Descripció del fons documental Indústria Química Albiac (1884-1998)
segons la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC)

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència

CAT AHCT 05 02

Nivell de descripció

Fons

Títol

Indústria Química ALBIAC

Data

Data de creació: 1884-1998
Data d’agregació: 2010

Volum i suport

88 caixes / unitats d’instal·lació, paper
368 fotografies (positius paper, b/n i color)

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor

Indústria Química ALBIAC

Història del productor

La Indústria Química ALBIAC fou pionera a
Tarragona
com
a
indústria
manufacturera
especialitzada en productes de neteja i cremes per a
sabates. L’empresa ha estat regida al llarg de tota la
seva trajectòria per les successives generacions de
la nissaga Albiac.
La primera patent de la família fou registrada l’any
1902. Tanmateix, l’artífex del negoci fou Tomàs
Albiac, qui es formà i treballà a Alemanya fins els
anys quaranta, quan tornà a Tarragona per fundar la
primera fàbrica al carrer Jaume I, 63. Les
instal·lacions es traslladaren al carrer Ramon i Cajal,
36, i posteriorment, a Els Pallaresos, on
romangueren des d’inicis dels seixanta fins al final de
la seva existència. La competència de les grans
multinacionals, a la dècada dels 80, provocà que la
Indústria Química Albiac eliminés les marques
pròpies i comencés a treballar per a tercers amb
marques blanques.
Recentment, s’ha decidit conferir a un dels carrers
de la ciutat el nom de l’empresari tarragoní Manel
Albiac, hereu d’aquesta indústria i emprenedor
infatigable, que lluità per tirar endavant el negoci
familiar. Arran d’una situació social i econòmica
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complicada, prengué la decisió d’obrir mercat al
Marroc, on malauradament perdé la vida als
atemptats esdevinguts a Casablanca, l’any 2003.
Història arxivística

El fons documental es custodià sempre a les
diverses instal·lacions de l’empresa. A causa de la
inundació del magatzem on estava dipositada la
documentació es decidí transferir-la a l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Tarragona per a millorar la seva
conservació i realitzar-ne una descripció completa,
amb l’objectiu de difondre-la i ampliar el seu
coneixement. El procés de tractament de la
documentació s’inicià amb la seva avaluació i
selecció prèvia per tal d’eliminar aquella que
resultava inservible pel seu precari estat de
conservació. Posteriorment, es passà a elaborar una
relació de transferència de la documentació
aprofitada. A continuació, s’estructurà un quadre de
classificació propi i específic per a aquest fons
documental. Per últim, es passà a realitzar l’inventari
del mateix.

Dades sobre l’ingrés

El fons documental pertanyent a la Indústria Química
ALBIAC fou ingressat a les dependències del Servei
d’Arxiu i Documentació Municipal, ubicades a
l’Ajuntament de Tarragona (Plaça de la Font, 1) l’any
2010. La causa que motivà aquesta cessió fou la
inundació que patí la documentació i la necessitat de
garantir la seva preservació en unes condicions
òptimes.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut

La documentació cedida, generada i rebuda per
l’empresa, reflecteix la creació i desenvolupament
d’aquesta indústria local des dels seus orígens, a
inicis del segle XX, fins a la data de tancament.
El fons, format per 88 unitats d’instal·lació, inclou
informació tècnica i comercial, de màrqueting i
publicitat; així com documents comptables, marques
i patents, projectes d’expansió de l’empresa al
Marroc i altres referents a la fabricació de cremes de
sabates i demés productes de neteja. A més a més,
s’hi afegeixen fotografies que il·lustren el treball a la
fàbrica i la maquinària de l’època.
La documentació presenta un destacat valor cultural
i per a la investigació, alhora que resulta
especialment interessant per a copsar l’evolució del
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disseny publicitari. Ja que des de la mateixa
empresa es programaven i definien les diferents
campanyes de publicitat.
Sistema d’organització La documentació s’ha classificat per funcions i
activitats de l’empresa. El primer nivell reflecteix les
funcions i el segon nivell les activitats:
1. ÒRGANS DE GOVERN
1.1.

