
Definició i finalitats:  

 

L’Arxiu Comarcal de la Terra Alta (ACTA) forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals de 

Catalunya (XAC). Va ser inaugurat el 29 de juny de 2013 per tal d’iniciar els primers 

treballs arxivístics que s’han dut a terme a la Terra Alta.  

 

L'Arxiu té l'objectiu de custodiar, conservar i difondre els fons documentals de la 

comarca que formen part del Patrimoni Cultural Català. Per això, l’ACTA disposa dels 

medis tècnics necessaris per garantir-ne la seva correcta conservació, permet la 

possibilitat de restaurar i digitalitzar la documentació per tal de facilitar-ne l'accés i 

posa especial atenció a la difusió dels fons que custodia a través d'exposicions, cursos 

o conferències. L'Arxiu té també la voluntat d'aconsellar i informar a totes les 

institucions i particulars en qüestions de conservació del seus documents per tal 

d'evitar-ne la seva destrucció o malmetament perquè també en puguin gaudir les 

futures generacions   

 

L’ACTA té una capacitat de 7000 m/l de documentació i disposa de 3 tipus diferents de 

dipòsits adaptats a les necessitats dels documents que custodia l'arxiu: dipòsits 

estàndard, dipòsits per a documentació de gran format (cartells, pergamins, plànols) i 

dipòsits per a suports especials (fotografies, formats audiovisuals, formats digitals, 

etc.) Cadascun d’aquests dipòsits garanteix les condicions ambientals específiques que 

necessita cada document mitjançant sistemes de control de la temperatura, la humitat 

i la llum, així com també mesures de control de plagues i altres sistemes de seguretat 

que permeten evitar qualsevol  factor nociu per als documents.  

 

L'Arxiu disposa també d'una Biblioteca  auxiliar, una sala de consulta amb 12 punts de 

treball, 2 punts de connexió a Internet i una sala polivalent amb capacitat per a 70 

persones que permet realitzar conferències i actes culturals diversos.  

 

La documentació que custodia l'ACTA té el seu origen a la comarca de la Terra Alta i és 

tant d'àmbit públic com d’àmbit privat. Aquests fons poden ser fons municipals, fons 

de l’administració autonòmica, fons notarials, fons d’associacions, fons comercials o 

d’empreses, fons patrimonials i familiars...  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


