial (mutualitat, assegurança mèdica), comunal i d'assesorament i
col·laboració amb l'Estat per a la millora del sector agrari. Aquestes funcions permitien a
les germandats exercir la funció d'instrument de control de la vida política i de la societat
agrària. La filiació a la germantat era obligatòria i automàtica. S'hi enquadraven tots els
productors de les diferents manifestacions econòmiques de l'agrari i de les seues indústries
auxiliars.
Les Germandats incorporaren institucions i organismes preexistents com eren les Juntas
Locales de Crédito Agrícola, la Junta Local Pericial del Catastro, els Grupos Sindicales
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de Colonización o els Sindicatos de Riegos. Aquests últims mantingueren algunes funcions
per a ells. En el cas de l'Alcora la Comunidad de Regantes de la Huerta Mayor es
mantingué independent i continua la seua tasca en l'actualitat.
L'any 1972 es creà la Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos que
aglutinà totes les Germandats sindicals locals, les Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias,
els Sindicatos Nacionales del Sector del Campo, les antigues Cooperativas del Campo i la
Mutualidad de Previsión Social Agraria.
En 1977 les germandats foren substituides per les Cámaras Agrarias Locales pel Real
Decret 1336/1977, de 2 de juny (BOE núm. 142, de 15 de juliol de 1977), pel qual es
dictarenles normes reguladores de les Cambres agràries.
Es tracta d'una institució de caràcter no sindical, conforme a la nova llibrertat sindical, i
amb la forma jurídica de Corporació de dret públic. Una organització democràtica regida
pels seus estatuts. Es creà una Cámara Agraria Provincial i una Confederación Nacional
de Cámaras Agrarias amb personalitat jurídica pròpia que es relacionava amb el Ministeri
d'Agricultura. També es crearen les cambres local, que havien d'aprovar els sesu propis
estatuts. Aquests, a la vegada, havien de ser ratificats pel Ministeri d'Agricultura per poder
tindre eficàcia jurídica. La Cambra Agrària d'Alcora aprovà els seus estatuts al Ple de l 7 de
setembre de 1978.
L'ordre de 24 d'abril de 1978 regulà les funcions de les noves Cambres agràries, que
mantenien les competències de:
• consulta en qüestions tècniques i col·laboració amb l'administració:
◦ l'elaboració de censos agraris,
◦ la difusió de coneixemebts tècncs i agrònoms,
◦ preparació de normes d'interés general agrari i accions per al desenvolupament i
millora de l'agricultura,
◦ elaboraciód'informes i investigacions per a la millora agrària i altres accions de
caracter similar.
• serveis que podien prestar-se
◦ organització de serveis comunitaris,
◦ reparacions d'obres,
◦ guarderia rural o d'altres que s'acordaven als plenos.
D'altra banda, produïts en gran part els traspassos de serveis en matèria d'agricultura i
ramaderia a totes les Comunitats Autònomes, va paréixer oportú elaborar una norma estatal,
que sense la disminució del bloc de competències, regulara els aspectes essencials de la
matèria i permetera a les Comunitats Autònomes desenvolupar aquest tipus de
competències.
Aquesta norma va ser la Llei 23/1986, de 24 de desembre, per la que es van aprovar les
Bases del Règim Jurídic de les Cambres Agràries. Es van reduïr les funcions de les cambres
a ser òrgans consultius de les administracions públiques, a administrar es seus recursos i els
seus patrimonis i les funcions delegades per l'administració pública. Les funcions que
anteriorment ostentaven de representació, reivindicació i negociació en defensa d'interessos
professionals i socioeconòmics d'agricultors i ramader es transferiren a les organitzacions
professionals lliurement constituïdes.
El traspàs de competències a les Comunitats Autònomes va continuar durant els anys
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noranta i pel Reial Decret 1372/1992, de 13 de noovembre, sobre el traspàs de funcions i
serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat Valenciana en matèria de Cambres
Agràries, la Generalitat va assumir totes les competències, que alhora va transferir a la
Conselleria d'Agricultura i Pesca. També havien de transferir-se els documents i expedients
dels serveis traspassats.
Poc després, en la Llei de Pressupostos per a 1993 i per Decret 36/1993, de 8 de març, les
competències, els bens i el personal que tenien les Cambres Agràries Locals van ser
assumits pels ajuntaments.
Per a aqueix fi en la Conselleria d'Agricultura i Pesca es va crear la Comissió d'Atribució
del Patrimoni d'Interés General Agrari. Fins que es va realitzar la liquidació dels bens
mobles i inmobles, la documentació i els mitjans econòmics quedaven sota la tutel·la del
secretari i de la Direcció General de Pesca i Relacions Agràries (Disposició transitòria
primera).
En la Llei de Presaupostos per a 1994 i el Decret 161/1994, de 29 de juliol, es van establir
els termes de la liquidació de les Cambres Agràries i l'atribució dels seus bens als
ajuntaments.
Els bens i drets atribuïts als ajuntaments són bens de servei públic, dedicats a finalitats i
serveis d'interés general agrari. La conselleria competent elaborava la proposta de liquidació
i d'adscripció de bens. Informava a l'ajuntament de la mateixa que havia d'acceptar la
proposta de liquidació. Si l'ajuntament no responia o no acceptava la liquidació, els bens es
subrogaven al Govern Valencià.
La disposició adicional establia que els fons documentals de les seus de les cambres agràries
havien de ser tractats d'acord a la Llei de Patrimoni Històric Espanyol.
En el cas de l'Ajuntament de l'Alcora, la transferència de funcions i l'adscripció del personal
de la Cambra Agrària es va realitzar mitjançant el conveni en 1993. El traspàs de bens es va
portar a terme l'any 1995.
2.3

