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NORMATIVA DE L’ARXIU CAPITULAR DE MALLORCA 

 

Presentació 

L’Arxiu Capitular de Mallorca (ACM) té la missió de recollir, conservar, catalogar i 

difondre el patrimoni documental i bibliogràfic que la Catedral de Mallorca ha generat des 

de la seva creació (segle XIII) fins a l’actualitat. Amb tot, també conserva fons documentals 

i col·leccions que hi han estat donats per persones o entitats. 

Aquest document recull la normativa aplicable en matèria d’accés, consulta i reproducció 

del patrimoni documental custodiat per l’ACM, així com també de l’emissió de certificats 

sagramentals, tasca encomanada a l’Arxiu. 

 

1. De l’accés 

1.1. L’ACM és una institució privada, però el seu accés és lliure i gratuït. L’ACM queda 

obert als usuaris, tant interns com externs, en l’horari establert i consultable a la pàgina web 

de la Catedral de Mallorca. 

1.2. Serà necessari inscriure’s a través del Full inscripció investigador, que es troba a la 

mateixa sala de consulta, la primera vegada que s’acudeixi a l’arxiu per poder accedir a la 

documentació. 

1.3. L’accés a la documentació es farà a través dels instruments de descripció que l’ACM 

posa a l’abast dels investigadors, ja sigui en les seves versions físiques o digital. 

1.4. Els usuaris podran accedir a la documentació custodiada sempre i quan aquesta estigui 

catalogada i hagin passat 75 anys o més des de la producció del document, com ho 

estableix el Reglament dels Arxius Eclesiàstics Espanyols de 1976. En casos concrets, es 

podrà fer una petició formal al Capítol per consultar la documentació exclosa a aquesta 

norma. 
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1.5. El Capítol, i en el seu nom el responsable de l’Arxiu, podrà denegar l’accés a la 

documentació històrica catalogada per motius de conservació i/o preservació documental. 

 

2. De la consulta 

2.1. Els usuaris podran consultar la documentació única i exclusivament a la sala de 

consulta. Queda totalment prohibit als usuaris accedir al dipòsit de l’ACM. 

2.2. La consulta de la documentació digitalitzada es farà a través dels ordinadors que 

l’ACM posa a l’abast dels usuaris. Tan sols es consultarà de manera física aquella 

documentació que no estigui digitalitzada. 

2.3. Queda prohibit escriure sobre els documents. Per a la consulta de la documentació es 

podrà tenir a mà el llapis, en cap cas un altre material escriptori com bolígrafs o retoladors. 

Així mateix, es permet l’ús d’aparells electrònics per al buidatge de la documentació; en 

cap cas per fer-ne reproduccions (vegi’s apartat 3.1.). 

2.4. Els usuaris es comprometen a tractar la documentació amb cura i a deixar-la en el 

mateix estat en que se’ls ha lliurat per a la consulta. 

2.5. Els usuaris es comprometen a citar de manera adequada tota aquella informació extreta 

de la documentació custodiada per l’ACM que utilitzin, ja sigui amb finalitat acadèmica o 

divulgadora.  

2.6. Queda terminantment prohibit als usuaris treure documentació custodiada per l’ACM 

de la sala de consulta. 

2.7. Es prohibeix el préstec documental a usuaris externs a la Catedral. Per als préstecs 

interns o en matèria de préstec entre institucions es seguirà la normativa establerta pel 

Capítol en aquest sentit. 

2.8. Queda prohibit fumar, menjar i beure a la sala de consulta. 
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3. De la reproducció 

3.1. Queda totalment prohibit qualsevol tipus de reproducció dels documents per part dels 

usuaris. 

3.2. L’ACM posa a disposició dels usuaris un servei de reproducció documental. El preu 

establert es pot consultar a la pàgina web de la Catedral de Mallorca. 

 

4. Dels certificats 

4.1. L’ACM també té la missió d’expedir certificats sagramentals, ja siguin volants, 

certificats o certificats literals. La documentació necessària per a la seva expedició i els 

preus establerts per a cadascun poden consultar-se a la pàgina web de la Catedral de 

Mallorca. 

 

5. De l’incompliment de la normativa 

5.1. L’usuari que no respecti la normativa de l’ACM i provoqui danys en la documentació 

serà l’únic responsable de la seva actuació davant la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del 

patrimoni històric de les Illes Balears i la Llei 6/2022, de 5 d’agost, d’arxius i gestió 

documental de les Illes Balears. 

5.2. L’ACM es reserva el dret d’admissió als usuaris que no respectin la normativa vigent. 

 

 

 

 

 

Palma, 4 de febrer de 2023 


