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Introducció 

Història 

L'any 1838 Ferran Puig i Gibert, un ric industrial català, crea el Vapor del Fil, també 

coneguda com Vapor del Rec -i actualment com Can Fabra-, una fàbrica de filatures de lli 

ubicada a Sant Andreu del Palomar, pionera en l’ús de la màquina de vapor. L'empresari casa 

la seva filla, Dolors Puig Cerdà, amb un dels seus millors clients, Camil Fabra i Fontanils, i 

des de 1860 l’empresa s’anomena Fernando Puig e hijo (Puig i Fabra). Aquesta és la primera 

fàbrica de filatures de cotó d’Espanya. Després de la mort de Ferran Puig, l'empresa la 

dirigeixen els germans Ferran i Romà Fabra i Puig i, el 1884, es consolida plenament i canvia 

el nom pel de Hilaturas Fabra, al fusionar-se amb Manuel Portabella e hijo. Gràcies al nou 

soci s’incorporen a l’empresa altres fàbriques situades a Manresa i al barri de la Sagrera. 

El canvi més significatiu es produeix el 1903, quan es fusiona amb la seva principal 

competència, la multinacional escocesa J&P Coats Ltd, que pocs anys abans havia fundat la 

colònia industrial de Borgonyà, a Sant Vicenç de Torelló (Osona). Amb la fusió també van 

sumar els magatzems que els britànics tenien a Sant Martí de Provençals, coneguts com la 

fàbrica de la Xarxa. La nova empresa s’anomena Compañía Anónima de Hilaturas Fabra y 

Coats i es converteix en líder mundial del sector, amb un fèrtil creixement. A part de la 

fabricació de madeixes també realitzen els processos de blanqueig, tint i acabats dels fils de 

cosir.  

La nova empresa durà a terme una reordenació de la producció a cadascuna de les factories: a 

Sant Martí mantindrà els filats de lli i cotó i els teixits per a xarxes de pesca, a Borgonyà 

concentraran la filatura i els torçats de cotó i a la fàbrica de Sant Andreu de Palomar, a més 

de filats i retorts, portaran a terme els processos de blanqueig, tint i acabats del fil de cosir. El 

grup britànic va anar augmentant la seva participació a partir de 1949, fins a arribar al 85% 

l'any 1992.  

El conjunt d'instal·lacions fabrils que formaren part de l'empresa o giraven entorn de la 

Fabra, han tingut al llarg de la seva vida diversos noms populars: el vapor del fil, el vapor del 

rec, els alemanys, les filatures, Ca n'Alzina, Can Portabella, Can Mamella o Can Fabra. Els 

primers per l'energia que s'utilitzava, el vapor; els alemanys per l'origen dels seus directius; o 

Can Mamella per nodrir una població obrera extensa i, alhora, per incorporar un seguit 

d'avantatges socials pioners a l'època.  

L’entrada de la firma britànica a partir de 1903 va incorporar un nou model de gestió que 

suposava l’establiment d’unes condicions de treball relativament favorables en relació a la 

regulació legal i les empreses de l’entorn. En són exemples, el nivell salarial més elevat, una 

jornada laboral inferior o la incorporació d’una setmana de vacances pagades a partir dels 

anys trenta. I també, una política assistencial i de serveis socials que volia fidelitzar els 

treballadors i contribuir a un clima laboral que minimitzés els conflictes, que es traduí en la 

creació d’una mutualitat assistencial en cas de malaltia o accident, d’un sistema de previsió 

social, d’un servei d’assistència mèdica i de salut laboral, d’una casa cuna on les 

treballadores podien portar els seus fills durant l’horari de treball o en l’atenció al lleure dels 

treballadors amb la construcció d’instal·lacions esportives i la creació de clubs.    

https://ca.wikipedia.org/wiki/1992
https://ca.wikipedia.org/wiki/1903
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 L'any 1970 van començar els tancaments d'instal·lacions i l'acomiadament de treballadors. 

Les diferents naus s'anaren tancant fins que només va quedar activitat a la nau del carrer Sant 

Adrià. El 2005 es va tancar definitivament la producció. 

L'any 2009 es va signar un conveni de col·laboració entre l’associació Amics de la Fabra i 

Coats, el Districte de Sant Andreu i l'Institut de Cultura de Barcelona pel qual els Amics 

cedien a l'ICUB els objectes i part de l’arxiu que havien recuperat com a testimonis del passat 

industrial de la fàbrica. El MUHBA es va fer càrrec dels objectes i de l’arxiu per a la seva 

utilització en un futur centre d’interpretació sobre la ciutat i el treball. Una altra part de 

l’arxiu de l’empresa havia ingressat i es conserva a l’Arxiu Nacional de Catalunya. 

 

Tractament arxivístic 

Des que el MUHBA es va fer càrrec, l’any 2009, d’una part de la documentació, s’han portat 

a terme diverses actuacions de tractament, classificació, descripció i condicionament. 

El tractament arxivístic ha suposat l’elaboració d’un quadre de classificació provisional i 

d’un inventari general de l’arxiu a nivell d’unitat d’instal·lació, amb 1.245 registres.       

El quadre de classificació provisional s’estructura en 10 seccions documentals, que 

reflecteixen l’organització de l’empresa, el seu funcionament i la seva activitat:   

1. Constitució de l’empresa 

1.1. Documents constitutius 

1.2. Estatuts i reglaments 

1.3. Filials 

2. Gestió del capital 

 2.1. Ampliació de capital 

 2.2. Títols d’accions 

3. Òrgans de govern 

3.1. Junta d’accionistes 

3.2. Consell d’administració 

4. Direcció general 

 4.1. Plans d’empresa 

4.2. Correspondència direcció 

4.3. Comitè direcció 

4.4. Arxiu direcció 

5. Gestió del Patrimoni 

5.1. Infraestructura industrial i immobles 

5.2. Maquinària i utillatge  

5.3. Manteniment 

5.4. Seguretat 

5.5. Arxiu 

6. Afers jurídics 

 6.1 Auditoria 

 6.2. Contenciosos 

 6.3. Propietat industrial i creació de marca 

7. Recursos econòmics 
7.1. Comptabilitat 

7.2. Tresoreria 

https://ca.wikipedia.org/wiki/1970
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7.3. Control de gestió econòmica 

7.4 Fiscalitat 

7.5 Pressupostos 

8. Activitat comercial 

8.1. Màrqueting i publicitat 

8.2. Venda i distribució de productes 

8.3. Comunicació institucional 

8.4. Relacions amb les institucions 

9. Activitat productiva 

9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 

9.2. Producció 

9.3. Control i qualitat 

9.4. Servei postvenda 

9.5. Recerca i desenvolupament  

10. Recursos humans 

10.1. Remuneració i pagaments 

10.2. Relacions socials 

10.3. Previsió social 

10.4. Serveis socials 

10.5. Personal i contractació 

10.6. Horaris de treball 

10.7. Seguretat en el treball 

10.8. Formació 

10.9. Disciplina 

10.10. Reglamentació  

 

 

Abast cronològic de la documentació 

Dates extremes: 1712 - 2005 

Els pocs documents dels segles XVIII i XIX, anteriors a la creació de la Fabra i Coats són, 

fonamentalment: escriptures de compra-venda, testaments, inventaris de bens, cartes de 

pagament o concessions d’aprofitament d’aigües, entre altres. 

El gruix de la documentació correspon al segle XX, fonamentalment a la segona meitat del 

segle. 

 

Estructura i camps de descripció de l’inventari 

Aquest inventari és provisional i no segueix l’estructura del quadre de classificació. S’ha 

ordenat seguint la numeració correlativa de les unitats d’instal·lació, de la 1 a la 1.245. 

Els camps de descripció de cada unitat d’instal·lació que inclou l’inventari, són els següents:      

 Caixa: número de la unitat d’instal·lació de la documentació. 

 Tipologies: descripció del contingut de la unitat d’instal·lació. 

 Dates extremes: data inicial i final de la documentació. 

 Seccions: secció o sèrie documental del quadre de classificació. 
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Exemples: 

Caixa 96 

Tipologies: - Fitxes d’autoritzacions de treball a les fàbriques (són fitxes que indiquen una acció a la fàbrica: 

des de reformes estructurals a reparacions, revisions, pintar, netejar, reparacions de la maquinària, adquisició de 

recanvis per la maquinària, etc.). 

Dates extremes: 1977-1990 

Seccions: 5.3. Manteniment 

 

Caixa 97 

Tipologies: - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de maquinària, autoritzacions de treball, 

correspondència interdepartamental i plànols de la fàbrica. 

Dates extremes: 1954-1983 

Seccions: 5.2. Maquinària i utillatge 

 

Accessibilitat 

La consulta de l’Arxiu de la Fabra i Coats es podrà fer d’acord amb el que estableix el 

Reglament d’Accés a la Documentació Municipal i en les condicions logístiques que 

determini el Museu d’Història de Barcelona. Algunes sèries documentals estan subjectes a 

limitacions o restriccions d’accés, d’acord amb la legislació i la normativa vigent. Aquest és 

el cas, per exemple, de part de la documentació de les seccions 6 (Afers jurídics) o 10 

(Recursos humans).    
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Inventari 

Caixa 1 
 Tipologies - Catàlegs de la Fabra i Coats. 
 Dates extremes 2000 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 2 
 Tipologies - Valoració full de producció dels treballadors. 
 Dates extremes 1988-1991 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 3 
 Tipologies - Auditoria: informes, manuals, etc. (1992-2000). 
 - Tarifes salarials per hora i any (1988) 
 - Fulls de millora del treball. 
 - Valoració full de producció dels treballadors. 
 Dates extremes 1978-2005 
 Seccions 6.1. Auditoria 
  
Caixa 4 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1962-1967 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 5  
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1967-1970 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
 
Caixa 6  
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1970-1973 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 7  
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1973-1975 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 8  
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1975-1977 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 9   
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
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 Dates extremes 1977-1979 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 10 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1979-1983 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 11 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1978-1989 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 12 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1959-1968 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 13 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1969-1984 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 14 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1957-1986 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 15 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1964-1984 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 16 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1957-1984 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 17 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1965-1986 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 18 
 Tipologies - Informes de dades tècniques clients (1995-2000). 
 - Informes i resultats de proves del departament de Control i  



 

8 
 

 qualitat (1987-1989). 
 Dates extremes 1987-2000 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 19 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1975-1994 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 20 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1978-1982 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 21 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1982-1983 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 22 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1986-1988 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
Caixa 23 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1986-1988 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 24 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1988-1990 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 25 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1991-1992 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 26 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat (1983-1985). 
 - Actes de reunions (1986-1988). 
 Dates extremes 1983-1988 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
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Caixa 27 
 Tipologies - Informes i resultats de proves del departament de Control i  
 qualitat. 
 Dates extremes 1986-1990 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 28 
 Tipologies - Fulls d’experiments i informes de proves de qualitat. 
 Dates extremes 1957-1994 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 29 
 Tipologies - Formularis de queixes de departaments. 
 Dates extremes Març de 1993 a juny  
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 30 
 Tipologies - Formularis de queixes de departaments. 
 Dates extremes 1995-1997 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 31 
 Tipologies - Formularis de queixes de departaments. 
 Dates extremes Gener de 1998 a  
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 32 
 Tipologies - Formularis de queixes de departaments. 
 Dates extremes Març de 1999 a  
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 33 
 Tipologies - Formularis de queixes de departaments. 
 Dates extremes 2000 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 34 
 Tipologies - Formularis de queixes de departaments. 
 Dates extremes 2001 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 35 
 Tipologies - Formularis de queixes de departaments. 
 Dates extremes 2002-2003 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 36 
 Tipologies - Formularis de reclamacions clients. 
 Dates extremes 1993-1994 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 37 
 Tipologies - Formularis de reclamacions clients. 
 Dates extremes 1995-1997 
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 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
 

Caixa 38 
 Tipologies - Formularis de reclamacions clients. 
 Dates extremes 1998-1999 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 39 
 Tipologies - Formularis de reclamacions clients. 
 Dates extremes 2000-2003 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 40 
 Tipologies - Memoràndum i formularis de control de qualitat de fil  
 provinent d’altres països. 
 - Fulls de control d’entrada de material. 
 Dates extremes 1994-1995 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 41 
 Tipologies - Memoràndum i formularis de control de qualitat de fil  
 provinent d’altres països. 
 - Fulls de control d’entrada de material. 
 Dates extremes 1997 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 42 
 Tipologies - Memoràndum i formularis de control de qualitat de fil  
 provinent d’altres països. 
 - Fulls de control d’entrada de material. 
 Dates extremes 1997 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 43 
 Tipologies - Memoràndum i formularis de control de qualitat de fil  
 provinent d’altres països. 
 - Fulls de control d’entrada de material. 
 Dates extremes 1998 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 44 
 Tipologies - Memoràndum i formularis de control de qualitat de fil  
 provinent d’altres països. 
 - Fulls de control d’entrada de material. 
 Dates extremes 1999 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 45 
 Tipologies - Memoràndum i formularis de control de qualitat de fil  
 provinent d’altres països. 
 - Fulls de control d’entrada de material. 
 Dates extremes 2000-2001 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
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Caixa 46 
 Tipologies - Memoràndum i formularis de control de qualitat de fil  
 provinent d’altres països. 
 - Fulls de control d’entrada de material. 
 Dates extremes 2002-2003 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 47 
 Tipologies - Expedients dels resultats de proves del departament de  
 Control de Qualitat. 
 Dates extremes 1984-1992 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 48 
 Tipologies - Expedients dels resultats de proves del departament de  
 Control de Qualitat. 
 Dates extremes 1991-1996 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 49 
 Tipologies - Expedients dels resultats de proves del departament de  
 Control de Qualitat. 
 Dates extremes 1990-1997 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 50 
 Tipologies - Fulls de proves. 
 - Fitxes de control de fil. 
 Dates extremes 1996-2004 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 51 
 Tipologies - Fulls de proves. 
 - Fitxes de control de fil. 
 Dates extremes 1997-2003 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 52 
 Tipologies - Fulls de proves. 
 - Fitxes de control de fil. 
 Dates extremes 1997-2004 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 53 
 Tipologies - Correspondència del departament de Control de Qualitat. 
 Dates extremes 196?-1992 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 54 
 Tipologies - Correspondència del departament de Control de Qualitat. 
 Dates extremes 196?-1992 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
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Caixa 55 
 Tipologies - Correspondència del departament de Control de Qualitat. 
 Dates extremes 1992-1993 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 56 
 Tipologies - Correspondència del departament de Control de Qualitat. 
 Dates extremes 1981-1993 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 57 
 Tipologies - Correspondència del departament de Control de Qualitat. 
 Dates extremes 198?-1993 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 58 
 Tipologies - Formularis i fulls de control de processos de lubrificació. 
 - Llistats de fils. 
 Dates extremes 1993-1997 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 59 
 Tipologies - Formularis i fulls de control de processos de lubrificació. 
 Dates extremes 1994-1998 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 60 
 Tipologies - Formularis i fulls de control de processos de lubrificació. 
 - Gràfiques de les proves. 
 Dates extremes 1994-2003 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 61 
 Tipologies - Fulls de control de qualitat. 
 Dates extremes 1995-2003 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 62 
 Tipologies - Resultats de proves del departament de Control de Qualitat 
 Dates extremes 1995-2002 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 63 
 Tipologies - Resultats de proves del departament de Control de Qualitat 
 Dates extremes 1996-1998 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 64 
 Tipologies - Resultats de proves del departament de Control de Qualitat  
 (1998-1999). 
 - Resultats i fulls de control de processos (2001-2002). 
 Dates extremes 1998-2002 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
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Caixa 65 
 Tipologies - Formularis proves del departament de Control de Qualitat  
 (1995-1999). 
 - Fulls de revisió de gènere (1989-1995). 
 Dates extremes 1989-1999 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 66 
 Tipologies - Fulls de control de qualitat i resultats de proves. 
 Dates extremes 1994-2002 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 67 
 Tipologies - Gràfiques i fulls de resultats de proves comparatives. 
 - Tests dels resultats. 
 - Apunts. 
 Dates extremes 1993-1995 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 68 
 Tipologies - Certificats de qualitat i dades tècniques de tipus de fil de la  
 Fabra i Coats. 
 Dates extremes 1996-2003 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 69 
 Tipologies - Informes, correspondència, gràfiques de proves de  
 resistència, de toxicitat de material, d’especificacions,  
 manuals d’instruccions i qualitat de la FORD, gràfics de  
 proves fils per la FORD (1970-1993). 
 - Fulls de comandes de MEZ, resultats de proves del  
 departament de Control de Qualitat, correspondència (1991- 
 1992). 
 - Manuals, correspondència (1993-1995). 
 - Fulls de controls i dossiers de referències de tubs, cons i  
 maquinària (1993-2001). 
 Dates extremes 1970-2001 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 70 
 Tipologies - Fulls de resultats (1999-2001). 
 - Fulls de control de fils (2002). 
 - Informes de devolucions de gènere (1996-2001) 
 Dates extremes 1996-2002 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 71 
 Tipologies - Resultats de proves (1995). 
 - Fulls de serveis sol·licitats i sol·licituds de proves de costura,  
 resultats de les proves del departament de Control de  
 Qualitat(1995-2000). 
 - Resultats (1999-2002). 
 Dates extremes 1995-2002 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
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Caixa 72 
 Tipologies - Manuals del dinamòmetre automàtic USTER (1963-1964) 
 - Manuals, impresos d’anàlisis AMFE de processos, informes  
 (1989-1997) 
 - Fitxes de maquinària i instal·lacions, comandes de  
 manteniment (1993) 
 Dates extremes 1963-1997 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 73 
 Tipologies - Manuals de qualitat i maquinària de la Fabra i Coats. 
 Dates extremes 1962-1999 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 74 
 Tipologies - Catàlegs de la Fabra i Coats (1994-2004). 
 - Manual del Supervisor C. A. de Filatures de Fabra y Coats.  
 (1975). 
 - Gràfiques d’exportacions. 
 - Normes d’embalatge. 
 - Inventari. 
 - Tarifes de productes industrials. 
 - Condicions de les comandes dels clients. 
 - Informes de gestió i comptes anuals. 
 - Actes de reunions de comitès i departaments. 
 - 4 disquets de 3.5. 
 Dates extremes 1975-2000 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 75 
 Tipologies - Dades de fabricació i acabats de productes de la Fabra i  
 Coats. 
 Dates extremes 1991-2002 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 76 
 Tipologies - Resultats de les proves del departament de Control de  
 Qualitat. 
 Dates extremes 1971-1986 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 77 
 Tipologies - Resultats de diferents processos sobre els fils. 
 - Dades tècniques dels fils. 
 Dates extremes 1970-1992 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 78 
 Tipologies - Fulls amb les característiques dels fils (1980-2000). 
 - Resultats de proves, experiments i mostres del departament  
 de Control de Qualitat (1979-1981). 
 - Resultats de proves del departament de Control de Qualitat  
 (1971-1982). 
 Dates extremes 1971-2000 
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 Seccions 9.3. Control i qualitat 
 
