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HISTÒRIA

Muralla i porta del castell d’Herbés.

L’origen del poble és una alqueria musulmana que en 1233 va ser ocupada per
Balasc d’Alagó, qui aquell mateix any atorgaria carta de població. Prompte va passar
el senyoriu a la família Garcés de Jàunes, la jurisdicció senyorial de la qual seria
confirmada en 1242. La baronia passarà per tres famílies més, els Centelles, els
Cubells i els Valls, fins arribar als seus actuals propietaris, els Ram de Viu. En 1691,
Carles II hi va concedir autonomia municipal com a vila independent de Morella,
fusionant-se de nou amb ella l’any 1926. La Guerra Carlista va ser un període
especialment convuls en la zona del Maestrat en el qual, Rafael Ram de Viu i Pueyo,
el baró vigent, es va alçar en armes a Morella en 1833 a favor del pretendent Carlos
María Isidro de Borbó, i més tard seria condemnat a mort. L’any 1954 el municipi
d’Herbés va recobrar la seua independència.

ARXIU MUNICIPAL

L’Arxiu Municipal és aquell que
recull, organitza i conserva els fons
documentals que bé per transferència,
per donació o per incorporació han
passat a ser gestionats per l’Ajuntament.
La documentació corresponent a
l’Ajuntament d’Herbés, s’inicia l’any 1295
en tant que el document més antic dels
seus fons está datat en aqueixa data.
El nucli de l’Arxiu es correspon amb
els documents que sorgeixen del propi
funcionament de l’ens municipal, al qual
s’han anat sumant altres fons incorporats
com són el del Jutjat de Pau, que conserva
la documentació del Registre Civil, o la de
la Cambra Agraria. De gran importància
pel seu valor històric, cal destacar el fons
fotogràfic pertanyent al Baró d’Herbés
amb targetes estereoscòpiques que
reflecteixen el canvi del segle XIX al XX.

Depòsit de l’Arxiu Municipal d’Herbés.

Àpoca de Guillem Tallada, veí de Peñarroya de Tastavins, al municipi d’Herbés. 1359.
Arxiu Municipal d’Herbés (AMH), C150.05.

Venda de Bautista Sebastià, veí d’Herbés, al consell, d’un tros de terra en la Partida del Marsullar. 1338.
AMH, C150.02.

Prèviament a l’actual intervenció duta a
terme pel Servei d’Assistència a Arxius
Municipals de la Diputació Provincial de
Castelló, els fons de l’Arxiu Municipal
d’Herbés han sigut tractats en dues
ocasions per la Generalitat valenciana.
En 1988 es desenvolupa el catàleg de la
documentació, establint una divisió entre
els fons anteriors i posteriors a 1924 i en
2004 s’hi realitza la segona intervenció.

Carta del Duc de Feria, virrei de València, a Morella
i les seues aldees, sobre el repartiment de la
construcció de la carretera d’Aragó a Vinaròs. 1617.
AMH, C150.14.

FONS FOTOGRÀFIC DEL BARÓ D’HERBÉS

Història institucional
La Baronia d’Herbés es va instituir en el segle XVIII quan el rei Carles III va reconéixer
Jaume Lluís Ram de Viu com a I Baró d’Herbers. No obstant això, la fundació de la
casa senyorial es remunta al segle XIII. Després de la conquesta cristiana dels territoris
situats en la zona dels Ports de Morella duta a terme per En Balasc d’Alagó, es van
organitzar els dominis conquistats en atorgar una sèrie de cartes-pobles als cavallers
de la conquesta. En 1233 se va confirmar a Joan Garcés el senyoriu d’Herbés. A
partir d’aqueix moment, el senyoriu va ser heretat per homes de les famílies Garcés
de Jàunes. Després, els Centelles, els Cubells, els Valls i, finalment, els Ram de Viu,
comtes de Samitiers, els qui ostenten fins hui en dia la titularitat de la baronia.
Dels últims barons destaquen les figures
de Rafael Ram de Viu i Pueyo, conde
de Samitier, baró d’Herbés i senyor de
Pueyo qui fora corregidor-governador
de València i oficial en la Guerra de la
Independència espanyola i en la Primera
Guerra Carlista. I Luis Ram de Viu i
Quinto, net de l’anterior, poeta saragossà
de l’època de la Restauració.

Castell d’Herbés, menjador. 1890.
AMH, Fons Fotogràfic del Baró d’Herbés
(FFBH), C18.13.001.