Història arxivística:
Quan les Cambres agraries locals es van extingir, els seus fons documentals passaren a
formar part de l'Arxiu Municipal. El Decret 1661/1994, de 29 de juliol del Govern valencià,
establí el procediment per a la liquidació de les cambres agràries extingides i l'atribució del
seu patrimoni. A la disposició addicional s'indica que “La Generalitat Valenciana i els
ajuntaments que resulten propietaris d'antigues seus de Cambres agràries locals, promouran
la inclusió dels fons documentals que hi puguen existit en el corresponent cens, si reuneixen
els requisits contemplats als articles 48 i següentes de la Llei 16/1985, de 25 de juny, de
Patrimoni Històric Espanyol”.
En 1997 es realitzaren treballs d'ordenació del fons documental, dels quals es conserva un
llistat de documents. Posteriorment, a causa de filtracions d'aigua els documents es van
deteriorar. Entre 2011 i 2012 es van netejar els documents i inventariar el fons d'acord a
criteris arxivístics.
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2.4

Dades sobre l'ingrés:
Transferència des de la Cambra Agrària a l'Ajuntament aproximadament en 1994.

3

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

3.1

Abast i contingut:
La major part dels documents del fons corresponen al període de la Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos (1944-1977) i se centra en el funcionament de la pròpia institució
més que en els serveis que oferia als seus afiliats.
Les sèries documentals més nombroses són les de correspondència. Es tracta de documents
ordenats per registre d'entrada i d'eixida, que recullen tots els documents que enviava o rebia
la institució. Per tant els tipus documentals són molt variats i són la font d'informació més
important del fons.
En el cas de la Correspondència de la Mutualitat Agrària, aquesta sèrie conté, entre altres,
els documents per a la tramitació de les filiacions d'alta i baixa, les sol·licituds de
prestacions i les cotitzacions a la Seguretat Social del afilitats a la Hermandad.
Una altra part important és la documentació econòmica, tant els presuspostos, com les
ordres de pagament i d'ingressos i els diferents llibres comptables. Tot i que no es conserven
les sèries completes.

3.2

Informació sobre avaluació, tria i eliminació:
Conservació permanent.

3.3

Increments
Fons tancat.