Caixa 79 
 Tipologies - Reglaments de règim intern. 
 - Manuals de formació de la Fabra i Coats. 
 - Informes i estudis sobre els fils. 
 - Resultat de les proves del departament de Control de  
 Qualitat. 
 Dates extremes 1970-2002 
 Seccions 6.1. Auditoria 
  
Caixa 80 
 Tipologies - Resultats de proves. 
 - Formularis de control de metratges. 
 - Manuals de procediments i proves. 
 - Resultats de proves i especificacions del producte. 
 - Formularis de característiques de fils. 
 Dates extremes 2001-2004 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 81 
 Tipologies - Sol·licituds i resultats de proves del Departament de Control  
 de Qualitat. 
 - Albarans de registre de proves efectuades. 
 Dates extremes 1990-2003 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 82 
 Tipologies - Actes de reunions interdepartamentals. 
 - Gràfiques de queixes interdepartamentals. 
 - Correspondència. 
 - Gràfiques de reclamacions de clients. 
 - Relació de fils. 
 - Llistat de control d’entrada. 
 - Programes de formació interna. 
 Dates extremes 1994-2002 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 83 
 Tipologies - Informes de les accions correctives (1993-1994). 
 - Informe i seguiment de qualitat (1991-1997). 
 - Formularis i fulls d’accions preventives i seguiment de  
 qualitat (1996-2004) i fulls de dades tècniques dels fils (2002- 
 2003). 
 Dates extremes 1993-2004 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 84 
 Tipologies - Fitxes i dades tècniques de dinamòmetres (1993-2003),  
 informes de calibratge de dinamòmetres segons QT FAB 05  
 (1994-1998). 
 - Fitxes tècniques de les característiques del fil, relació  
 numèrica dels fils i programes de comandes (1970-2003). 
 - Fulls de control dels fils. 
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 Dates extremes 1970-2003 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
 

Caixa 85 
 Tipologies - Manuals de formació i explicació del funcionament de la  
 maquinària. 
 Dates extremes 1958-2002 
 Seccions 10.8. Formació 
  
Caixa 86 
 Tipologies - Fitxes d’incidències laborals (2000-2003). 
 - Reglaments interns. 
 - Gràfiques rendiment del personal. 
 - Fulls planificació de recursos humans. 
 - Justificants d’absències 1996-1999. 
 - Torns de treballs. 
 - Absentisme laboral. 
 Dates extremes 1988-2003 
 Seccions 10. Recursos humans 
  
Caixa 87 
 Tipologies - Memòries corresponents als exercici 1984-1991. 
 - Informe de gestions i comptes anuals 1992-2000. 
 - Dossier de reunió de l’operació Espanya (1997). 
 - Estatuts de la Companyia Anònima Filatures de Fabra i  
 Coats (1987). 
 - Dossier de control estadístic de processos. (fotocòpies) 
 - Fitxes: tarifes temps de maquinària: Iberica Conos i SPT  
 1207 1992-1998. 
 - Llistats de maquinària 1992-1993. 
 - Dossier “Polir i general: descripció de processos i  
 estadístiques" (1970-1986). 
 - Fulls de processos de control de maquinària (1970-1986). 
 - Funcionament dels processos. 
 - Actes de reunions 1990-1993. 
 - Manual general: Tecnologia química de fibres tèxtils (1947). 
 - Convenis. 
 - Fitxes del personal amb l'evolució laboral  i salarial. 
 - Resultats de proves mèdiques. 
 - Llistats de control horaris i absentisme. 
 Dates extremes 1947-2005 
 Seccions 10.3. Previsió social 
 
Caixa 88 
 Tipologies - Formularis de processos (lubricació, etc.): resultats i  
 estadístiques (1997). 
 - Informes, gràfiques i estadístiques de processos de  
 lubrificació, bany dels fils, etc. 
 - Verificacions – comprovacions dels productes. 
 - Certificats d’anàlisis de productes. 
 - Correspondència. 
 - “Conewinding and tubewinding reference manual”. 
 - Informe de la Coats: “Sewing and lubricates Seminar”  
 (1987). 
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 Dates extremes 1987-2002 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 89 
 Tipologies - Estadístiques de resultats del contingut de "bonding" als fils  
 (1980-1993). 
 - Informes i gràfiques de control de processos. 
 - Explicacions, resultats de processos i correspondència. 
 - Fulls de controls de lubricació de fils. 
 - Llistat de l’arxiu preus fet (1986-1988) 
 - Estadístiques dels coeficients de rendiment de la maquinària. 
 Dates extremes 1980-2002 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 90 
 Tipologies - Catàlegs de la Fabra i Coats. 
 Dates extremes 1969 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 91 
 Tipologies - Normes HFC. 
 - Càlculs i tarifes de mobles. 
 - Manuals de qualitat de la Fabra. 
 - Dades vàries de fabricació. 
 - Relació d’articles: característiques, maquinària i etiquetes. 
 - Dades de fabricació i acabats de fil (1995-1997). 
 - Plànols de funcionament de la maquinària (1954-1993). 
 - Explicacions de processos amb fotografies de treballadors. 
 - Comparacions de produccions per màquina. 
 - Informe de reunions. 
 - Informes de millora de qualitat. 
 - Estadístiques d’avaries de la maquinària. 
 - Descripció d’utilització de materials. 
 - Plànols d’ubicació de maquinària. 
 - Gràfiques de producció del departament d'Acabats. 
 - Costos de la planta d'Acabats. 
 Dates extremes 1954-2003 
 Seccions 10.8. Formació 
  
Caixa 92 
 Tipologies - Permisos de sortida dels operaris. 
 - Fulls d’hores extres. 
 - Fitxes de produccions dels operaris. 
 - Llistat de producció per torns. 
 Dates extremes 1991-1999 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 93 
 Tipologies - Catàlegs de productes de la Fabra i Coats i altres empreses  
 associades. 
 Dates extremes 2001 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
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Caixa 94 
 Tipologies - Catàlegs de productes de la Fabra i Coats i altres empreses  
 associades. 
 Dates extremes 2000 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 95 
 Tipologies - Catàlegs de productes de la Fabra i Coats i altres empreses  
 associades. 
 Dates extremes 1998-2001 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 96 
 Tipologies - Fitxes d’autoritzacions de treball a les fàbriques (són fitxes  
 que indiquen una acció a la fàbrica: des de reformes  
 estructurals a reparacions, revisions, pintar, netejar,  
 reparacions de la maquinària, adquisició de recanvis per la  
 maquinària, etc.). 
 Dates extremes 1977-1990 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 97 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball, correspondència  
 interdepartamental i plànols de la fàbrica. 
 Dates extremes 1954-1983 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 98 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball, correspondència  
 interdepartamental i plànols de la fàbrica. 
 Dates extremes 1951-1977 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 99 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball, correspondència  
 interdepartamental i plànols de la fàbrica. 
 Dates extremes 1952-1983 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 100 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball, correspondència  
 interdepartamental i plànols de la fàbrica. 
 Dates extremes 1952-1984 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 

 

Caixa 101 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball, correspondència  
 interdepartamental i plànols de la fàbrica. 
 Dates extremes 1939-1981 
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 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 102 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball, correspondència  
 interdepartamental i plànols de la fàbrica. 
 Dates extremes 1952-1984 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 103 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball, correspondència  
 interdepartamental i plànols de la fàbrica. 
 Dates extremes 1954-1984 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 104 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball i correspondència  
 interdepartamental. 
 Dates extremes 1949-1986 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 105 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball, correspondència  
 interdepartamental, instruccions de funcionament de la  
 maquinària i recanvis. 
 Dates extremes 1950-1980 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 106 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball i correspondència  
 interdepartamental. 
 Dates extremes 1953-1986 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 107 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball i correspondència  
 interdepartamental. 
 Dates extremes 1948-1987 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 108 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball, correspondència  
 interdepartamental i dades de consum electricitat. 
 Dates extremes 1957-1988 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 109 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
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 maquinària, autoritzacions de treball, correspondència  
 interdepartamental i d’adquisició de terrenys i vivendes. 
 Dates extremes 1941-1985 
 Seccions 5.3. Manteniment 
 

Caixa 110 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball i correspondència  
 interdepartamental. 
 Dates extremes 1954-1988 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 111 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball, correspondència  
 interdepartamental, instruccions de maquinària i factures. 
 Dates extremes 1953-1988 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 112 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball i correspondència  
 interdepartamental. 
 Dates extremes 1953-1986 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 113 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball i correspondència  
 interdepartamental. 
 Dates extremes 1954-1987 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 114 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball, correspondència  
 interdepartamental i instruccions de funcionament de  
 maquinària. 
 Dates extremes 1958-1985 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 115 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball i correspondència  
 interdepartamental. 
 Dates extremes 1954-1987 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 116 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball i correspondència  
 interdepartamental. 
 Dates extremes 1958-1984 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
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Caixa 117 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball, correspondència  
 interdepartamental i plànols de la fàbrica. 
 Dates extremes 1953-1986 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 118 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball, correspondència  
 interdepartamental i plànols de la fàbrica. 
 Dates extremes 1951-1986 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 119 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball, correspondència  
 interdepartamental, plànols de la fàbrica, convenis laborals,  
 actes de reunions, electricitat, calderes, etc. 
 Dates extremes 1948-1986 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 120 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball, correspondència  
 interdepartamental i plànols de la fàbrica. 
 Dates extremes 1949-1985 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 121 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball, correspondència  
 interdepartamental, plànols de la fàbrica, electricitat, aigua i  
 vapor. 
 Dates extremes 1949-1982 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 122 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, plànols edificis i instruccions de maquinària. 
 Dates extremes 1935-1983 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 123 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària i plànols d’edificis (instal·lació elèctrica i aire  
 condicionat). 
 Dates extremes 1935-1984 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 124 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, plànols d’edificis (distribució de maquinària) i  
 instruccions del funcionament de la maquinària. 
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 Dates extremes 1946-1981 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 125 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària i plànols edificis (distribució de maquinària). 
 Dates extremes 1893-1988 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 126 
 Tipologies - Expedients del departament d’Enginyeria: plànols de  
 maquinària, autoritzacions de treball i correspondència  
 interdepartamental. 
 Dates extremes 1952-1984 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 127 
 Tipologies - Fitxes de producció setmanal. 
 Dates extremes 1968-1982 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 128 
 Tipologies - Fitxes de producció setmanal. 
 Dates extremes 1968-1977 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 129 
 Tipologies - Fotografies i fitxes de les peces i de la maquinària de la  
 fàbrica de Sant Andreu. 
 Dates extremes 1967-1968 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 130 
 Tipologies - Fotografies i fitxes de les peces i de la maquinària de la  
 fàbrica de Sant Andreu 
 Dates extremes 1968 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 131 
 Tipologies - Fotografies i fitxes de les peces i de la maquinària de la  
 fàbrica de Sant Andreu 
 Dates extremes 1968-1969 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 132 
 Tipologies - Fotografies i fitxes de les peces i de la maquinària de la  
 fàbrica de Sant Andreu. 
 - Instruccions de manteniment modern (manteniment,  
 comandes, control de treball, negociacions amb sindicats,  
 sistema de pagament, control d’existències, etc.). 
 Dates extremes 1966-1969 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
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Caixa 133 
 Tipologies - Correspondència emesa i rebuda entre fàbriques i  
 departaments de la Coats. 
 Dates extremes 1992 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 134 
 Tipologies - Fitxes i fotografies de maquinària de la fàbrica. 
 - Correspondència del departament d'Enginyeria. 
 Dates extremes 1968-1977 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 135 
 Tipologies - Plànols de la fàbrica (distribució de maquinària). 
 - Plànols de maquinària. 
 Dates extremes 1931-1985 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 136 
 Tipologies - Fitxes de manteniment de maquinària. 
 Dates extremes 1954-1975 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 137 
 Tipologies - Fitxes de revisió de la maquinària (operari, màquina i  
 freqüència). 
 Dates extremes 1967-1978 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 138 
 Tipologies - Fitxes de maquinària i expedients de manteniment de  
 maquinària. 
 Dates extremes 1969 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 139 
 Tipologies - Plànols de maquinària. 
 - Plànols de la fàbrica i instal·lacions (elèctriques, mobiliari i  
 vivendes). 
 - Projecte de vestidors i sanitaris (1961). 
 Dates extremes 1935-1989 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 140 
 Tipologies - Fitxes de maquinària. 
 - Guies de manteniment general. 
 - Informes d’incendis. 
 - Notes i formació de prevenció d’incendis. 
 - Registre d’extintors. 
 - Normes per la seguretat. 
 - Notes per la prevenció de riscos laborals. 
 Dates extremes 1935-1986 
 Seccions 5.3. Manteniment 
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Caixa 141 
 Tipologies - Fitxes d’autorització de treball. 
 Dates extremes 1962-1987 
 Seccions 5.3. Manteniment 
 

Caixa 142 
 Tipologies - Manuals d’instruccions de maquinària. 
 - Fitxes de maquinària. 
 - Fotografies de maquinària. 
 Dates extremes 1960-1989 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 143 
 Tipologies - Fitxes i informes de l’estat de manteniment de les  
 instal·lacions de la fàbrica. 
 - Autoritzacions de treball. 
 Dates extremes 198? 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 144 
 Tipologies - Notes i comunicats entre centres i departaments de la Fabra  
 i Coats sobre producció (departament. d’Enginyeria a St.  
 Andreu). 
 Dates extremes 1947-1985 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 145 
 Tipologies - Instruccions de construcció de peces de maquinària. 
 Dates extremes 1960-1980 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 146 
 Tipologies - Instruccions de construcció de peces de maquinària. 
 Dates extremes 1960-1990 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 147 
 Tipologies - Instruccions de construcció de peces de maquinària. 
 Dates extremes 1960-1990 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 148 
 Tipologies - Instruccions de construcció de peces de maquinària. 
 Dates extremes 1960-1990 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 149 
 Tipologies - Instruccions pel manteniment de la maquinària: Comandes  
 C. 
 Dates extremes 1967-1978 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 150 
 Tipologies - Expedients amb catàlegs, plànols, correspondència, etc.  
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 sobre maquinària, processos i instal·lacions. 
 Dates extremes 1957-2002 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 151 
 Tipologies - Instruccions de muntatge i manteniment de maquinària. 
 Dates extremes 1909-1999 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 152 
 Tipologies - Plànols de la fàbrica de Sant Andreu i Borgonyà i de les  
 instal·lacions elèctriques. 
 Dates extremes 1935-1989 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 153 
 Tipologies - Plànols de maquinària. 
 Dates extremes 1943-1989 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 154 
 Tipologies - Informes, plànols, instruccions, correspondència sobre  
 equipaments, pous, calderes, bombers, ordinadors, aire  
 condicionat, edificis, telefonia, alarmes, ascensors, etc. de la  
 fàbrica Fabra i Coats. 
 - Relació de codis de la fàbrica: espais, maquinària i  
 processos. 
 Dates extremes 1935-1988 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 155 
 Tipologies - Fitxes i informes de control del personal: productivitat, llocs  
 de treball, rendibilitat, etc. 
 - Fitxes de consum d’electricitat dels departaments. 
 Dates extremes 1957-1995 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 156 
 Tipologies - Fulls de control de treball del departament d'Obres i  
 reparacions. 
 - Llibre de registre de revisions. 
 - Llibre de registre de proves d’aïllament. 
 - Projecte de manteniment de maquinària. 
 - Resum trimestral d’avaries i reparacions. 
 Dates extremes 1966-1990 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 157 
 Tipologies - Fitxes de maquinària. 
 - Instruccions de maquinària. 
 - Relació de peces de màquines. 
 - Fotografies de màquines. 
 Dates extremes 1959-2001 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
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Caixa 158 
 Tipologies - Relació de costos i consum d’energia, d’oli, aigua,  
 electricitat i gas. 
 - Expedients d’un pla de regularització d’edificis. (plànols). 
 - Estadístiques i gràfiques de reclamacions de clients. 
 - Plànols de la fàbrica i maquinària (1957-1983). 
 - Queixes interdepartamentals 1999-2001. 
 - Visites de departament. d'Acabats de Glasgow (1985-1989). 
 Dates extremes 1952-1991 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 159 
 Tipologies - Informes i notes a direcció 1975-1977. 
 Dates extremes 1953-1988 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 160 
 Tipologies - Memòria de la Fabra i Coats corresponents als exercicis  
 entre 1973-1980. 
 - Llibre: Coats industria. Missió, política i valors. 
 - Informe: Planificació de projectes per anàlisis de xarxes de  
 treball. 
 - Informe tècnic i comercial de la companyia COMAQ. 
 - Informe d’assessoria energètica. 
 - Expedients de maquinària de la fàbrica de Torelló (plànols,  
 correspondència, notes i apunts). 
 - Informe: Dades pel condicionament de l’aire de la  
 preparació de la fàbrica número 2 Fàbrica de Borgonyà i  
 Torelló. 
 - Projecte: Pla especial de la colònia Vila-seca (Memòria i  
 plànols). 
 - Actes de les reunions del Comitè de Seguretat i Higiene. 
 - Auditoria sistema de seguretat i higiene en el treball. 
 - Projecte d’avaluació i prevenció de riscos laborals. 
 Dates extremes 1962-2004 
 Seccions 10.8. Formació 
  