Història arxivística
El 21 d’octubre de 2009, les baroneses d’Herbés María Concepción i María del
Carmen Ram de Viu signaven davant notari la donació del Castell d’Herbés a
l’Ajuntament d’aquesta localitat, un edifici gòtic que data del segle XIV. Entre els anys
2011 i 2014 es van dur a terme les obres de rehabilitació de l’edifici, que es trobava en
un estat molt deteriorat de conservació. Va ser durant el desenvolupament d’aquestes
obres quan es va trobar en l’edifici un bagul de fusta que contenia diversos paquets
de targetes estereoscòpiques amb instantànies preses entre 1890 i la primera dècada
del segle XX que van ser donades a l’Arxiu Municipal d’Herbés.
Amb la posada en marxa del Pla d’Arxius Municipals de la Província de Castelló
l’Ajuntament d’Herbés va signar un conveni amb la Diputació de Castelló perquè
s’intervinguera l’Arxiu Municipal. El Fons Fotogràfic de la Baronia d’Herbés no havia
tingut tractament arxivístic anteriorment, a excepció de la que fera en el seu moment
qui agrupara les fotos en els paquets i les dotara d’un títol i algunes altres anotacions
d’època recent.
La descripció del fons de la Baronia d’Herbés ha sigut duta a terme entre els anys
2018 i 2019.

Castelló de la Plana, Església de Santa Maria. AMH, FFBH, C08.06.004.

Martín de Bustos, “Caelebris et usu forensis tractatus,
qui alias modus vivendi processus apellatur”.
AMH, C202.01.038r.

ARXIU MUNICIPAL D’HERBÉS
Fitxa ISDIAH
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
Identificador

ES.12068.AMH

Forma(es) autoritzada(es)
del nom

Arxiu Municipal d’Herbés

Formes alternatives

AMH
Arxiu Municipal d’Herbers.

Tipus d’institució que conserva Titularitat: arxiu de titularitat pública.
els fons d’arxiu
Categoria: arxius municipals.
Gestió: Administració Local.
Cicle de Vida: arxiu central.

ÀREA DE CONTACTE
Localització i adreça(es)

Edifici de l’Ajuntament d’Herbés.
Carrer del Forn, 27
12317 Herbés
Castelló, Espanya

Telèfon i correu electrònic

Telèfon: 978 85 66 02
Correu electrònic: info@herbes.es

Persones de contacte

Alcalde:
Daniel Pallarés Llop
Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local:
Susana Gil Albalat
Correu electrònic: susana.aedl@gmail.com

ÀREA DE DESCRIPCIÓ
Context cultural i geogràfic

L’àmbit geogràfic al qual es refereix la documentació
és, en el cas del fons en paper i pergamins, bastant
delimitat. Es refereix generalment a temes d’interés
tant de l’Ajuntament com dels seus habitants.
En el cas del fons fotogràfic, l’àmbit geogràfic és
bastant més ampli, ja que recull instantànies dels
diferents viatges que va dur a terme el baró.
Pel que fa a l’àmbit cronològic, ens trobem davant la
situació contrària. Mentre que el fons fotogràfic
abasta una forqueta d’uns 20 anys, que comprenen
el final del XIX i els primers anys del XX, en el fons
general trobem documents escrits des de finals del
XIII fins a documentació tan recent com la que ges-

ARXIU MUNICIPAL D’HERBÉS
Fitxa ISDIAH
Context cultural i geogràfic

tiona actualment l’Ajuntament en el desenvolupament
de les seues tasques diàries.

Atribucions / Fonts legals

• Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric
Espanyol.
• Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat
Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià.
• Llei 7/2004, de 19 d’octubre, de la Generalitat, de
Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del
Patrimoni Cultural Valencià.
• Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat,
d’Arxius.
• Resolució de 30 d’octubre de 2012, de la consellera
de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es crea la
Comissió de Valoració Documental per als municipis
de la Comunitat Valenciana, dependent de la Junta
Qualificadora de Documents Administratius, i
s’estableix la seua composició.

Estructura administrativa

• Alcaldia
• Secretaria
• Intervenció
• Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local
• Treballadora social

Gestió de documents i
política d’ingressos

Atés el seu caràcter d’arxiu central d’una institució
viva com és l’Ajuntament, els fons que ingressen en
l’Arxiu ho fan principalment per transferència. No
obstant això, també rep documentació mitjançant
donació, és el cas del fons fotogràfic del Baró
d’Herbés, o mitjançant la incorporació de fons
d’institucions desaparegudes o que guarden una
especial relació amb l’administració del municipi, com
són el fons de la Cambra Agrària o el del Jutjat de
Pau.

Edifici

L’Arxiu Municipal d’Herbés, en l’actualitat, se situa en
la primera planta de la Casa Consistorial.
Aquest edifici es troba en la part més alta de la
població, molt prop de la plaça del l’Església. Es
tracta d’un edifici reformat, de dos pisos i bona

Edifici

estructura. El pis superior disposa de servei d’Internet
Rural que com parteix amb les dependències de les
antigues escoles.
En la planta baixa estan les oficines de l’Ajuntament.