3.4

Sistema d'organització:
1 Órganos de Gobierno
1.1. Actas de sesiones: Asamblea Plenaria, Cabildo o Junta Sindical, Tribunal Jurado, Juntas Locales de
Secciones.
2 Secretaría
2.1. Secretario Contador
2.1.1.
Circulares y memorias
2.1.2.
Certificaciones
2.1.3.
Correspondencia
2.1.4.
Libro registro de entrada de correspondencia
2.1.5.
Libro registro de salida de correspondencia
2.2. Interventor
2.2.1.
Presupuestos ordinarios, Libramientos y Cargaremes
2.2.2.
Presupuestos extraordinarios, Libramientos y Cargaremes
2.2.3.
Libros contables
2.2.4.
Liquidación de impuestos
2.2.5.
Expedientes de crédito
2.2.6.
Reparto de cuotas de los afiliados
3 Secciones
3.1. Sección Económica
3.1.1.
Junta Pro-reconstrucción de la ermita del Santísimo Salvador y Castillo de l’Alcalatén
3.2. Sección Social
3.2.1.
Elecciones
4 Servicios
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4.1. Servicio de Gestión Asistencial: Mutualidad Agraria
4.1.1. Actas de la Comisión Local de la Mutualidad Agraria de la Seguridad Social
4.1.2.
Correspondencia de la Mutualidad Agraria de la Seguridad Social
4.1.3.
Seguros de enfermedad
4.2. Servicio de Guardería Rural
4.2.1.
Denuncias
4.2.2.
Reglamentos y ordenanzas de Guardería Rural
4.2.3. Armamento de la Guardería Rural
4.3. Servicio estadístico
4.3.1.
Censos electorales
4.3.2.
Censos agrícolas
4.4. Servicios agropecuarios
4.4.1.
Campañas de tratamientos
4.4.2.
Declaraciones de cosechas
4.5. Grupos Sindicales de Colonización
4.5.1. Actas de constitución

4

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

4.1

Condicions d'accés:
Accés lliure per a la documentació històrica i restringit per als documents de menys de 50
anys.

4.2

Condicions de reproducció:
Les mateixes que per a l'accés. Es permet la reproducció per mitjans propis de l'usuari.

4.3

Llengües i escriptures dels documents:
Espanyol.

4.4

Característiques físiques i requeriments tècnics:
Paper

4.5

Instuments de descripció:
Catàleg automatitzat.

5

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

5.3

Unitats de descripció relacionades:
Tant la Hermandad com la Cámara eren institucions depenents d'altres organismes de
caràcter provincial i nacional. Per això en els fons d'aquestes altres institucions podrem
trobar els documents que la Hermandad o la Cámara hi enviaven o expedients que
tramitaven i que no podem trobar al fons de l'arxiu municipal.
Archivo General de la Administración
Fondo de la Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos (1933-1975) (Código de
Referencia: ES.28005.AGA/1.2.3.2.2.378 )
Archivo Central del Área de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura
Se li va transferir la documentació històrica de la Cámara Agraria Provincial. També
custòdia: el Archivo de la Reforma Agraria (1907-1939), els documents del Instituto
Nacional de Colonización (1939-1971) i del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
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Agrario (IRYDA) entre altres organismes responsables de la gestió agropecuària.
Cámara Agraria Provincial de Castellón
Institució provincial superior a la Cambra Agrària amb la qual hi ha nombrosa
correspondència. Institució creada en 1890 denominada Hermandad de Labradores y
Ganaderos entre 1939 i 1977.
Arxiu de la Conselleria d'Agricultura
Expedient de liquidació i traspàs de bens de la Cambra Agrària Local d'Alcora a
l'Ajuntament, en 1995.
5.4

Bibliografia:
Cens del patrimoni documental valencià.
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ÀREA DE NOTES

6.1

Notes:

7

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

7.1

Autoria i fonts:
Helena Pitarch Pitarch

7.2

Data de la descripció:
Actualitzat, 30/07/2012.