Caixa 161 
 Tipologies - Registre d’accidents laborals. 
 Dates extremes 1966-1985 
 Seccions 10.7. Seguretat en el treball 
  
Caixa 162 
 Tipologies - Llistat d’altes i baixes laborals (1964-1987). 
 - Comunicats d’accidents (1981-1982). 
 - Registre d’accidents laborals i malalties (1968-1981). 
 Dates extremes 1964-1987 
 Seccions 10.7. Seguretat en el treball 
  
Caixa 163 
 Tipologies - Fitxes de reconeixement mèdic (1962-1997). 
 - Informes mèdics a direcció (1943-1981). 
 - Resultat de proves mèdiques (1984-1997). 
 Dates extremes 1943-2003 
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 Seccions 10.7. Seguretat en el treball 
  
Caixa 164 
 Tipologies - Actes de reunió del Comitè de Seguretat i Higiene. 
 - Memòria del Comitè de Seguretat. 
 - Informes de reconeixements mèdics. 
 - Normes per a la confecció de la memòria anual. 
 - Comunicats i llistats del personal de baixa per infermetat. 
 - Apunts per la valoració del personal i sistemes salarials. 
 - Registre de treballadors i número d’afiliació i DNI. 
 - Convenis laborals. 
 - Convocatòries de reunions del Comitè d'Empresa. 
 - Normativa de permisos i llicències. 
 - Notes sobre el personal (jubilacions, ascensos, increments  
 salarials, gratificacions). 
 - Torns laborals. 
 - Registre consum d’energia (1992). 
 - Anàlisi d’aigua dels pous del Besòs (1957-1982). 
 - Comptador d’aigua del pous del Besòs (1984-1989). 
 - Xarxes de treball: documentació sobre ampliació de la  
 fàbrica de Torelló i formació d’un nou dipòsit a Mataró  
 (1967). 
 - Registre d’activitats de la fàbrica, descripció de treballs per  
 realitzar a les vacances. 
 - Llistes de recanvis de la màquines (1972). 
 - Relació de motlles que es destrueixen (1978). 
 - Plànols de maquinària de merceritzar. 
 - Transport intern: assegurances, llicències d’automòbils i  
 permisos de conduir (1974-1987). 
 - Detall dels treballs que es realitzen a la fàbrica (1980). 
 - Plànols del garatge (1981). 
 - Plànols de la fàbrica de Torelló (1981). 
 - Valoració d’inspecció contra incendis (1979). 
 Dates extremes 1957-2002 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 165 
 Tipologies - Nòmines de treballadors. 
 Dates extremes 1984-1986 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 166 
 Tipologies - Nòmines de treballadors. 
 Dates extremes 1986-1989 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 167 
 Tipologies - Resum de les nòmines dels departaments. 
 - Fulls de valoració de producció. 
 - Fulls de depuració de la nòmina. 
 Dates extremes 1988-1991 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
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Caixa 168 
 Tipologies - Fulls de valoració de producció. 
 - Nòmines. 
 Dates extremes 1985-1987 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 169 
 Tipologies - Actes de les reunions del Comitè d'Empresa de la Fabra i  
 Coats. 
 - Actes de l’escrutini d’eleccions sindicals. 
 - Actes de constitució de les taules electorals. 
 - Llistat de candidats sindicals. 
 - Actes de les reunions de la comissió mixta de desocupació. 
 Dates extremes 1977-1982 
 Seccions 10.2. Relacions socials 
  
Caixa 170 
 Tipologies - Fulls de valoració de producció (hores extres). 
 Dates extremes 1984-1988 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 171 
 Tipologies - Calendari de torns diürns a St. Andreu. 
 - Rebuts per premi de jubilació. 
 - Altes i baixes a la seguretat social. 
 - Registres de producció. 
 - Contractes de treballs temporal. 
 - Qüestionaris de personal aprenent. 
 - Resultats de revisions mèdiques. 
 - Certificats d’empresa. 
 - Comunicacions de finalització de contracte. 
 - Llistat jubilació anticipada. 
 - Sol·licituds de pensió de jubilació. 
 - Sol·licituds subsidis d’invalidesa. 
 - Registre d’accidents. 
 - Registre estadístic d’accidents laborals i malalties  
 professionals. 
 - Registre mensual d’hores treballades. 
 - Fulls TC1, TC2. 
 Dates extremes 1987-1992 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 172 
 Tipologies - Actes de les reunions del Comitè de Seguretat i Higiene de  
 les fàbriques de Sant Andreu i Torelló. 
 Dates extremes 1971-1982 
 Seccions 10.7. Seguretat en el treball 
  
Caixa 173 
 Tipologies - Fulls de valoració de producció dels treballadors  
 (hores/sous). 
 Dates extremes 1986 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
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Caixa 174 
 Tipologies - Fulls de valoració de producció. 
 Dates extremes 1987-1989 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 175 
 Tipologies - Comunicats estadístics d’accidents de treball i malalties  
 professionals. 
 - Dades mensuals del personal pell càlcul de la nòmina. 
 - Hores mensuals treballades pels departaments. 
 - Fulls de nòmines. 
 - Quadres salarials. 
 - Llistats de personal. 
 - Estadística dels salaris. 
 - Resum nòmina. 
 - Quadre de malalts i certificats mèdics. 
 - Relació mensual d’hores extraordinàries. 
 - Relació nominal de treballadors cotitzants a la Seguretat  
 Social. 
 - Llistat de malalts. 
 - Llistat d’absències. 
 - Llistats absentisme laboral. 
 - Certificats d’empresa. 
 - Contractes de treball. 
 - Partides de naixement. 
 - Actes i convocatòries del Comitè d'Empresa. 
 - Llistats de la plantilla. 
 - Censos laborals. 
 - Butlletes d’eleccions sindicals. 
 Dates extremes 1944-1993 
 Seccions 10.2. Relacions socials 
  
Caixa 176 
 Tipologies - Fulls de registre de producció. 
 - Fulls de control d’hores. 
 Dates extremes 1988-1992 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 177 
 Tipologies - Sol·licituds de pensió de jubilació. 
 - Càlculs de pagaments de pensions de jubilació. 
 - Llistats de pensionistes. 
 - Fitxes d’assegurats jubilats. 
 - Pagaments a jubilats. 
 - Fulls de "Fe a vida". 
 Dates extremes 1977-1990 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 178 
 Tipologies - Resum mensuals de la nòmina. 
 - Fulls de càlculs de la nòmina. 
 - Nòmines de treballadors. 
 - Taules salarials de promitjos. 
 - Informe sobre manteniment de màquines (1982). 
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 - Informe patent de tubs de cosir (1981). 
 - Reglament pel reconeixement i prova dels aparells i  
 recipients que contenen fluids a pressió (1969). 
 - Propostes de millora per la fàbrica (1977-1982). 
 Dates extremes 1954-1990 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 179 
 Tipologies - Nòmines de treballadors. 
 - Resum mensuals de nòmina. 
 - Jubilacions anticipades. 
 - Fulls de càlculs de nòmines. 
 - Nòmines de jubilats. 
 - Sol·licitud de subsidis de desocupació de treballadors. 
 - Nòmines del plus d’actuació. 
 - Fulls d’horaris de treball. 
 Dates extremes 1974-1989 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 180 
 Tipologies - Memòries anuals del Comitè de Seguretat i Higiene. 
 - Actes de les reunions del Comitè de Seguretat i Higiene. 
 - Resum anual d’altes i baixes de personal. 
 - Comunicats estadístic d’accidents de treball  i de malalties  
 professionals. 
 - Comunicats d’accidents de treball. 
 - Comunicats mèdics de baixes laborals. 
 Dates extremes 1986-1990 
 Seccions 10.7. Seguretat en el treball 
  
Caixa 181 
 Tipologies - Expedients IMAC. 
 - Llistats de jubilació anticipada. 
 - Expedients de regulació d’ocupació. 
 - Pagaments i rebuts de jubilació anticipada. 
 - Avançaments i devolucions de pensions de jubilació. 
 - Finalització de contractes. 
 - Actes de conciliacions. 
 Dates extremes 1977-1993 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 182 
 Tipologies - Comunicats d’accidents de treball. 
 Dates extremes 1942-1982 
 Seccions 10.7. Seguretat en el treball 
  
Caixa 183 
 Tipologies - Resum anuals i mensuals d’absentisme. 
 - Llistats d’absentisme. 
 - Fulls de situació d’horaris. 
 - Resum mensual d’hores treballades. 
 Dates extremes 1987-1993 
 Seccions 10.6. Horaris de treball 
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Caixa 184 
 Tipologies - Nòmines de treballadors. 
 - Resum mensuals de nòmina. 
 - Fitxes d’augment de sou (1939-1970). 
 Dates extremes 1934-1992 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 185 
 Tipologies - Registre de producció. 
 - Fulls de valoració de producció. 
 - Arxiu preu fet. 
 Dates extremes 1988-1991 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 186 
 Tipologies - Actes jurats d’empresa. 
 - Reglaments de règim intern. 
 - Actes del Comitè d'Empresa. 
 - Conveni col·lectiu de treball de la C.A. de Filatures Fabra i  
 Coats. 
 Dates extremes 1966-1992 
 Seccions 10.9. Disciplina 
  
Caixa 187 
 Tipologies - Valoració del full de producció. 
 - Nòmines. 
 - Registre de producció. 
 - Fulls mensuals d’hores treballades. 
 Dates extremes 1986-1994 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 188 
 Tipologies - Valoració del full de producció. 
 - Registre de producció. 
 - Nòmines. 
 - Fulls mensuals d’hores treballades. 
 Dates extremes 1992-1996 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 189 
 Tipologies - Nòmines dels treballadors. 
 Dates extremes 1985-1988 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 190 
 Tipologies - Fulls de valoració de producció. 
 - Registre de producció. 
 - Fulls mensuals d’hores treballades. 
 Dates extremes 1989-1997 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 191 
 Tipologies - Registre de producció. 
 - Full de valoració de producció. 
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 - Fulls mensuals d’hores treballades. 
 Dates extremes 1990-1999 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
 

Caixa 192 
 Tipologies - Pla de reducció del personal maig 1977. 
 - Reglaments de règim intern (1961,1969). 
 - Conveni col·lectiu de Fabra i Coats. 
 - Actes de reunions del Comitè d'Empresa (1983-1986). 
 - Suspensions de nòmines. 
 - Fitxes de jubilacions anticipades (1979-1985). 
 Dates extremes 1961-1986 
 Seccions 4.1. Plans d'empresa 
  
Caixa 193 
 Tipologies - Fulls de valoració de producció. 
 - Resums de nòmina. 
 - Nòmines de treballadors. 
 - Actes de reunions del Comitè de màrqueting, del  
 d’informació i del Comitè d'Organització i Finances. 
 - Relacions de poders notarials. 
 - Gràfiques de valoracions d’estocs. 
 - Informe sobre la selecció d’un "product manager" per a la  
 Coats i Fabra. 
 - Informe sobre pensions de jubilació. 
 - Informe sobre el projecte Laser. 
 - Informe sobre una reunió del grup a nivell europeu. 
 - Estimacions d’ingressos i despeses. 
 Dates extremes 1987-1997 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 194 
 Tipologies - Liquidacions TC1 i TC2. 
 Dates extremes 1980-1986 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 195 
 Tipologies - Fulls de valoració de la producció. 
 - Nòmines. 
 - Llistats de producció dels treballadors. 
 - Llistats de baixes de personal 
 Dates extremes 1992-1993 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 196 
 Tipologies - Fitxes de promoció dels treballadors. 
 - Càlculs de nòmines 
 - Nòmines de treballadors. 
 - Targetes del subsidi familiar I.N.P. 
 Dates extremes 1943-1989 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 197 
 Tipologies - Resums de nòmina. 
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 - Fulls de valoració de la producció. 
 - Nòmines dels treballadors. 
 - Càlculs salarials. 
 - Relació nominal dels treballadors. 
 - Hores extraordinàries mensuals. 
 - Llistat resum de préstecs al personal. 
 - Fitxes de treballadors i pensions. 
 - Dossiers d’actius de nòmines. 
 - Dossier sobre previsió de pressupostos, comparatives,  
 estadístiques (taules i gràfiques). 
 Dates extremes 1971-1995 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 198 
 Tipologies - Llistats d’hores d’absentisme laboral. 
 - Informe d’absentisme laboral a Torelló. 
 - Gràfics d’absències laborals. 
 - Fulls de relació d’absentisme laboral. 
 - Calendaris laborals. 
 Dates extremes 1975-1990 
 Seccions 10.6. Horaris de treball 
  
Caixa 199 
 Tipologies - Comunicats mèdics de baixa laboral. 
 Dates extremes 1987-1993 
 Seccions 10.4. Serveis socials 
  
Caixa 200 
 Tipologies - Permisos de sortida. 
 - Permisos i llicències. 
 - Justificants mèdics. 
 - Fulls de retards. 
 - Registre d’entrada i sortida per permisos de visita a metges  
 de la Seguretat Social. 
 - Informes d’assistència mèdica (justificants). 
 Dates extremes 1986-1993 
 Seccions 10.6. Horaris de treball 
  
Caixa 201 
 Tipologies - Llistats de malats i de maternitat. 
 - Fitxes de reconeixement mèdic dels treballadors. 
 - Resultats de les anàlisis dels treballadors. 
 Dates extremes 1981-1992 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 202 
 Tipologies - Memòria de l'Economat laboral H.F.C. 
 - Comitè de Seguretat i Higiene 
 - Llibre de la visita de l'Inspecció Nacional de Treball. 
 - Memòries del Comitè de Seguretat i higiene. 
 - Rebuts de pagament de lloguers d’habitatge social. 
 - Llistats de llogaters que han pagat el lloguer. 
 Dates extremes 1947-1987 
 Seccions 10.2. Relacions socials 



 

34 
 

Caixa 203 
 Tipologies - Relacions nominals de treballadors que cotitzen a la  
 Seguretat Social. 
 - Fitxes de pensionistes per invalidesa provisional. 
 - Fitxes de pensionistes jubilats. 
 - Sol·licitud de prestació de desocupació. 
 - Llistats de jubilacions anticipades. 
 - Llistats de pensionistes. 
 - Sol·licituds de jubilació anticipada. 
 - Expedients d’invalidesa permanent. 
 - Permisos de treball del personal estranger. 
 Dates extremes 1976-1991 
 Seccions 10.4. Serveis socials 
  
Caixa 204 
 Tipologies - Fitxes de personal (1930-1968). 
 - Fitxes d’afiliació dels treballadors a la Seguretat social. 
 - Fitxes de treballadors pel retir obrer i subsidi de vellesa  
 (1939-1977). 
 Dates extremes 1930-1977 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 205 
 Tipologies - Comunicats d’accidents de treball. 
 - Llistats estadístics d’accidents de treball. 
 Dates extremes 1984-1990 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 206 
 Tipologies - Factures i tiquets de viatges. 
 Dates extremes 1991-1993 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 207 
 Tipologies - Factures i tiquets de viatge. 
 Dates extremes 1992 (abril a  
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 208 
 Tipologies - Factures i tiquets de viatge. 
 Dates extremes 1993 (gener a  
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 209 
 Tipologies - Factures i tiquets de viatge. 
 Dates extremes 1993-1994 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 210 
 Tipologies - Factures i tiquets de viatge. 
 Dates extremes 1994-1995 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
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Caixa 211 
 Tipologies - Factures i tiquets de viatge. 
 Dates extremes 1995-1996 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
 