Fons i altres col·leccions
custodiades

El volum de documentació existent l’any 1986 era de
30 metres lineals. Actualment ha arribat a uns 63
metres lineals. El document més antic és un pergamí
que data de 1295.
Dins del seu fons històric destaquen 22 pergamins
que abasten des de l’any 1295 al 1557, així com
ordenances i circulars que s’inicien en 1389, o els
43 llibres de Manuals de Consells i Actes que van
de 1617 a 1924.
Altres fons no municipals que es conserven en l’Arxiu
són els corresponents a Institucions Públiques, com
el Registre Civil del Jutjat de Pau o d’ens Corporatius
com la Cambra Agrària.
Per damunt de tots, cal destacar pel seu interés
quant a font visual, l’arxiu fotogràfic del Baró
d’Herbés, provinent de la donació dels seus
descendents a l’Ajuntament d’Herbés. Es compon
de fotografies estereoscòpiques i negatius sobre
vidre de finals del XIX i principis del XX, amb temàtica
familiar i social de diversos llocs que recorren
geogràficament l’Estat i diversos països estrangers.

Instruments de descripció,
guies i publicacions

• Catàleg de l’arxiu municipal d’Herbers, de Juan
Patricio Galiana Chacón, Vicenta García Juan i Luis
Miguel Pérez Lobo, València, Generalitat, 1988.
• Inventari de l’Arxiu Municipal d’Herbés, València,
Generalitat, 2004.

ÀREA D’ACCÉS
Horaris d’obertura

De dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

Condicions i requisits
d’accés i ús

La documentació és de lliure consulta prèvia
sol·licitud per part de l’interessat. La consulta es
realitzarà a la sala habilitada per a tal ús, sempre que
es complisca amb la normativa vigent en relació amb
la Llei orgànica de Protecció de Dades i la publicació

ARXIU MUNICIPAL D’HERBÉS
Fitxa ISDIAH
Condicions i requisits
d’accés i ús

de la informació. Respectant al mateix temps el dret
d’accés a la informació.

Accessibilitat

L’accés no està adaptat per a persones amb mobilitat
reduïda.

ÀREA DE SERVEIS
Servei d’ajuda a la investigació Està previst que l’Ajuntament habilite una sala per a
la consulta i tractament del material d’arxiu.
En concloure la intervenció del Pla d’Arxius
Municipals de la Diputació Provincial de Castelló, es
preveu que l’Arxiu quede dotat amb dues bases de
dades on figure la descripció, tant dels documents
en format paper i pergamí, com del fons fotogràfic.
Així com la digitalització d’aquest últim fons, que
permetrà garantir-ne la conservació i difusió.
Serviei de reproducció

Actualment, l’Arxiu Municipal d’Herbés no ofereix
servei de reproducció de documents.

ÀREA DE CONTROL
Identificador de la institució

ES.12068.AMH

Regles i/o convencions

ISDIAH – Normes Internacionals per a la Descripció
d’Institucions que Custodien Fons d’Arxiu, 1a Edició,
Consell Internacional d’Arxius.

Estat d’elaboració

Descripció finalitzada.

Nivell de detall

Descripció completa.

Dates de creació, revisió o
eliminació

• Dates de creació: 27/02/2019.

Llengua i escritpura

Castellà i valencià. Escriptura llatina.

Fonts

• Catálogo del archivo municipal de Herbés, de Juan
Patricio Galiana Chacón, Vicenta García Juan i Luis
Miguel Pérez Lobo, València, Generalitat, 1988.
• Informe realitzat dins del Pla d’Arxius Municipals de
la Diputació Provincial de Castelló.

FONS DE L’AJUNTAMENT D’HERBÉS

Àrea d’identificació
Codi de referència: ES.12068.AMH
Títol: Ajuntament d’Herbés
Dates: 1295-2017
Nivell de descripció: fons
Volum i suport:
• 428 caixes (22 pergamins).
• 58 metres lineals.

Àrea de context
Nom del productor: Ajuntament d’Herbés
Forma d’ingrés: transferència des de l’Ajuntament d’Herbés.

Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: el fons de l’Ajuntament d’Herbés conté informació exhaustiva
del Govern, l’Administració, els habitants, l’economia i el vedat de caça del municipi,
així com dades de les seues relacions amb altres Administracions.
Valoració, selecció i eliminació: per a la valoració, selecció i eliminació dels
documents de l’Arxiu s’apliquen els criteris reguladors de la Junta Qualificadora de
Documents Administratius de la Generalitat valenciana.
Nous ingresos: els nous ingressos que genere la producció documental de
l’Ajuntament d’Herbés.
Organització: documentació agrupada conforme a les directrius del Quadre
d’organització del fons d’Arxius Municipals. Documentació anterior a 1925 i el Quadre
d’Organització del fons d’Arxius Municipals. Documentació posterior a 1925 realitzats
per la Generalitat Valenciana en 1987. Quadre de Classificació de la Diputació de
Castelló.