ESTATUTS

1.2. DIRECCIÓ GENERAL
1.2.1. COMITÈ GENERAL
1.2.2. COMITÈ DE GRUP
1.3.

RELACIONS
AMB
ASSOCIACIONS

ALTRES

ORGANISMES

I

2. ADMINISTRACIÓ GENERAL
2.1.

DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA

2.2.

COMPTABILITAT

2.3.

RECURSOS HUMANS

2.4.

ASSESSORIA JURÍDICA

3. GESTIÓ DE L’ACTIVITAT INDUSTRIAL
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

INSTAL·LACIONS I MAQUINÀRIA
ESTUDIS I PROJECTES DE FÀBRICA
MAQUINÀRIA
VEHICLES
MATERIAL I TRANSPORTS

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

PRODUCCIÓ, INVESTIGACIÓ I CONTROL
PROJECTES
FÒRMULES
INVENTARIS
ESQUEMES DE FABRICACIÓ
INFORMES TÈCNICS
MARQUES I PATENTS
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3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

COMERCIALITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ
DEPARTAMENT COMERCIAL
XARXA DE DISTRIBUÏDORS I VENEDORS
SUBMINISTRAMENT
VENDES
PUBLICITAT
GESTIONS COMERCIALS

4. DOCUMENTACIÓ PERSONAL I FAMILIAR VINCULADA
4.1.

BIBLIOTECA FAMILIAR

4.2.

RECULLS DE PREMSA

4.3.

PUBLICACIONS DIVERSES

4.4.

DOCUMENTACIÓ PERSONAL

4.5.

ALTRES SUPORTS

5. FOTOGRAFIES
5.1.

INSTAL·LACIONS I MAQUINÀRIA

5.2.

PERSONAL

5.3.

VEHICLES

5.4.

PRODUCTES I PUBLICITAT

Així mateix, quan s’ha considerat convenient, s’ha baixat a
un tercer nivell, que correspon a sèries documentals
generades per les activitats.

Informació sobre
avaluació, tria i
eliminació

Increments

Tota la documentació es considera de conservació
permanent.
No es preveuen increments ja que el productor no
existeix. En cas que sorgissin nous documents,
s’incorporarien al Fons de la Indústria Química
ALBIAC del Servei d’Arxiu i Documentació de
l’Ajuntament de Tarragona.
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ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Condicions d’accés

Condicions de
reproducció

Llengües i escriptures
dels documents

La documentació és de lliure accés. Tot i així, pot
quedar fora de consulta la documentació sotmesa a
la legislació vigent sobre accés i protecció de dades
personals.

Les condicions de reproducció dels documents i l’ús
de les reproduccions queden contemplats pel
Reglament de l’Arxiu de l’Ajuntament de Tarragona i
patrimoni documental que l’integra, en el capítol IV,
articles 54-57.

La llengua que preval és el castellà, tot i que en
ocasions alterna amb el català. També, apareix
documentació en altres idiomes, com l’anglès, el
francès, l’italià i l’àrab.
La major part de la documentació és mecanogràfica
o impresa, exceptuant alguns casos en què és
manuscrita.

Característiques físiques
i requeriments tècnics Una part de la documentació presenta unes
condicions força precàries a causa de la inundació a
què es veié sotmesa.
Instruments de
descripció

A disposició de l’investigador hi ha un inventari de la
documentació
en
suport
paper.
Organitzat
jeràrquicament segons les signatures sistemàtiques
del quadre de classificació, recull el títol de la unitat
de descripció i les respectives dates extremes. Així
mateix, l’inventari es pot consultar a l’ordinador de la
sala de consulta, en una base de dades elaborada
amb el programari Access.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Existència i localització
dels originals
Els originals es conserven a les dependències
municipals del Servei d’Arxiu i Documentació de
l’Ajuntament de Tarragona
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Existència i localització
de reproduccions
Tota la documentació és l’original, per tant, no
existeixen reproduccions.
Documentació
relacionada

Documentació d’altres membres de la família Albiac
vinculats amb l’empresa.
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