Caixa 212 
 Tipologies - Factures i tiquets de viatge. 
 Dates extremes 1995-1996 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 213 
 Tipologies - Factures i tiquets de viatge. 
 Dates extremes 1997 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 214 
 Tipologies - Factures i tiquets de viatge. 
 Dates extremes 1997 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 215 
 Tipologies - Factures i tiquets de viatge. 
 Dates extremes 1996-1997 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 216 
 Tipologies - Diari. 
 Dates extremes 1991-1993 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 217 
 Tipologies - Diari. 
 Dates extremes 1994-1995 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 218 
 Tipologies - Estudis de moviments de saldos dels proveïdors i dels clients. 
 - Informe d’auditoria sobre el Saspack de Cia. Anònima  
 Filatures Fabra i Coats. 
 - Informe d’auditoria de Clark International S.A. 
 - Dossier sobre previsió de pressupostos, comparatives,  
 estadístiques (taules i gràfiques). 
 - Valoració de pressupostos. 
 Dates extremes 1964-1994 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 219 
 Tipologies - Balanços de sumes i saldos. 
 Dates extremes 1992 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 220 
 Tipologies - Balanços de sumes i saldos tancats, llistats de saldos de  
 comptes, diferencies entre entrades de compra i els moviments 
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  comptables. 
 Dates extremes 1993 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 221 
 Tipologies - Balanços sumes i saldos. 
 Dates extremes 1994 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 222 
 Tipologies - Balanços de sumes i saldos tancats, llistats de saldos de  
 comptes, diferencies entre entrades de compra i els moviments 
  comptables. 
 Dates extremes 1993 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 223 
 Tipologies - Balanços de sumes i saldos. 
 Dates extremes 1995-1996 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 224 
 Tipologies - Balanços de sumes i saldos tancats, llistats de saldos de  
 comptes, diferencies entre entrades de compra i els moviments 
  comptables. 
 Dates extremes 1997 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 225 
 Tipologies - Balanços sumes i saldos. 
 Dates extremes 1992-1996 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 226 
 Tipologies - Balanços de sumes i saldos tancats, llistats de saldos de  
 comptes, diferencies entre entrades de compra i els moviments 
  comptables. 
 Dates extremes 1991 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 227 
 Tipologies - Resum anual de moviments, cobraments, pagaments,  
 exportacions i materials. 
 Dates extremes 1986-1995 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 228 
 Tipologies - Balanços de sumes i saldos. 
 Dates extremes 1990-1996 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 229 
 Tipologies - Balanços de sumes i saldos tancats, llistats de saldos de  
 comptes, diferencies entre entrades de compra i els moviments 
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  comptables. 
 - Resum mensual de moviments de comptes de despeses. 
 Dates extremes 1990-1991 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
 

Caixa 230 
 Tipologies - Assentaments directes. 
 - Resum de despeses. 
 - Balanç de sumes i saldos. 
 Dates extremes 1990 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 231 
 Tipologies - Balanços econòmics. 
 Dates extremes 1989-1990 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 232 
 Tipologies - Inventari de béns. 
 - Estat de vendes per mesos. 
 - Valoració de previsió de pressupostos anual. 
 Dates extremes 1993 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 233 
 Tipologies - Valoració de previsió de pressupostos. 
 - Valoració de l'increment i variació de preus dels productes. 
 Dates extremes 1991-1994 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 234 
 Tipologies - Valoracions trimestrals de vendes. 
 Dates extremes 1991-1994 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 235 
 Tipologies - Valoració de previsió de pressupostos anual i trimestral. 
 Dates extremes 1990-1995 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 236 
 Tipologies - Valoració de previsió de pressupostos i vendes. 
 Dates extremes 1991-1994 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 237 
 Tipologies - Valoració de previsió de pressupostos i vendes. 
 Dates extremes 1993-1994 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 238 
 Tipologies - Fulls resum de compres i despeses trimestrals 1991-1994. 
 Dates extremes 1991-1994 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
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Caixa 239 
 Tipologies - Valoració de previsió de pressupostos i vendes. 
 Dates extremes 1993 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
 

Caixa 240 
 Tipologies - Fulls de resum de compres i despeses anual 1990. 
 - Fulls de resum de compres i despeses trimestrals 1992-1993. 
  
 - Fulls estadístics de vendes anuals i trimestrals. 
 Dates extremes 1990-1993 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 241 
 Tipologies - Valoracions trimestrals de vendes. 
 Dates extremes 1990-1993 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 242 
 Tipologies - Valoració de previsió de pressupostos i vendes. 
 Dates extremes 1990-1992 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 243 
 Tipologies - Informes anuals estadístics de comptes. 
 - Valoració de pressupostos. 
 - Valoració de costos de producció trimestrals. 
 - Resum de compres i despeses anual 1992-1993. 
 - Fulls de valoració del pressupost 1991. 
 - Resum de compres interdivisional 1991-1993. 
 - Llistats de comptes d’existències 1991. 
 Dates extremes 1991-1995 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 244 
 Tipologies - Inventari d’existències. 
 - Inventari de gènere acabat. 
 - Relació de vendes, d’exportacions i descomptes. 
 - Estadístiques anuals de comptes 1991-1993. 
 Dates extremes 1989-1995 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 245 
 Tipologies - Balanços i estudis econòmics. 
 Dates extremes 1972-1991 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 246 
 Tipologies - Documentació d'Antonio Francisco Garrido (Director de  
 Finances i Consum): faxos, telefax rebuts i emesos. 
 - Comunicats: rebuts de Coats Crafts Europe i altres seus del  
 món de la Coats. 
 - Comunicats/avisos: emesos per "Finances Consum". 
 - Convocatòries a reunions. 
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 - Documentació de convencions. 
 Dates extremes 1988-1994 
 Seccions 10. Recursos humans 
  
Caixa 247 
 Tipologies - Avisos, comunicats i correspondència d'Antonio Francisco  
 de Garrido. 
 - Llistats d’informació de gestió de la cartera de viatges. 
 Dates extremes 1995 
 Seccions 6.1. Auditoria 
  
Caixa 248 
 Tipologies - Llistats estadístics de vendes. 
 - Dossier sobre previsió de pressupostos, comparatives i  
 estadístiques (taules i gràfiques). 
 - Dossier de la Fira de Mostres Madrid (2001). 
 Dates extremes 1989-2001 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 249 
 Tipologies - Dossier sobre previsió de pressupostos, comparatives i  
 estadístiques (taules i gràfiques). 
 Dates extremes 1995-1996 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
 

Caixa 250 
 Tipologies - ABC de l’empresa (vendes, compres, comparatives,  
 nòmines), factures , pagarés i albarans. 
 Dates extremes 1994-1998 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 251 
 Tipologies - Dossier sobre previsió de pressupostos, comparatives i  
 estadístiques (taules i gràfiques). 
 Dates extremes 1993-1997 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 252 
 Tipologies - Dossier sobre previsió de pressupostos, comparatives i  
 estadístiques (taules i gràfiques). 
 Dates extremes 1992-1994 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 253 
 Tipologies - Dossier sobre previsió de pressupostos, comparatives i  
 estadístiques (taules i gràfiques). 
 Dates extremes 1992-1997 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
 

Caixa 254 
 Tipologies - Dossier sobre previsió de pressupostos, comparatives i  
 estadístiques (taules i gràfiques). 
 - Dossier explicatiu per preparar els comptes anuals de l’any  
 1989. 
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 - Plans d’empresa  i estudis econòmics. 
 Dates extremes 1980-1990 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 255 
 Tipologies - Informe i estudi econòmic de la fàbrica C.A.H. 
 - Plànols de l’avantprojecte i projecte d’un magatzem de la  
 Fabra i Coats a Sevilla. 
 - Projecte Laser. 
 - Informes de vendes netes i brutes (Sevilla). 
 - Expedients de personal adscrit al PRT del 1974 al 1986. 
 - Manual de qualitat de la Fabra i Coats. 
 - Gràfiques d' estocs. 
 - Tarifes de preus. 
 - Informes d’auditoria. 
 - Resum d’absències. 
 - Detall de compres a proveïdors. 
 - Conveni 1989. 
 - Aprovisionament (gràfiques). 
 - Convenció de Coats Espanya 1999. 
 - Convenció de Coats Espanya 1997. 
 - Estimacions d’ingressos i despeses. 
 Dates extremes 1974-1999 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 256 
 Tipologies - Dossier sobre previsió de pressupostos, comparatives i  
 estadístiques (taules i gràfiques). 
 Dates extremes 1996-1998 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 257 
 Tipologies - Reunions de diferents departaments de l’empresa (Qualitat,  
 Informàtica, Finances, etc). 
 - Catàleg de Cucirini Coats. 
 - Estudi de la publicitat a diferents establiments. 
 - Dossier sobre previsió de pressupostos, comparatives i  
 estadístiques (taules i gràfiques). 
 Dates extremes 1988-1998 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 258 
 Tipologies - Llistat de vendes i existències de "Dormant" i relació de tipus  
 de fils. (1998-1999). 
 - Resum de vendes  existències de "Dormant". (1997). 
 - Manual per fer el resum estadístic del tancament de l’any  
 1997. 
 - Resultat d’avaluació a proveïdors, llistat auxiliar de  
 compres. (1992-1994). 
 - Correspondència d’altres seus de Coats Europe i relació de  
 preus dels productes. (1996). 
 Dates extremes 1990-1999 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
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Caixa 259 
 Tipologies - Catàlegs de productes de la Coats i Fabra S. A. 
 - Fotografies de diferents productes i mobles. 
 - Tarifes de preus. 
 - Pla de Màrqueting Cañamazos 1989. 
 - Pressupost de Coats Portugal 1998. 
 - Convenció de vendes 1992-1993. 
 Dates extremes 1985-1999 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 260 
 Tipologies - Certificat de participació a "Empresa'94". 
 - Plans de màrqueting (1993-1994). 
 - Catàlegs de productes de la Fabra i Coats. 
 - Llistats i tarifes de preus. 
 - Correspondència del sr. Gustà. 
 - Previsió del pressupost '94. 
 - Catàlegs, publicitat, estudis, comparatives i manuals de  
 formació. 
 Dates extremes 1992-1997 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 261 
 Tipologies - Descripció de models de mobles per fils. 
 - Informes de reunions mensuals de vendes. 
 - Campanya pel 1r Concurs de Labors. 
 - Productes de la Coats (catàlegs i mostres). 
 - Manuals de formació interns. 
 - Fitxes de clients. 
 - Informe de gestió. 
 - Visita a Brasil. 
 - Reunions del Comitè de Finances. 
 Dates extremes 1966-1996 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 262 
 Tipologies - Quadre diari de facturació. 
 Dates extremes 1997 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 263 
 Tipologies - Resum diari d’activitats (visites i comandes). 
 - Tarifes de preus. 
 - Plans de màrqueting. 
 - Informes de comptes anuals. 
 - Informes de convencions de vendes. 
 - Plans estratègics. 
 - Informes i balanços de comptes anuals 
 Dates extremes 1989-2006 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 264 
 Tipologies - Quadre diari de facturació. 
 Dates extremes 1997 
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 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 265 
 Tipologies - Quadre diari de facturació. 
 Dates extremes 1997-1998 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 266 
 Tipologies - Quadre diari de facturació. 
 Dates extremes 1998 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 267 
 Tipologies - Quadre diari de facturació. 
 Dates extremes 1997 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 268 
 Tipologies - Quadre diari de facturació. 
 Dates extremes 1999 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 269 
 Tipologies - Registre diari de facturació. 
 - Registre de saldos dels clients. 
 Dates extremes 1997-1998 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 270 
 Tipologies - Llistats de deutes de clients "viva y vencida". 
 - Llistat d’abonaments produïts en la facturació (per dies). 
 - Llistats de saldos de clients. 
 Dates extremes 1998 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 271 
 Tipologies - Llistat de consum de clients. 
 Dates extremes 1998 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 272 
 Tipologies - Estadístiques de vendes. 
 - Registre de clients. 
 - Correspondència amb el Comitè Olímpic de Barcelona 92. 
 - Gràfiques d’evolució de les vendes. 
 - Actes de reunions. 
 - Tarifes de preus. 
 - Documentació variada relacionada amb les Olimpíades de  
 Barcelona 92. (correspondència, llicències, merxandatge,  
 etc.) 
 - Carpeta de personal amb actes de negociacions del conveni  
 col·lectiu, informes per contractar personal. 
 - Memòries de reunions. 
 Dates extremes 1983-1999 
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 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 273 
 Tipologies - Normes d’utilització de material publicitari i promocional  
 per les olimpíades. 
 - Correspondència amb el Comitè Olímpic de Barcelona 92. 
 - Memòries de convencions. 
 - Manual d’aprendre a cosir de la Fabra i Coats pels clients. 
 - Tarifes de preus. 
 - Informes d’auditories. 
 - Manuals de bordat de la Fabra i Coats. 
 - Balanços de comptes anuals. 
 - Bonificacions anuals. 
 Dates extremes 1990-1999 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 274 
 Tipologies - Catàlegs: Relámpago, Berisfords Ltd, Parches Coats Fabra,  
 Cintats Navidad, Self Casa invierno 1990-91, Doublure. 
 Dates extremes 1995 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 275 
 Tipologies - Comunicació interna interdepartamental. 
 - Catàlegs de teles de la Fabra i Coats. 
 - Gràfiques d’evolució de les vendes. 
 - Llistats de tarifes. 
 - Estudi  de mercat de la competència d’un producte. 
 - Estadístiques de vendes. 
 - Còpies de correspondència de direcció. 
 - Estudis de mercat. 
 - Informe de comptes anuals.  
 - Informe d’auditoria. 
 - Informe de comptes anuals d’altres empreses.  
 - Correspondència de direcció. 
 Dates extremes 1990-1997 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 276 
 Tipologies - Informe de comptes anuals,  
 - Correspondència entre Mr. Murray i  diferents caps de  
 departaments. 
 - Contracte d’arrendament original. 
 - Memòries anuals. 
 - Resums de reunions de vendes.  
 - Memòria de reunions de vendes.   
 - Catàlegs de la Coats. 
 - Publicació GO! del grup Coats. 
 - Estudi de vendes de Coats Craft Portugal. 
 - Catàlegs de productes de DMC. 
 - Fitxes comparatives de fils. 
 - Transparències de presentació de producte de DMC. 
 - Tarifes de preus. 
 - Previsió de vendes.  
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 - Pla estratègic. 
 - Catàlegs de teles de DMC. 
 - Informe anual de DMC. 
 - Quadre de vendes netes anuals. 
 - Informes de reunions del Comitè d’Alerta. 
 Dates extremes 1986-2001 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 277 
 Tipologies - Correspondència de direcció. 
 - Llistats de cobraments i pagaments de tresoreria. 
 - Memòria de reunió de vendes. 
 - Tarifes de preus. 
 - Projecte de qualitat total per a la Coats i Fabra. 
 - Informes de programació setmanal. 
 - Acords de convenis col·lectius. 
 - Cartes de colors de fils de la Coats i de DMC. 
 - Estudi de vendes de productes de DMC. 
 - Catàleg de teles. 
 - Certificats de venda de DMC. 
 - Tarifes de preus. 
 - Gama de productes de Doublure. 
 - Catàlegs cartes de colors fils de DMC. 
 - Comunicació interdepartamental. 
 Dates extremes 1992-2000 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 278 
 Tipologies - Estadística de gènere per clients. 
 - Carpeta Autoserveis: correspondència, llicència fiscal  
 d’activitats comercials, contractes de comissió mercantil,  
 currículums, cartes de presentació, contractes d’arrendament,  
 etc. 
 - Informes de vida laboral. 
 - Llistat de clients. 
 - Expedients dels treballadors i comercials. 
 - Quadern Convenció Coats Europa. 
 Dates extremes 1992-2001 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 279 
 Tipologies - Fitxes de material d’Acabats (productes Coats, el seu preu i  
 la forma de venda. 
 - Fulls de publicitat de productes de la Coats. 
 - Manual de vendes IMPAC de la Coats. 
 - Informe estadístic de les vendes. 
 - Còpia d’una acta notarial de formalització de nous acords  
 socials de la Fabra i Coats. 
 - Catàlegs de productes de merceria de la Coats. 
 Dates extremes 1978-1998 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 280 
 Tipologies - Correspondència i avisos d’impagats. 
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 Dates extremes 1987-1993 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 281 
 Tipologies - Resums diaris d’activitats de clients. 
 - Fulls de deutes de clients.  
 - Fulls d’assentaments directes (llista de comptes de clients). 
 Dates extremes 1994-1998 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 282 
 Tipologies - Resum diari d’activitats (visites i comandes). 
 - Comandes de clients. 
 - Resum diaris d’activitats de comandes provisionals. 
 Dates extremes 1995-2005 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 283 
 Tipologies - Correspondència, avisos, dossiers d’impagats i  
 correspondència amb l’empresa Unibarsa (sobre els deutors  
 de la Fabra i Coats). 
 - Correspondència, facturació, màrqueting, informes de  
 vendes i informes de llançament de nous productes. 
 Dates extremes 1986-1996 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 284 
 Tipologies - Quadern: resum mensual de compres, despeses de viatges,  
 de convencions i despeses anuals. 
 Dates extremes 1996-1997 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 285 
 Tipologies - Informació i participació a cursos de formació encarregats  
 per la Fabra i Coats . 
 - Convenció de l’any 1991. 
 - Estudi de retribucions de diferents empreses, entre elles  
 Filatures de Fabra i Coats. 
 - Estudis que encarrega la Coats i Fabra a altres empreses. 
 - Contractes temporals de personal. 
 Dates extremes 1984-1995 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 286 
 Tipologies - Informe dels comptes anuals de Coats Viyella (1992). 
 - Informe dels comptes anuals de Coats Fabra (1993). 
 - Inventari de gènere acabat (1996). 
 - Convenció de vendes. 
 - Memòria de l’any 1990 (expedient). 
 - Dossier mobles de la Fabra i Coats. 
 - Registre de firmes. 
 - Formació en la gestió de compres. 
 - Dades econòmiques i de revisió de la tresoreria. 
 - Pla estratègic de Filatures Fabra i Coats. 
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 - Memòria de l’any 1987. 
 - Actes del Comitè d'Empresa. 
 - Comunicats i informes de la Fabra i Coats. 
 - Contractes laborals. 
 - Dades de jubilació anticipada. 
 - Normativa sobre despeses de viatges. 
 Dates extremes 1987-1997 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 287 
 Tipologies - Documentació de l’àrea de recursos humans. 
 - Carpetes amb els quadres de comandament. 
 - Memòria de l’any 1989. 
 - Actes de reunions del Comitè d'Empresa, actes i avisos  
 d’eleccions sindicals,  jubilacions, sous, etc. 
 - Contractes de treballadors. 
 - Informe del curs de formació de la Fabra i Coats. 
 - Enquestes. 
 - Actes de reunions del Comitè d'Empresa. 
 - Dades de jubilacions anticipades. 
 - Pla de formació. 
 - Llistat de personal. 
 Dates extremes 1967-1991 
 Seccions 10. Recursos humans 
  