FONS DE L’AJUNTAMENT D’HERBÉS

Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: l’accés del fons és lliure, amb les excepcions imposades
per la legislació vigent. Es tracta d’un Arxiu amb documents de titularitat pública,
per això és de consulta lliure. Accés subjecte a la legislació i normativa legals: Llei
7/85, reguladora de les Bases de Règim Local; Llei 30/92, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; Llei 19/2013, de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern; Llei Orgànica 1/1982 de
Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge;
Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; Llei 16/85, de
Patrimoni Històric Espanyol; Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern
i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Condicions de reproducció: d’acord
amb la legislació vigent.
Llengua de la documentació: el
castellà i el valencià són les llengües
fonamentals encara que alguns dels
pergamins estan escrits en llatí.
Característiques físiques i requisits
tècnics: en general la majoria dels
documents estan en bon estat, encara que
hi ha caixes amb pergamins molt fràgils
que estan exposats al deteriorament pels
canvis ambientals. A més, grapes i clips
utilitzats per a unir documents es troben
oxidats i se n’ha procedit a l’eliminació per
a la bona conservació de la documentació.
Instruments de descripció: quadre de
clasificació i inventari.

Memòria de la manda que s’ha fet per la vila del
forment per a l’agost. 1633. AMH, C202.01.027r.

Àrea de control de descripció
Dates de la Descripció: 2019-02-26

FONS FOTOGRÀFIC BARÓ D’HERBÉS

Àrea d’identificació
Codi de referència: ES.12068.AMH
Títol: Fons Fotogràfic Baró d’Herbés
Dates: 1890-1909
Nivell de descripció: fons
Volum i suport:
• 18 caixes.
• 3200 fotografies.
• 5 metres lineals.

Àrea de context
Nom del productor: Baronia d’Herbés
Forma d’ingrés: donació des de la Baronia d’Herbés.

Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: aquest fons constituix un testimoniatge de gran valor per a
la reconstrucció de la història gràfica autonòmica, estatal i fins i tot europea amb
panoràmiques i imatges de la vida quotidiana i retrats de diversos membres de la
Baronia d’Herbés i personatges afins a aquesta.
Valoració, selecció i eliminació: conservació permanent.
Nous ingresos: no es produeixen.
Organització: segons ordre original donat pel productor.

Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: l’accés del fons és lliure, amb les excepcions imposades
per la legislació vigent. Es tracta d’un Arxiu amb documents de titularitat pública,
per això és de consulta lliure. Accés subjecte a la legislació i normativa legals: Llei

FONS FOTOGRÀFIC BARÓ D’HERBÉS

7/85, reguladora de les Bases de Règim Local; Llei 30/92, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; Llei 19/2013, de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern; Llei Orgànica 1/1982 de
Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge;
Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; Llei 16/85, de
Patrimoni Històric Espanyol; Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern
i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Condicions de reproducció: d’acord amb la legislació vigent.
Llengua de la documentació: el castellà i el valencià són les llengües fonamentals.
Característiques físiques i requisits tècnics: en general la majoria dels
documents estan en bon estat, encara que hi han targetes estereoscòpiques, amb
descripcions d’imatges en el revers, sense les seues fotografies corresponents que
han sigut guardades al costat d’unes altres.
Instruments de descripció: quadre de classificació i inventari.

Àrea de control de descripció
Dates de la Descripció: 2019-02-26

L’Alcora (Castelló), Safareig. AMH, FFBH, C08.03.003.
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DADES DEL MUNICIPI

Herbés és un xicotet municipi de 49 habitants que pertany a la comarca dels Ports i
al partit judicial de Vinaròs. La seua superfície total és de 27,1 km² i està situat a una
altitud de 738 m sobre el nivell del mar.

SERVEIS

HORARI

Consulta en les dependències
de l’Ajuntament.
Carrer del Forn, 27, 12310.
Telèfon: 978 85 66 02.
Correu electrònic: info@herbes.es

• Agent d’Ocupació i Desenvolupament
Local:
dilluns de 8.00 h. a 15.00 h.
• Treballadora social:
dimarts alterns de 9.00 h. a 14.00 h.
(cal concertar cita).

Llucena (Castelló), vista de la plaça un dia de mercat. AMH, FFBH, C08.03.014.