Caixa 288 
 Tipologies - Nòmines. 
 - Comunicats al personal. 
 - Acords de negociació col·lectiva. 
 - Convocatòries del Comitè d'Empresa. 
 - Pla estratègic de la Coats (1996-1998). 
 - Llistats de nòmina. 
 - Memòria de l’any 1990. 
 - Currículums. 
 - Moviments de personal. 
 - Memòries del Comitè de Seguretat i Higiene. 
 - Informes d'Higiene Industrial. 
 - Memòries del Comitè d'Empresa. 
 - Conveni de la indústria tèxtil (1988). 
 Dates extremes 1988-1991 
 Seccions 10. Recursos humans 
  
Caixa 289 
 Tipologies - Plus de càrregues familiars. 
 Dates extremes 195?-197? 
 Seccions 10.4. Serveis socials 
  
 
 
Caixa 290 
 Tipologies - Plus de càrregues familiars. 
 - Contractes. 
 - Actes del Comitè d'Empresa. 
 - Actes i memòries del Comitè d'Higiene. 
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 - Expedients de jubilacions anticipades. 
 - Actes de reunions del Comitè d'Empresa i d'Alerta. 
 - Informes comparacions salaris entre antics i nous  
 treballadors. 
 -Informe de gestió i comptes anuals (1992). 
 - Resums salarials. 
 - Comparació despeses Hotel 1992-1993. 
 - Honoraris i gestions de professionals diversos. 
 - Memòria i actes del Comitè d' empresa. 
 - Correspondència de direcció. 
 - Llistats de personal. 
 Dates extremes 1949-1994 
 Seccions 10.2. Relacions socials 
  
Caixa 291 
 Tipologies - Catàlegs de productes de la Coats. 
 - Convencions de dossiers. 
 - Tarifes de preus de la Coats. 
 - Revistes associades al Grup Coats. 
 - Informe de convencions de vendes. 
 - Estadística de venda de mobles. 
 - Estudi de rendibilitat d’articles en pressupost. 
 Dates extremes 1990-2006 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 292 
 Tipologies - Correspondència interna entre filials de la Coats i la seu  
 central a Glasgow. 
 Dates extremes 1988-1990 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 293 
 Tipologies - Seqüència d’operacions. (auditoria projecte IMPAC). 
 - ABM Resultats de Coats Fabra 1994. 
 - Correspondència interna entre filials de la Coats i la seu  
 central a Glasgow. 
 Dates extremes 1990-1994 
 Seccions 10.10 Reglamentació 
  
Caixa 294 
 Tipologies - Informes d’auditoria de sistemes d’alerta. 
 - Seqüència d’operacions. 
 Dates extremes 1992-1993 
 Seccions 6.1. Auditoria 
  
Caixa 295 
 Tipologies - Carpeta Energy Area Book: plànols de distribució dels  
 circuits de vapor, quadre resum anual d’energies, gas natural, 
  electricitat, resum diari de comptadors de la llum, factures  
 FECSA, etc. 
 - Taula de minuts necessaris per comandes. 
 - Llistat d’avaries de màquines. 
 - Rebuts de treballadors,  
 - Correspondència relacionada amb  pressupostos i notes de  
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 reunions de la Coats a nivell europeu. 
 Dates extremes 1988-1990 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 296 
 Tipologies - Fulls TC1 i TC2. 
 Dates extremes 1983-1984 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 297 
 Tipologies - Dades de jubilacions i jubilats. 
 - Dades del planter de la Fabra i Coats. 
 - Comparacions salarials. 
 - Conveni col·lectiu i sindical de la Fabra. 
 - Sol·licituds per prestació d’atur. 
 - Llibre Oficial de pagament d’havers. 
 - Llibre Oficial de pagament de salaris. 
 - Informe de gestió i comptes anuals 1993. 
 - Actes de reunions. 
 - Dades de jubilacions anticipades i ERE. 
 - Aplaçaments del pagament a la Seguretat Social:  
 documents, avals, etc. 
 - Dades de treballadors estrangers. 
 Dates extremes 1943-1993 
 Seccions 10.2. Relacions socials 
  
Caixa 298 
 Tipologies - Fulls TC2. 
 Dates extremes 1982-1988 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 299 
 Tipologies - Correspondència entre directors de filials i departaments. 
 - Registre de la rendibilitat d’articles en pressupost. 
 - Estadística de vendes per província. 
 - Llistat de tarifes de Filatures Fabra i Coats. 
 - Estadística de vendes per unitat i producte. 
 - Pla de màrqueting de l’any 1998. 
 - Estadístiques de venda diària i mensual. 
 Dates extremes 1988-2005 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 300 
 Tipologies - Expedients d’eres. 
 - Expedients de jubilació. 
 - Còpia d’escriptura de poders. 
 - Carpeta de treballadors expatriats. 
 - Informe del sistema d’incentius a venedors. 
 - Convenis de treball al Regne Unit. 
 - Informe d’auditories i pla estratègic de Filatures Fabra i  
 Coats (HFC). 
 - Organigrama d'HFC. 
 - Contracte amb l’empresa de formació de personal Mercuri  
 Goldmann i programa de formació. 
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 - Negociacions dels convenis col·lectius. 
 - Projectes d’acord del conveni col·lectiu. 
 - Actes del Comitè d'Empresa. 
 - Relació nominal de personal de jubilació anticipada. 
 - Resum anual d’absentisme. 
 - Informe d’absentisme a la fàbrica de Torelló. 
 - Actes i memòries del Comitè d'Empresa. 
 - Enquestes de conjuntura laboral. 
 - Llistes de candidats a eleccions sindicals. 
 - Fulls de Fe de Vida. 
 - Nòmines. 
 - Contractes i expedients de suspensió de contracte per  
 jubilació anticipada. 
 - Actes i memòries del Comitè d'Empresa. 
 - Nòmines. 
 - Fitxes salarials del personal. 
 - Nòmina de Gold zack. 
 - Informe bimensual amb la plantilla per departaments,  
 relacions nominals, malalts i absentisme, etc. 
 Dates extremes 1983-1994 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 301 
 Tipologies - Memòries de convencions i congressos de màrqueting i  
 promoció de productes. 
 - Correspondència de direcció. 
 - Reunions, memòries i actes del Comitè de Seguretat i  
 Higiene. 
 - Estudi sobre l’adquisició d’oficines de lloguer. 
 - Fotocòpies del pla estratègic de l’any 1996. 
 - Memòria de la reunió general del grup COATS. 
 - Project Laser, material per una conferència de Coats Fabra. 
 - Fotocòpies de gràfiques d’evolució del departament de  
 Màrqueting. 
 - Reunions del Comitè de Direcció. 
 - Campanyes publicitàries de Coats Fabra. 
 - Pla estratègic. 
 - Tarifes de preus de Coats i d’altres empreses del sector afins  
 a Coats. 
 - Reunions de vendes. 
 - Correspondència amb diferents institucions.  
 (Associació Professional de fabricants de fil, Fédération  
 Internationale de la Filterie). 
 - Projectes de telemàrketing. 
 - Fotocòpies de certificats d'AENOR. 
 - Estadístiques anuals de venda. 
 - Informe de la delegació de vendes francesa. 
 Dates extremes 1951-2001 
 Seccions 8.3. Comunicació institucional 
 

Caixa 302 
 Tipologies - Contractes de personal. 
 - Expedients de jubilació anticipada. 
 - Expedients d'ERE. 
 - Expedients de reducció de la jornada laboral. 
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 - Rebuts d’indemnització per finalització de contracte. (1981). 
 Dates extremes 1977-1984 
 Seccions 10.6. Horaris de treball 
  
Caixa 303 
 Tipologies - Expedients d' Eres. 
 - Informes d’estudis de mercat. 
 - Conveni  amb una empresa d' emmagatzematge. 
 - Auditories. 
 - Programes d’entrenament de la Coats. 
 - Guia de descripcions de treball. 
 - Memòries de reunions. 
 - Correspondència i informes amb el gremi de merceria i  
 gènere de punt a l’engròs. 
 - Projectes de costos. 
 - Estudis de competència. 
 - Informe de resultats ABC (Activity Based Costinga) de Coats  
 Espanya i Portugal. 
 - Reunions del Comitè de Direcció. 
 - Informe d’un projecte per a la gestió de l’emmagatzematge. 
 - Actes del Comitè d' Empresa. 
 - Còpia del contracte de lloguer d’un local. 
 - Catàlegs de productes de la Coats. 
 - Síntesi del pressupost, la previsió i la distribució d’aquest pel 
  1999. 
 Dates extremes 1982-1999 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 304 
 Tipologies - Quaderns d'Acabats (descripció de productes acabats, amb  
 el codi de l’article, el preu i comentaris sobre el producte). 
 Dates extremes - 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 305 
 Tipologies - Quaderns d'Acabats (descripció de productes acabats, amb  
 el codi de l’article, el preu i comentaris sobre el producte). 
 Dates extremes 1993-1996 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 306 
 Tipologies - Catàlegs de la Fabra i Coats. 
 - Estratègies de màrqueting. 
 - Convencions de vendes i màrqueting. 
 - Plans de màrqueting. 
 - Tarifes de preus. 
 - Informe anual del pressupost per a l'any 1999. 
 - Carpeta amb documentació variada sobre mobles expositors 
  (muntatge, contracte i correspondència amb l'empresa que el 
  fabricarà). 
 Dates extremes 1994-2002 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
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Caixa 307 
 Tipologies - Quaderns d'Acabats (descripció de productes acabats, amb  
 el codi de l'article, el preu i comentaris sobre el producte). 
 Dates extremes 1993-1996 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 308 
 Tipologies - Catàlegs de productes de la Coats. 
 - Tarifes productes de la Coats. 
 - Fotografies de productes i expositors. 
 Dates extremes 1991-2001 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 309 
 Tipologies - Catàlegs  de productes de la Coats, d'etiquetes de marques,  
 de cartes de fils, etc. 
 - Informe de la convenció anual de màrqueting. 
 - Informe de la convenció anual de vendes. 
 - Estudi de màrqueting (1999). 
 - Manual de cosir de la Coats. 
 - Documentació relacionada amb la participació a la fira  
 Intermercería 2002. 
 Dates extremes 1999-2002 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 310 
 Tipologies - Fitxes de treballadors:  prestacions de  desocupació,  
 revisions mèdiques, comunicats d'accidents, etc. 
 - Comunicats d'altes i baixes laborals. 
 - Llibre de matrícula del personal (Sevilla). 
 Dates extremes 1953-1992 
 Seccions 10. Recursos humans 
  
Caixa 311 
 Tipologies - Llistat de valoració de vendes de mobles mensual i  
 acumulades. 
 - Dades estadístiques de vendes. 
 Dates extremes 1995-1996 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 312 
 Tipologies - Nòmines. 
 - TC1 i TC2. 
 - Fitxes del personal. 
 Dates extremes 1969-1991 
 Seccions 10. Recursos humans 
  
Caixa 313 
 Tipologies - Estadística de descomptes en pessetes entre l'any 1994 i el  
 1995. 
 - Estadística de vendes del gènere dormant (1998). 
 - Estadística de venta de mobles de l'any 1997. 
 - Taula d'evolució dels preus de compra. 
 Dates extremes 1995-2001 
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 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 314 
 Tipologies - Balanç de sumes i saldos tancats i llistat de saldos de  
 comptes. 
 Dates extremes 1992 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 315 
 Tipologies - Balanç de sumes i saldos tancats. 
 Dates extremes 1995 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 316 
 Tipologies - Llistat de components. 
 - Registre d'existències de fil. 
 - Resum inventari d'existències. 
 - Registre de gènere acabat i en procés. 
 - Valoració d'existències. 
 Dates extremes 1994-1999 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 317 
 Tipologies - Balanç de sumes i saldos tancats. 
 Dates extremes 1992-1996 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 318 
 Tipologies - Balanç de sumes i saldos tancats. 
 - Balanç de vendes, compres i despeses. 
 - Despeses, cobraments a clients i resum  d'assentaments  
 directes. 
 Dates extremes 1987-1996 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 319 
 Tipologies -  Acabats: registre de productes amb les característiques, codi 
  de l'article i comentaris. 
 - Resum anual de la venda de cremalleres. 
 - Compte estadístic de valoració de l'inventari de l'any 1995. 
 - Informe de comprovació de costos. 
 - Carpetes de despeses de viatges. 
 - Registre de facturació. 
 - Llistat de moviments de comptes. 
 Dates extremes 1986-2004 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 320 
 Tipologies - Informes de reunió de vendes. 
 - Estadística de vendes. 
 - Esborranys d'estudis de venda. 
 - Llistat estadístic anual de gènere acabat. 
 - Resum de despeses, existències i vendes de mobles. 
 - Informe de qualitat. 
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 - Expedient de sol·licitud de subvencions. 
 Dates extremes 1993-1999 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 321 
 Tipologies - Catàlegs de productes de la Coats. 
 - Tarifes de preus. 
 - Correspondència amb el gremi de merceria. 
 - Reunions de qualitat. 
 Dates extremes 1991-2006 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 322 
 Tipologies - Instruccions de kits. 
 - Catàlegs de productes: Anchor, Duet i Coats. 
 - Estudis de mercat de productes de la Coats. 
 Dates extremes 1991-2002 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 323 
 Tipologies - Factures de despeses de viatges: benzina, hostalatge, telèfon, 
  etc. 
 Dates extremes 1995-2000 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 324 
 Tipologies - Enquestes a detallistes. 
 - Llibre realitzat per la Fabra i Coats titulat "Hilos de Coser  
 Industriales". 
 - Plantilles de mobles expositors. 
 - Estudis i informes de competència d'altres empreses de  
 filatures i/o productes derivats. 
 - Catàleg de productes d'Herradura. 
 Dates extremes 1966-1990 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 325 
 Tipologies - Catàlegs de productes de la Coats. 
 - Estudis de competències amb altres empreses de fils. 
 - Dossier de la participació a la 11a Mostra de la maquinària  
 per a la confecció. 
 - Carpeta de control de qualitat. 
 - Resultat d'auditories internes de Control i Qualitat. 
 Dates extremes 1994-2003 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 326 
 Tipologies - Estudis de competències. 
 - Informes de comercials. 
 - Catàlegs de productes de la Coats. 
 Dates extremes 1979-1999 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
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Caixa 327 
 Tipologies - Catàlegs de productes de la Coats. 
 - Estudis de competència. 
 - Informes de convencions. 
 - Plans de màrqueting. 
 - Tarifes de preus. 
 - Proves comparatives de control de qualitat. 
 Dates extremes 1974-2002 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 328 
 Tipologies - Informes de màrqueting. 
 - Anàlisi de màrqueting. 
 - Plans estratègics de màrqueting. 
 Dates extremes 2002-2005 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 329 
 Tipologies - Catàlegs de productes de la Coats. 
 - Informes de les reunions màrqueting. 
 - Estudis de la competència. 
 - Tarifes de preus. 
 Dates extremes 1976-1998 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 330 
 Tipologies - Catàlegs de productes de la Coats. 
 - Estudis de la competència. 
 - Tarifes de preus. 
 - Auditoria interna de qualitat. 
 - Convenció de vendes. 
 Dates extremes 1975-2002 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 331 
 Tipologies - Caixa amb catàlegs i cartes de colors de la dècada dels anys 
  40. 
 - Catàlegs de productes de la Coats. 
 - Informes, estudis de la promoció "Duet va de cine". 
 - Actes del Comitè d'Higiene i Seguretat. 
 - Expedients de jubilacions anticipades. 
 - Informe de la vaga general de l'any 1988. 
 - Correspondència del Comitè d'Empresa. 
 Dates extremes 1940-2001 
 Seccions 10.4. Serveis socials 
  
Caixa 332 
 Tipologies - Informes i estudis de gestió econòmica i previsió del  
 pressupost. 
 Dates extremes 1982-1997 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
 

Caixa 333 
 Tipologies - Estudi del pla de màrqueting 
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 - Tarifes de preus. 
 - Catàlegs de productes de la Coats. 
 Dates extremes 1999-2003 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 334 
 Tipologies - Convenis col·lectius de treball. 
 - Butlletins de formació de la Coats. 
 - Nòmines. 
 - Contractes temporals. 
 - Declaracions de propietats urbanes (amb una escriptura de  
 segregació i divisió horitzontal). 
 - Escriptures de compravenda. 
 - Declaracions de la renda de la família Coats amb  
 inspeccions d'hisenda, còpies d'escriptures i vendes. 
 Dates extremes 1966-1990 
 Seccions 10.4. Serveis socials 
  
Caixa 335 
 Tipologies - Catàlegs de productes de Duet i Bytesa. 
 - Informe de convencions. 
 - Informes de promocions de productes. 
 - Escriptura notarial d'un sorteig. 
 Dates extremes 1994-2001 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 336 
 Tipologies - Catàlegs de productes: Anchor, Jertel i Koren. 
 - Tarifes de preus (2001-2002). 
 - Estudis de mercat sobre fils Dympanel. 
 Dates extremes 1994-2002 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 337 
 Tipologies - Estudis de mercat. 
 - Catàlegs de productes de la Coats i empreses afins. 
 - Informes comercials de visites a clients. 
 - Estudis de competència. 
 - Relació de productes rebuts pel magatzem (despeses). 
 - Resums trimestrals de despeses i compres. 
 - Llibre de caixa. 
 Dates extremes 1982-2005 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 338 
 Tipologies - Estudis de comptabilitat analítica i anual. 
 - Resum de divisions. 
 - Quadre de compte estadístic. 
 - Impost general sobre transmissions patrimonials. 
 - Informe de les comptes anuals de Coats Viyella S.A. (1990 i  
 1991). 
 Dates extremes 1977-2006 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
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Caixa 339 
 Tipologies - Informes de reunions de màrqueting. 
 - Correspondència amb clients. 
 - Tarifes de preus. 
 - Tarifes industrials. 
 - Llistat de codis de barres. 
 - Estudis de vendes. 
 - Informe del consum de cartes de colors. 
 - Fulls de divulgació de la Fabra i Coats. 
 - Presentacions vàries d'estudis de mercat. 
 - Llistat d'evolució de preus. 
 Dates extremes 1992-2004 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 340 
 Tipologies - Revistes de vàries de filatures. 
 - Registre de primeres matèries. 
 - Quadern amb taules d'equivalències de numeracions. 
 - Registre de dades de tipus de fabricació. 
 - Registre del coeficient de reposició i compres. 
 - Reclamacions de nous procediments. 
 - Estudis i informes sistemes de qualitat. 
 - Certificat de qualitat. 
 Dates extremes 1954-1995 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 341 
 Tipologies - Inventaris d'existències de productes per vendre. 
 - Correspondència de Finances. 
 - Correspondència del departament de Vendes. 
 - Llistats estadístic de consum i vendes per clients i articles. 
 - Llista d'evolució del planter, reconversió tèxtil i altres. 
 - Actes de reunions. 
 - Comunicats al personal. 
 - Carpetes de competència: proves, anàlisis de productes, etc. 
 Dates extremes 1964-2002 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 342 
 Tipologies - Quadern de signatures de directors que poden signar talons. 
  
 - Memòria de l'any 1987. 
 - Informes de gestió i comptes anuals dels anys 1993, 1994 i  
 1995. 
 - Atorgaments de poder, xecs, declaracions de renda de  
 directius. 
 - Contractes de lloguer. 
 - Escriptura de constitució de "Companyia Anònima Filatures  
 de Fabra y Coats" (còpia). 
 - Escriptura formalització d'acords socials de la Mercantil  
 Companyia Anònima de Fabra y Coats" (còpia). 
 - Correspondència accionistes. 
 - Pla d'acció de l'auditoria Aenor. 
 - Informes d'auditories del Sr. Fernandez Caro, de Control i  
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 Qualitat. 
 - Informe de la visita a Glasgow 1975. 
 Dates extremes 1960-1996 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 343 
 Tipologies - Catàlegs de productes de la Coats 
 Dates extremes 1996-2006 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 344 
 Tipologies - Estudis i informes de mercat. 
 - Presentacions de màrqueting. 
 - Catàlegs. 
 - Reculls de premsa on es parla de la Fabra i Coats. 
 Dates extremes 1996-2003 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 345 
 Tipologies - Tarifes de preus. 
 - Estudis de mercat. 
 - Enquestes a clients. 
 - Catàlegs. 
 - Convencions. 
 - Revistes on apareix publicitat de la Coats Fabra. 
 Dates extremes 1988-2005 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 346 
 Tipologies - Catàlegs de productes de la Coats. 
 - Catàleg de Schachenmayr (del grup Coats) amb  
 característiques dels seus productes. 
  - Estudi de mercat de fils per cosir fet per Dympanel. 
 Dates extremes 2001-2005 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 347 
 Tipologies - Catàlegs de productes de la Coats. 
 - Enquestes a clients per a un estudi de mercat. 
 - Plans de màrqueting de diferents anys i seccions. 
 - Fotografies. 
 - Carpeta amb diferents models de cartes enviades a clients. 
 Dates extremes 1993-2002 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 348 
 Tipologies - Resum de nòmines. 
 Dates extremes 2001-2002 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 349 
 Tipologies - Resum de nòmines. 
 Dates extremes 1999-2000 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
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Caixa 350 
 Tipologies - Resum de nòmines. 
 Dates extremes 1997-1999 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
 

Caixa 351 
 Tipologies - Resum de nòmines. 
 Dates extremes 1990-1996 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 352 
 Tipologies - Expedients de regulació. 
 - Contractes temporals. 
 - Contractes de pràctiques. 
 - Llistat de suspensió de contracte. 
 - Sol·licituds de treball i qüestionaris de persones contractades 
  amb potencial. 
 Dates extremes 1981-1988 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 353 
 Tipologies - Llistat de malalts. 
 - Llistat de personal on s'especifiquen les hores mensuals  
 d'absència i el salari. 
 - Resum de nòmines. 
 Dates extremes 1985 
 Seccions 10.6. Horaris de treball 
  
Caixa 354 
 Tipologies - Llistat de la plantilla. 
 - Carpeta amb les sol·licituds de treball de personal contractat 
  temporalment. 
 - Relació de nòmines dels representants. 
 - Avisos personal. 
 - Préstecs de vivendes. 
 - Expedients d'excedències. 
 - Actes de reunions. 
 Dates extremes 1959-1994 
 Seccions 10.6. Horaris de treball 
  
Caixa 355 
 Tipologies - Llistats nominals de personal per plantilla. 
 Dates extremes 1991-1993 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 356 
 Tipologies - Llistats i cartes de Fe de Vida. 
 - Fulls TC1 (cotització tresoreria Seguretat Social). 
 - Certificats de pensionista. 
 - Llistat de malalts. 
 - Rebuts de jubilació anticipada. 
 - Baixes laborals. 
 - Fitxes de pensionistes. 
 Dates extremes 1989-1993 
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 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 357 
 Tipologies - Fitxes de personal. 
 - Fitxes de morts. 
 - Llistat d'empleats. 
 Dates extremes 1970-1994 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 358 
 Tipologies - Llistat de salaris. 
 - Nòmines 
 - Llistats de desocupació. 
 - Enquestes sobre salaris de l' INE. 
 Dates extremes 1989-1996 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 359 
 Tipologies - Nòmines. 
 - TC2. 
 - Llistat de pensionistes per invalidesa. 
 - Jubilacions anticipades. 
 - Llistats de treballadors i nòmina que els pertoca. 
 Dates extremes 1996-1997 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 360 
 Tipologies - Fulls d'hores extres. 
 - Llistat D'absentisme. 
 - Contractes caducats. 
 - Informes d'inspeccions de treball. 
 - Quaderns d'especificacions de treball (com treballar el cotó,  
 proves de control de la qualitat, etc.. També inclou tarifes de  
 preus del 1958.) 
 - Llibre de visites. 
 - Avisos d'eleccions sindicals i butlletes electorals. 
 - Informes i actes del Comitè de Personal. 
 Dates extremes 1958-1994 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 361 
 Tipologies - Registre de salaris. 
 - Correspondència de direcció, avisos, informes de personal,  
 de finances, etc. 
 - Informes per calcular els salaris. 
 - Informe de comptes anuals. 
 Dates extremes 1974-1989 
 Seccions 3.2. Consell d'administració 
  
Caixa 362 
 Tipologies - Correspondència de direcció entre filials. 
 Dates extremes 1983-1986 
 Seccions 3.2. Consell d'administració 
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Caixa 363 
 Tipologies - Estudis i informes per a un pla de reconversió tèxtil. 
 Dates extremes 1984-1986 
 Seccions 4.1. Plans d'empresa 
  
Caixa 364 
 Tipologies - Carpetes amb correspondència de directius. 
 - Contracte de treball de Paul Smith (director). 
 - Despeses de viatges. 
 - Notes al Sr. Fabra. 
 - Dossier amb dades d'institucions, fabricants, etc. 
 - Actes de reunions de diversos comitès. 
 - Dossier de convenis. 
 Dates extremes 1975-1995 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 365 
 Tipologies - Correspondència: Foment de treball, Institut Industrial de  
 Terrassa, cambres de comerç, Asociación Industrial Textil de  
 Proceso Algonodero. 
 Dates extremes 1988-1990 
 Seccions 8.4. Relacions amb les institucions 
  
Caixa 366 
 Tipologies - Correspondència: Foment de treball, Institut Industrial de  
 Terrassa, cambres de comerç, Asociación Industrial Textil de  
 Proceso Algonodero,  
 -Carpetes amb correspondència i documentació sobre juntes  
 d'accionistes. 
 Dates extremes 1984-1991 
 Seccions 8.4. Relacions amb les institucions 
  
Caixa 367 
 Tipologies - Llibres diaris de situació dels comptes de la CNH. 
 - Llibre diari d'accions ordinàries del 1973 al 1979. 
 - Informes i estudis de previsió econòmica de Torelló  
 (informes de despeses anuals, valoració de terrenys,  
 perspectives de canvi, administració de la colònia,  
 concessions conducte gas). 
 - Estudi de vivendes subvencionades. 
 - Relació de finques a Sant Andreu. 
 - Actes de reunions del Comitè Industrial. 
 Dates extremes 1973-1993 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 368 
 Tipologies - Llibres de correspondència a Glasgow. 
 - Títols d'accions. 
 - Escriptures de capital. 
 - Correspondència d'accionistes. 
 Dates extremes 1903-1967 
 Seccions 2.1. Ampliació de capital 
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Caixa 369 
 Tipologies - Pla de reconversió tèxtil de l'any 1984 (correspondència). 
 - Inauguració del Ram de l'aigua (1987). 
 - Sol·licitud pagament de subvencions. 
 - Pla de reconversió tèxtil 1984 (correspondència). 
 - Inauguració Ram de l'Aigua 1987. 
 - Sol·licitud de pagament de subvencions. 
 - Venda d'actius, finances, etc. 
 - Expedients Laboral 1983, 1984, 1985. 
 - Correspondència dels anys 1983 i 1985. 
 - Maquinària d'importació 1983. Certificats definitius,  
 sol·licitud i concessió. 
 Dates extremes 1983-1985 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 370 
 Tipologies - Planxa de gravats pels cupons dels títols de la Fabra i Coats. 
  Títols d'accions amb la planxa de fons dels cupons. 
 - Accions de Dynacast. 
 - Compañía Latina de Inversiones S.A. 
 - Títols de 1 i 5 accions de la Fabra i Coats. 
 - Accions de INTASA de 5000 pessetes cadascuna. 
 - Accions de Redes el Valero S.A. 
 - Accions de MARSA. 
 - Accions de Polimer S.A. 
 - Accions de la Compañía Nacional de Hilaturas. 
 - Accions de la Fabra i Coats a títol de Maria Planas Cabot  
 1920. 
 - Títols d'accions de Manufacturas de Algodón Reunidas. 
 - Imboliraria Téxtil Algodonera. 
 - Acciones de Solvimsa S.A. adquiridas per C.N.H. S.A. 
 Dates extremes 1920-1978 
 Seccions 2.2. Títols d'accions 
  
Caixa 371 
 Tipologies - Tràmits per constituir una filial a França. 
 - Gestions d'ampliació de capital Coats France. 
 - Estudi per l'adquisició d'un immoble i 5 finques a La  
 Mambla. 
 - Documentació d'expropiació de La Mambla. 
 - Llicències fiscals (impost) 1973. 
 - Arrendament de la finca rústica La Mambla 1975. 
 - Demanda dels entretalladors EICSA 1975. 
 - Conveni EICSA i Ajuntament. 
 - Autorització de la posada en marxa del transformador. 
 - Registre de famílies que viuen a La Mambla. 
 - Contractes treballs de La Mambla. 
 - Oferta de compra de La Mambla. 
 - Escriptura de compravenda. 
 - Certificat de règim de propietat. 
 Dates extremes 1973-1987 
 Seccions 10.2. Relacions socials 
 

Caixa 372 
 Tipologies - CECOT Terrassa. 
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 - Documentació oficial posterior al pla de reconversió,  
 justificacions d'inversions, sol·licituds de pagaments de  
 subvencions, certificats d'importació de maquinària. 
 - Escriptures EICSA 1974 (còpies), demanda als jutjats pel  
 desallotjament de Triplas S.A. de La Mambla, expedient de  
 venda de La Mambla. 
 Dates extremes 1974-1991 
 Seccions 6.2. Contenciosos 
  
Caixa 373 
 Tipologies - Carpeta amb documentació de Dynacast, compra d'accions, 
  junta d'accionistes, documents constitutius, costos, etc. 
 Dates extremes 1993-1995 
 Seccions 1.3. Filials 
  
Caixa 374 
 Tipologies - Performance review handbook. 
 - Instruccions d'un programa fet per a la Coats Fabra. 
 - Carpeta amb documentació sobre personal. 
 - Carpeta amb documentació sobre formació. 
 - Manual de qualitat. 
 - Resum mensual comptes, despeses i compres. 
 - Valor del pressupost a unitats de l'any 1997. 
 - Balanços. 
 - Informe de gestió i comptes anuals 1992-1995. 
 - Informe d'auditoria de Coats Viyella. 
 - Financial Debtors, Borrowings, Cashflow i Forex 1994. 
 - Memòries dels exercicis que van del 1989 al 1991. 
 Dates extremes 1989-1995 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 375 
 Tipologies - Estudis i gràfiques de la situació de les vendes. 
 - Pla de màrqueting. 
 - Informes sobre balanços i revisions financeres. 
 - Correspondència amb filials. 
 - Informes de proveïment. 
 - Catàleg d'articles de l'any 1939. 
 Dates extremes 1939-1993 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 376 
 Tipologies - Reunions del Comitè Industrial (actes i correspondència). 
 - Retorn d'avals d'assegurances. 
 - Dossiers de treball de finances anuals. 
 - Carpeta sobre jubilacions. 
 - Resums i comparacions anuals de les vendes a clients. 
 - Estadístiques de venta per província. 
 - Comparacions de pressupost i vendes mensual 
 Dates extremes 1993-1998 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 377 
 Tipologies - Dossiers de finances. 
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 Dates extremes 1992-1993 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 378 
 Tipologies - Previsió del pressupost de l'any 1997. 
 - Còpies d'escriptures. 
 - Llistats de nòmines. 
 - Balanços de sumes i saldos (1995). 
 - Dossier nou del pla comptable. 
 - Pla de pensions de l'any 1996. 
 - Registre de preus factures. 
 Dates extremes 1992-1997 
 Seccions 7. Recursos econòmics 
  
Caixa 379 
 Tipologies - Dossier sobre marques de la Coats. 
 Dates extremes 1982-2003 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 380 
 Tipologies - Balanç de comptes anuals de filials. 
 - Actes de reunions. 
 - Informe d'auditories de comptes anuals. 
 - Memòries anuals de Coats Viyella. 
 - Dipòsits de comptes. 
 - Registre de factures rebudes. (Juny 1996). 
 - Dossiers de treball de finances anuals. 
 Dates extremes 1986-1997 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 381 
 Tipologies - Índex de la documentació de la Fàbrica de Filatures:  
 escriptures, documents notarials, partides de baptisme,  
 contractes matrimonials des de 1597 fins 1986, etc. 
 - Escriptura de venda perpètua (1893). 
 - Escriptures de segregació dels carrers Girona (Sant Vicenç  
 de Torelló), Carrers Escòcia, Paisley, Coats, Fabre, Borgonya, 
  Catalunya, Canal, Chalets 1980. 
 - Plànols de la Colònia de Borgonyà i plusvàlua. 
 - Contractes d'arrendament de pisos, locals i estudis. 
 - Cens de Sant Martí. 
 - Relació de propietaris de les vivendes de Torelló. 
 - Escriptura de formació de les finques (1964). 
 Dates extremes 1893-1986 
 Seccions 5.5 Arxiu 
  
Caixa 382 
 Tipologies - Relació de retribucions als directius. 
 - Auditories. 
 - Equivalències i conversions de matrificació. 
 - Llistat de despeses (1993). 
 - Memòria anual Coats de l'any 1994 i actes de reunions. 
 - Dietes d'allotjament i d'automòbils. 
 - Estadístiques diverses. 
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 - Esborranys del Consell i la Junta General d'Accionistes. 
 Dates extremes 1984-1996 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 383 
 Tipologies - Expedients del Consell d'Administració i de la Junta  
 d'Accionistes. 
 Dates extremes 1990-1992 
 Seccions 3.1. Junta d'accionistes 
  
Caixa 384 
 Tipologies - Expedients del Consell d'Administració i de la Junta  
 d'Accionistes. 
 Dates extremes 1994-1997 
 Seccions 3.2. Consell d'administració 
  
Caixa 385 
 Tipologies - Correspondència, proves i anàlisis de control de qualitat,  
 queixes de clients, comparacions amb la competència. 
 Dates extremes 1996-2000 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 386 
 Tipologies - Correspondència, proves i anàlisis de control de qualitat,  
 queixes de clients, comparacions amb la competència. 
 Dates extremes 1996-2000 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 387 
 Tipologies - Llistat d'exportacions de gènere acabat. 
 Dates extremes 1994-1999 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 388 
 Tipologies - Llistat d'exportacions de gènere acabat. 
 Dates extremes 1995-1999 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 389 
 Tipologies - Catàlegs de productes de la Coats. 
 - Mostraris de fils i diferents tipologies de cosir. 
 Dates extremes 1960-1990 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 390 
 Tipologies - Fulls de queixes. 
 - Informes de qualitat. 
 - Estudis de control i qualitat. 
 Dates extremes 1994-1995 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 391 
 Tipologies - Expedients d'exportació per països. 
 Dates extremes 1989-1996 
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 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 392 
 Tipologies - Expedients d'exportació: factures, albarans, certificats  
 d'entrega i full duaner. 
 Dates extremes 1995-1997 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 393 
 Tipologies - Inventaris de gènere i fils. 
 - Full resum setmanal de produccions del Ram de l'Aigua i  
 Acabats. 
 - Inventari 1995,1997, 1998, 1999, 2000, 2001 i 2004. 
 - Full d'activitat de fils. 
 - Registre d'existències de primeres matèries. 
 - Taules de xifres reguladores. 
 Dates extremes 1971-2004 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 394 
 Tipologies - Informes de màrqueting. 
 - Cartes de colors. 
 - Catàlegs de productes de la Coats. 
 - Estudis de competència. 
 - Estudis de clients. 
 - Estudis de mercat. 
 Dates extremes 1990-1997 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 395 
 Tipologies - Estudis per finances: memòries, resultats i augments, impost  
 de societats. 
 - Assentaments comptables. 
 - Registre de pagaments i cobraments. 
 - Renda general dels treballadors. 
 - Saldos de comptes. 
 -Informe del tancaments dels anys 1991-1994. 
 Dates extremes 1991-1996 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 396 
 Tipologies - Expedients de jubilació anticipada. 
 - Expedients regulació, ERE, Torelló, Sant Andreu 
 - Certificats per a la Seguretat Social, certificats empresa. 
 - Informes de la vaga general (1990). 
 - Pagaments periòdic de jubilacions. 
 - Comunicat de baixes 1956. 
 - Fitxes de baixes de treballadors. 
 - Revalorització de pensions. 
 Dates extremes 1988-1993 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
 

Caixa 397 
 Tipologies - Expedients de jubilació anticipada. 
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 - Suspensions previstes al Pla de Reconversió Tèxtil. 
 - Pagaments de jubilacions anticipades. 
 - Calendaris laborals. 
 - Expedient de regulació d'ocupació. 
 - Acords de direcció de personal desplaçat. 
 Dates extremes 1989-1996 
 Seccions 10.8. Formació 
  
Caixa 398 
 Tipologies - Estudis de competitivitat. 
 - Catàlegs de productes de la Coats. 
 - Informes i estudis de mercat. 
 - Conferències. 
 - Actes de reunions de vendes. 
 - Informes de convencions. 
 - Memòria anual de comptes de Coats Viyella de l'any 1994. 
 Dates extremes 1992-1997 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 399 
 Tipologies - Documentació de l'àrea de Recursos Humans: cursos,  
 seminaris, normatives, avisos, llibres i manuals de treball fets  
 per Coats, resultats de proves mèdiques. 
 Dates extremes 1966-1991 
 Seccions 10.2. Relacions socials 
  
Caixa 400 
 Tipologies - Catàlegs de productes de la Coats. 
 - Cartes de Colors. 
 Dates extremes 1990-1999 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 401 
 Tipologies - Calendaris. 
 - Resultats de proves mèdiques. 
 - Informes, avisos, correspondència de l'àrea de Recursos  
 Humans. 
 - Cursos, seminaris, manuals. 
 - Actes de reunions. 
 - Quadern amb descripció dels poders atorgats a alts càrrecs  
 de l'empresa. 
 Dates extremes 1972-1996 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 402 
 Tipologies - Dossiers de conferències. 
 - Tarifes de preus. 
 - Estudis de mercat de Metra Seis. 
 - Informes mensuals de vendes. 
 - Estudi sobre la valoració de les necessitats de servei dels  
 consumidors industrials de fil per cosir. 
 - Vendes a empleats. 
 - Memòria 93 clients morosos. 
 Dates extremes 1982-1996 



 

67 
 

 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 403 
 Tipologies - Registre de fabricació. 
 - Estudis i dades de producció. 
 Dates extremes 1939-1996 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 404 
 Tipologies - Actes del Consell d'Administració. 
 - Informes i estudis de plans estratègics. 
 Dates extremes 1939-1961 
 Seccions 3.2. Consell d'administració 
  
Caixa 405 
 Tipologies - Correspondència comptable. 
 - Informes financers. 
 - Llistats de comptes, saldos i abonaments. 
 Dates extremes 1994-1998 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 406 
 Tipologies - Correspondència amb entitats bancàries. 
 - Actes de les juntes d'accionistes, generals, ordinàries i  
 extraordinàries. 
 - Títols d'accions. 
 Dates extremes 1910-1998 
 Seccions 3.1. Junta d'accionistes 
  
Caixa 407 
 Tipologies - Registres de facturació. 
 - Registre de factures a pagar per xecs. 
 - Balanços. 
 - Registre dels préstecs. 
 - Resums de vendes, compres i despeses. 
 Dates extremes 1995-1998 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 408 
 Tipologies - Informes, estudis, memòries de les activitats financeres,  
 pressupostos, gestió econòmica, impostos, etc. 
 Dates extremes 1989-1996 
 Seccions 7.4. Fiscalitat 
  
Caixa 409 
 Tipologies - Llistat de clients. 
 - Informes de vendes. 
 - Convenis tèxtils. 
 - Qüestionaris de sol·licitud de subvencions. 
 - Reunions de vendes. 
 - Balanços de comptes. 
 - Rebuts de pagaments d'impostos. 
 - Impostos i llicències fiscals. 
 - Fulls de registre de reclamacions de clients. 
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 Dates extremes 1970-1997 
 Seccions 8.4. Relacions amb les institucions 
  
Caixa 410 
 Tipologies - Documents de la filial C.I.S.A: inventaris, registre de  
 factures, de càrrecs, d'abonaments i arqueigs. 
 Dates extremes 1983-1994 
 Seccions 1.3. Filials 
  
Caixa 411 
 Tipologies - Documentació que pertany a filials. 
 - Llibre registre de caixa. 
 - Diari central. 
 - Balanç de sumes i saldos. 
 - Memòries. 
 Dates extremes 1973-1992 
 Seccions 1.3. Filials 
  
Caixa 412 
 Tipologies - Normatives. 
 - Estatuts. 
 - Documentació de la filial Gold Zack España. 
 - Expedient de remodelació del patrimoni industrial. 
 - Correspondència de Direcció amb Glasgow. 
 Dates extremes 1989-1999 
 Seccions 1.2. Estatuts i reglaments 
  
Caixa 413 
 Tipologies - Fitxes amb segell de les marques. 
 - Inventari de marques. 
 - Informes de qualitat. 
 - Informes d'auditoria. 
 Dates extremes 1970-1992 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 414 
 Tipologies - Documentació de filials: correspondència, incentius,  
 comandes, mostres, etc. 
 Dates extremes 1981-1996 
 Seccions 1.3. Filials 
  
Caixa 415 
 Tipologies - Documentació variada del departament del SOI:  
 correspondència amb altres departaments, informes  
 d'informàtica, avisos, sol·licituds d'altres departaments, etc. 
 Dates extremes 1986-1992 
 Seccions 5. Gestió del Patrimoni 
  
Caixa 416 
 Tipologies - Manual de Qualitat Total. 
 - Revistes: "La Cadena de Calidad" 
 - Dossiers amb el projecte informàtic "Control de la producció 
  del Ram d'Aigua". 
 - Correspondència sobre subministrament. 
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 - Expedient de compra As/400. 
 - Catàlegs de la Coats. 
 - Revistes amb anuncis de la Coats. 
 - Factures de viatges d'una fira. 
 - Qüestionari a proveïdors sobre el sistema de qualitat. 
 Dates extremes 1987-1997 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 417 
 Tipologies - Documentació del departament del SOI: correspondència  
 interdepartamental, avisos, informes, sol·licituds d'altres  
 departaments, tarifes de preus, balanços, etc. 
 - Expedients amb estudis financers. 
 - Resum de compres i vendes. 
 - Registre de facturació. 
 - Informe, estudi de gestió econòmica i previsió. 
 Dates extremes 1986-2002 
 Seccions 5. Gestió del Patrimoni 
  
Caixa 418 
 Tipologies - Carpetes separades per mesos amb informació sobre:  
 informes de gestió econòmica, registres de facturació, quadre  
 de primeres matèries, saldos d'exportació, moviments de  
 comptes i balanços. 
 Dates extremes 1996-1997 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 419 
 Tipologies - Carpetes separades per mesos amb informació sobre: resums 
  acumulats de compravendes, quadre de primeres matèries,  
 saldos d'exportació, moviments de comptes i balanços. 
 Dates extremes 2000-2001 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 420 
 Tipologies - Registre de consums bruts, de comandes i d'autoritzacions de 
  venda a clients morosos. 
 - Estudis de mercat. 
 - Estudis de tarifes preus. 
 - Anàlisi de preus. 
 - Plans estratègics de mercat. 
 - Estudis de vendes. 
 Dates extremes 1988-1999 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 421 
 Tipologies - Cartes de colors de Coats. 
 - Estudis de mercat. 
 - Estadístiques de vendes. 
 Dates extremes 1981-1992 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 422 
 Tipologies - Tarifes industrials de preus. 
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 - Inventari (codi de barres). 
 - Cartes de colors. 
 Dates extremes 1981-1994 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 423 
 Tipologies - Fotolits de catàlegs i de creació de marques. 
 - Esborranys i originals per anuncis publicitaris. 
 - Projectes de cartells publicitaris..  
 - Llistat de tarifes. 
 Dates extremes 1985-1996 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 424 
 Tipologies - Expedients d'exportació 1-150: full de declaració a la  
 duana, factures, certificat de recepció, sol·licituds del règim de 
  tràfic, correspondència, albarans, etc. 
 Dates extremes 1987 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 425 
 Tipologies - Expedients exportació (1987) 151-200 (1988) 1-100: full de 
  declaració a la duana, factures, certificat de recepció,  
 sol·licituds del règim de tràfic, correspondència, albarans, etc. 
 Dates extremes 1987-1988 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 426 
 Tipologies - Expedients d'importació: factures, albarans, comandes i  
 rebuts. 
 Dates extremes 1988 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 427 
 Tipologies - Expedients d'exportació: full de declaració a la duana,  
 factures, certificat de recepció, sol·licituds del règim de tràfic,  
 correspondència, albarans, etc. 
 Dates extremes 1987-1988 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 428 
 Tipologies - Expedients d'importació: factures, albarans, comandes i  
 rebuts. 
 Dates extremes 1988 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 429 
 Tipologies - Expedients d'exportació: full de declaració a la duana,  
 factures, certificat de recepció, sol·licituds del règim de tràfic,  
 correspondència, albarans, etc. 
 Dates extremes 1990 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
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Caixa 430 
 Tipologies - Expedients importació: factures, albarans, comandes i  
 rebuts. 
 Dates extremes 1989 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 431 
 Tipologies - Expedients d'exportació: full de declaració a la duana,  
 factures, certificat de recepció, sol·licituds del règim de tràfic,  
 correspondència, albarans, etc. 
 Dates extremes 1988-1989 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 432 
 Tipologies - Expedients d'exportació: full de declaració a la duana,  
 factures, certificat de recepció, sol·licituds del règim de tràfic,  
 correspondència i albarans. 
 Dates extremes 1989 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 433 
 Tipologies - Expedients d'exportació: full de declaració a la duana,  
 factures, certificat de recepció, sol·licituds del règim de tràfic,  
 correspondència, albarans, etc. 
 Dates extremes 1983-1990 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 434 
 Tipologies - Expedients d'importació: factures, comandes, albarans i  
 rebuts. 
 Dates extremes 1987-1989 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 435 
 Tipologies - Expedients d'importació: factures, comandes, albarans i  
 rebuts. 
 Dates extremes 1989 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 436 
 Tipologies - Fotocòpies de retalls de premsa de Coats Viyella. 
 - Revistes del sector tèxtil amb anuncis de la Fabra i Coats. 
 - Informes de la companyia Wyatt: plans de jubilació,  
 alternatives per garantir salaris. 
 - Catàlegs de la Coats Metz. 
 - Llibre d'inventari i de balanç. 
 - Resums i memòries de reunions. 
 - Normes i reglaments. 
 Dates extremes 1980-2002 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 437 
 Tipologies - Avals bancaris. 
 - Impost canalitzacions, guals, IBI. 
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 Dates extremes 1988-1997 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 438 
 Tipologies - Fulls de valoració del pressupost. 
 - Carpeta d'inspecció de duanes. 
 - Documentació relativa a la Conferència Amsterdam:  
 informe, resums, etc. 
 - Comptes comptables i codis departamentals. 
 - Memòries de l'empresa. 
 - Correspondència interna. 
 - Correspondència entre directius de filials. 
 - Manuals de direcció per a realitzar els pressupostos. 
 Dates extremes 1987-2002 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 439 
 Tipologies - Dades estadístiques de vendes. 
 - Llistat de deutes de clients. 
 - Bonificacions anuals de consum. 
 - Llistat de comandes de valor inferior a 30.000 pessetes. 
 - Devolucions de gènere pendents d'ingressar al magatzem. 
 - Previsió de comparació de vendes. 
 - Registre anual de facturació. 
 - Llistat de tarifes. 
 - Resums anuals de consum i de gènere per línies. 
 Dates extremes 1996-1997 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 440 
 Tipologies - Estudis i plans de màrqueting. 
 Dates extremes 1993-1997 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 441 
 Tipologies - Butlletins de Coats Fabra. 
 - Dades tècniques de control i qualitat. 
 - Fulls de proves comparatives de cotó. 
 - Normes i guies. 
 - Catàlegs de productes de la Coats. 
 Dates extremes 1971-1984 
 Seccions 10.10 Reglamentació 
  
Caixa 442 
 Tipologies - Anàlisi de qualitat. 
 - Qüestionaris de qualitat. 
 - Diari de comercials. 
 - Fulls de tancaments d'existències de cotó cru. 
 - Fulls anuals d'existències de fil de cotó cru. 
 - Memòria del Comitè de Seguretat i Higiene (1991). 
 - Balanços de sumes i saldos. 
 Dates extremes 1991-1998 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
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Caixa 443 
 Tipologies - Registre de correspondència entre els departaments. 
 - Quadre d'horaris. 
 - Exemples d'informes sobre incendis. 
 - Memòries anuals. 
 - Vals de caixa de despeses de viatges. 
 - Fitxes de treballadors. 
 - Catàlegs i mostres de productes de la Coats. 
 - Informes comercials de clients que la Coats encarrega a  
 Inforisk S.A. 
 Dates extremes 1976-1996 
 Seccions 8.4. Relacions amb les institucions 
  
Caixa 444 
 Tipologies - Registres de comandes. 
 - Contractes i documentació d'agències de viatges. 
 - Resum mensual de moviments de comptes (agost de l'any  
 1997). 
 - Tarifes de preus. 
 - Balanços. 
 - Informe de gestió i de comptes anuals de l'any 1996. 
 Dates extremes 1988-2000 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 445 
 Tipologies - Informes i controls de la producció i la qualitat. 
 Dates extremes 1974-1992 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 446 
 Tipologies - Informes i controls de la producció i la qualitat de Sant  
 Andreu i de Torelló. 
 - Fulls de control de la producció. 
 - Documentació tècnica de producció. 
 Dates extremes 1974-1996 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 447 
 Tipologies - Fulls de dades amb les característiques dels fils. 
 Dates extremes 1983-1994 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 448 
 Tipologies - Llistat de facturació. 
 - Saldos. 
 - Pagarés. 
 - Préstecs de crèdit. 
 - Pòlisses. 
 Dates extremes 1986-1998 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
 

Caixa 449 
 Tipologies - Fulls de control de qualitat. 
 - Manual de qualitat de la Fabra i Coats. 
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 - Tarifes de preus. 
 - Còpies de la revista Calidad Total. 
 - Control setmanals de qualitat. 
 - Informes d'auditoria a la divisió Industrial de la Coats i  
 Fabra. 
 - Management services report Coats Glasgow. 
 - Manual de procediments pels processos de facturació diària, 
  registres mensuals, anàlisis de vendes mensuals, etc. 
 - Apunts sobre l'estudi de temps. 
 - Documentació relacionada amb el control de qualitat. 
 Dates extremes 1962-1993 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 450 
 Tipologies - Convenis, avisos i documentació de sindicats . 
 - Previsió de pressupostos. 
 - Expedients de vendes i preus. 
 - Resums de vendes. 
 - Taules de conversions de mesures. 
 - Correspondència amb filials. 
 - Estadístiques. 
 - Publicacions de la Coats. 
 Dates extremes 1983-1997 
 Seccions 10.2. Relacions socials 
  
Caixa 451 
 Tipologies - Plànols generals de les fàbriques. 
 - Estudis i projectes d'ampliació. 
 - Expedients del sr. Marinel·lo. 
 Dates extremes 1961-1994 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 452 
 Tipologies - Expedients del Pla de Reconversió Tèxtil (PRT). 
 Dates extremes 1983-1986 
 Seccions 4.1. Plans d'empresa 
  
Caixa 453 
 Tipologies - Balanç de sumes i saldos. 
 - Resum de moviments de comptes de despeses. 
 - Resum general de despeses. 
 Dates extremes 1996 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 454 
 Tipologies - Resum acumulat de balanços de comptes. 
 - Balanç de sumes i saldos. 
 - Fulls de revisió d'estàndards. 
 - Fulls de tancament d'existències (1994-1995). 
 - Fulls estadístics de compra exterior. 
 - Quaderns de producció de Torelló. 
 Dates extremes 1991-2003 
 Seccions 9.2. Producció 
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Caixa 455 
 Tipologies - Expedients d'exportació: comandes, factures i descripció  
 comanda. 
 Dates extremes 1989-1990 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 456 
 Tipologies - Expedients d'exportació: comandes, factures i descripció  
 comanda. 
 Dates extremes 1989-1991 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 457 
 Tipologies - Fitxes diaris dels venedors. 
 Dates extremes 1992-1997 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 458 
 Tipologies - Correspondència dels venedors. 
 - Cartes de bonificacions. 
 Dates extremes 1985-1989 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 459 
 Tipologies - Actes de reunions, gràfics i estadístiques. 
 - Correspondència amb bancs i altres. 
 Dates extremes 1991-1997 
 Seccions 4.3. Comitè direcció 
  
Caixa 460 
 Tipologies - Normes de la H.F.C. 
 - Despeses de viatges. 
 - Avisos i notícies de l'empresa. 
 - Informes de proposta de millora de la qualitat. 
 Dates extremes 1991-1997 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 461 
 Tipologies - Registre venda neta. 
 - Gràfiques de vendes. 
 - Expedients de proveïments. 
 - Llibreta amb dades tècniques. 
 - Registre de comandes del magatzem. 
 Dates extremes 1981-2002 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 462 
 Tipologies - Registre de facturació. 
 - Pressupost1991-1992. 
 - Pagaments de l'impost dels valor dels terrenys. 
 - Instruccions de Glasgow. 
 - Instruccions de pressupost. 
 - Informe de previsió econòmica. 
 - Balanç de l'any 1991. 
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 - Balanç de sumes i saldos. 
 - Llistat de moviments anuals. 
 Dates extremes 1986-2003 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 463 
 Tipologies - Documentació relativa a recursos humans: ERE, fulls  
 d'horaris, fulls de remuneracions, reglaments interns,  
 contractes. 
 - Comunicacions internes relatives a finances dirigides al sr.  
 Fergus. 
 - Memòries de gestió i comptes anuals. 
 - Projecte de manteniment. 
 - Fulls d'assignació de consellers. 
 Dates extremes 1982-2002 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 464 
 Tipologies - Publicacions del grup Coats. 
 - Plans estratègics i estudis financers. 
 - Informes de congressos. 
 Dates extremes 1984-1996 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 465 
 Tipologies - Expedients del Manager Director. 
 - Inventari de l'arxiu Sr. M.B. Hill 1994 
 Dates extremes 1994 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 466 
 Tipologies - Correspondència, informes i revistes. 
 Dates extremes 1994 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 467 
 Tipologies - Manuals i catàlegs de maquinària. 
 Dates extremes 1954-1983 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 468 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu del sr. Morgan: correspondència,  
 informes, estudis financers, de mercat, etc. 
 - Inventari de l'arxiu Sr. A.C. Morgan 1993. 
 Dates extremes 1991 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 469 
 Tipologies - Correspondència, informes, revistes, comandes i vals de  
 caixa. 
 Dates extremes 1994-1996 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
 



 

77 
 

Caixa 470 
 Tipologies - Expedients del director A. C. Morgan. 
 Dates extremes 1991-1992 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
 

Caixa 471 
 Tipologies - Correspondència, informes, revistes, comandes, vals de  
 caixa, llistat de comptes, etc. 
 Dates extremes 1990-1992 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 472 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Morgan: correspondència, informes, 
  estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1991-1992 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 473 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Morgan: correspondència, informes, 
  estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1993 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 474 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Morgan: correspondència, informes, 
  estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1992 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 475 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Morgan: correspondència, informes, 
  estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1988-1991 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 476 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Morgan: correspondència, informes, 
  estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1978-1992 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 477 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Morgan: correspondència, informes, 
  estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1993 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 478 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Morgan: correspondència, informes, 
  estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1991 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
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Caixa 479 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Morgan: correspondència, informes, 
  estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1990-1993 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 480 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Morgan: correspondència, informes, 
  estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1990 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 481 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Morgan: correspondència, informes, 
  estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1988-1996 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 482 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Morgan: correspondència, informes, 
  estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1992 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 483 
 Tipologies - Documentació de l'arxiu del sr. Morgan. 
 - Fitxes de registre de taxes i arbitris. 
 - Informe de comptes anuals i balanços mensuals. 
 Dates extremes 1940-2003 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 484 
 Tipologies - Informes de plans econòmics i financers del sr. R. M.  
 Dickson. 
 Dates extremes 1983-1991 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 485 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Dickson: correspondència, informes, 
  estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1981-1990 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 486 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Dickson: correspondència, informes, 
  estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1991 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 487 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Dickson: correspondència, informes, 
  estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1991 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
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Caixa 488 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu de Mr. Morgan: correspondència,  
 informes, estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1989 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
 

Caixa 489 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Hill: correspondència, informes,  
 estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1996 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 490 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Hill: correspondència, informes,  
 estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1995 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 491 
 Tipologies - Correspondència emesa de Mr. Hill a filials. 
 Dates extremes 1994-1997 
 Seccions 1.3. Filials 
  
Caixa 492 
 Tipologies - Informes financers. 
 - Estudis de comptabilitat. 
 - Estudis de tresoreria. 
 Dates extremes 1990-1994 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 493 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu de la divisió de finances: estudis,  
 projectes, avaluacions pressupostàries, memòries d'exercicis  
 econòmics, etc. 
 Dates extremes 1990-1991 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 494 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu de la divisió de finances: estudis,  
 projectes, avaluacions pressupostàries, memòries exercicis  
 econòmics, etc. 
 Dates extremes 1989-1992 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 495 
 Tipologies - Documentació de l'arxiu financer: informes, estudis,  
 estadístiques, etc. 
 Dates extremes 1991-1994 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 496 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu del Sr. Welham: correspondència,  
 informes, estudis, manuals, etc. 
 Dates extremes 1991-1994 
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 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 497 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu de Mr. Welham i Sr. Pérez:  
 correspondència. 
 Dates extremes 1993-1994 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 498 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu A.C. Morgan: correspondència,  
 informes, estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1993-1994 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 499 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu A.C. Morgan: correspondència,  
 informes, estudis financers, de mercat, etc. 
 Dates extremes 1993-1994 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
 

Caixa 500 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu del Sr. Perez: correspondència interna i 
  externa, informes de reunions, etc. 
 Dates extremes 1994-1996 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 501 
 Tipologies - Arxiu del sr. Pérez: correspondència, informes,  
 documentació financera, etc. 
 Dates extremes 1995-1996 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 502 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Pérez: informes de les reunions,  
 correspondència, etc. 
 - Informes i estudis financers. 
 Dates extremes 1990-1996 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 503 
 Tipologies - Cursos de formació. 
 - Carpeta de facturació de viatges. 
 - Pensions. 
 - Expedients de l'arxiu de Mr M.B. Hill: rebuts, informes  
 financers i de pressupost, estudis analítics, etc. 
 Dates extremes 1995-2003 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 504 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu Sr. Welham. 
 Dates extremes 1992 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
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Caixa 505 
 Tipologies - Estudis de previsions de pressupost, estudis analítics de  
 comptabilitat. 
 - Balanços. 
 - Informes de control de qualitat. 
 - Correspondència interna. 
 - Nòmines. 
 Dates extremes 1990-1991 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 506 
 Tipologies - Registre anual de consum de clients. 
 - Programa estratègic de màrqueting. 
 Dates extremes 1989-1996 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 507 
 Tipologies - Resum anual de consums per línies i zones. 
 - Relació anual de consums bruts per línia. 
 - Estadística anual de gènere per línia. 
 - Balanç de sumes i saldos. 
 - Informe sobre costos. 
 - Inventari anual de consum. 
 - Arxivador amb dades sobre finances. 
 Dates extremes 1979-1994 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 508 
 Tipologies - Llibre de caixa de la Companyia Hispano Escocesa de  
 Bebidas S.A.. 
 - Tributs i impostos (IBI, Renda, Contribució). 
 Dates extremes 1982-1990 
 Seccions 7.4. Fiscalitat 
  
Caixa 509 
 Tipologies - Llibres de saldos de clients de Dynacast, C.A.Hilaturas  
 Fabra i Coats, Hispano Escocesa de Bebidas S.A.,Polimer S.A. 
 Dates extremes 1979-1983 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 510 
 Tipologies - Llibres de saldos de clients de Dynacast S.A. i de  
 C.A.Hilaturas Fabra i Coats. 
 - Expedients de l'impost de l'IRPF. 
 Dates extremes 1979-1993 
 Seccions 7.4. Fiscalitat 
  
Caixa 511 
 Tipologies - Llibre de balanços. 
 - Pagament d'impostos. 
 - Registres de facturació. 
 - Resums de comptabilitat. 
 - Fotocòpies d'escriptures. 
 Dates extremes 1977-1991 
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 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 512 
 Tipologies - Certificats de reposició de cotó (impost). 
 - Escriptures de l'empresa. 
 - Llibre de registre de signatures. 
 - Llibrets d'estatuts de filials. 
 - Fotocòpies de fitxes de dirigents per a utilitzar l'economat. 
 - Memòries de l'empresa. 
 Dates extremes 1976-1991 
 Seccions 1.1. Documents constitutius 
  
Caixa 513 
 Tipologies - Llibre Diari de comptabilitat. 
 Dates extremes 1985-1987 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 514 
 Tipologies - Llibre de Balanç de sumes i restes. 
 Dates extremes 1985-1989 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 515 
 Tipologies - Llibre Diari de comptabilitat. 
 - Balanços. 
 Dates extremes 1979-1988 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 516 
 Tipologies - Llibre Diari de comptabilitat. 
 Dates extremes 1987-1990 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 517 
 Tipologies - Llibre de balanços. 
 - Llibre Diari de comptabilitat. 
 Dates extremes 1983-1991 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 518 
 Tipologies - Taxes i impostos. 
 Dates extremes 1966-1985 
 Seccions 7.4. Fiscalitat 
  
Caixa 519 
 Tipologies - Emissió d'obligacions. 
 - Estudi pla de reconversió tèxtil. 
 - Informes d'incendis. 
 - Informe tècnic sobre la construcció d'un mur de contenció  
 contra inundacions a Torelló, amb plànols i fotografies. 
 - Fulls de liquidacions. 
 - Documents fiscals. 
 Dates extremes 1964-1984 
 Seccions 4.1. Plans d'empresa 
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Caixa 520 
 Tipologies - Informes i llistat d'habitatges, dels llogaters, etc. 
 - Escriptures de compravenda. 
 - Estudi sobre l'economat. 
 - Memòria de l'economat laboral. 
 Dates extremes 1972-1999 
 Seccions 5. Gestió del Patrimoni 
  
Caixa 521 
 Tipologies - Full de moviments eliminats. 
 - Llibre Diari de càrrecs a proveïdors. 
 - Balanç de sumes i saldos. 
 Dates extremes 1974-1984 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 522 
 Tipologies - Balanç de sumes i saldos. 
 Dates extremes 1992 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 523 
 Tipologies - Balanç de sumes i saldos. 
 Dates extremes 1992 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 524 
 Tipologies - Correspondència a Glasgow del departament de Finances. 
 Dates extremes 1974-1983 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 525 
 Tipologies - Llibres de comptabilitat. 
 - Balanç de sumes i saldos. 
 - Registre de comptes. 
 Dates extremes 1964-1992 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 526 
 Tipologies - Balanços semestrals (1983-85). 
 - Memòria de l'any 1983 i del 1984. 
 - Llicència fiscal (pagament d'impostos). 
 Dates extremes 1981-1986 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 527 
 Tipologies - Correspondència de finances. 
 Dates extremes 1975-1984 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 528 
 Tipologies - Comptes estadístics. 
 - Anàlisi econòmic. 
 - Informes, estudis financers i de pressupost. 
 - Llibre registre de saldos clients. 
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 - Llistat dels saldos. 
 - Fotocòpies d'escriptures. 
 - Correspondència per a inversions. 
 - Correspondència amb proveïdors sobre impostos. 
 - Llistat de comptes. 
 - Estadístiques de comptabilitat. 
 Dates extremes 1986-1996 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 529 
 Tipologies - Expedients de jubilació anticipada.  
 - Avals bancaris. 
 - Balanços econòmics. 
 Dates extremes 1983-1991 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 530 
 Tipologies - Normes i reglaments. 
 - Projectes d'empresa per reorganitzar el Ram de l'Aigua de  
 Sant Andreu (amb estudis, plànols, etc.). 
 - Gestió del capital. 
 - Fitxes d'accionistes. 
 Dates extremes 1946-1985 
 Seccions 2.1. Ampliació de capital 
  
Caixa 531 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu de Sr.Gil: correspondència, estudis,  
 informes, memòries, estatuts, etc. 
 - Acta de la Junta General d'Accionistes. 
 Dates extremes 1994-1999 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 532 
 Tipologies - Llibre de balanços. 
 Dates extremes 1988-1990 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 533 
 Tipologies - Balanç de sumes i saldos. 
 - Resum d'assentaments directes. 
 Dates extremes 1990-1991 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 534 
 Tipologies - Balanç de sumes i saldos. 
 Dates extremes 1987 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 535 
 Tipologies - Registre de facturació emesa i rebuda. 
 Dates extremes 1986-1991 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
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Caixa 536 
 Tipologies - Registre de les diferències entre les entrades de compres i els  
  moviments comptables. 
 - Inventari de comptes.  
 - Balanç de sumes i saldos. 
 Dates extremes 1987-1991 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 537 
 Tipologies - Extracte de comptes dels moviments anuals. 
 Dates extremes 1994 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 538 
 Tipologies - Fitxes de tarifes de temps de producció. 
 - Full de revisió d'estàndards. 
 Dates extremes 1966-1987 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 539 
 Tipologies - Full de revisió d'estàndards. 
 Dates extremes 1971-1989 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 540 
 Tipologies - Full de revisions. 
 - Full de dades de tipus de fabricació. 
 Dates extremes 1970-1981 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 541 
 Tipologies - Fitxes de tarifes de temps de producció 
 - Fulls de dades de tipus de fabricació. 
 - Fulls de revisió d'estàndards. 
 - Manual de manteniment modern (1966). 
 Dates extremes 1966-1989 
 Seccions 10.8. Formació 
  
Caixa 542 
 Tipologies - Dossier de pagaments d'impostos. 
 - Memòria de  l'Economat Laboral. 
 Dates extremes 1966-1983 
 Seccions 7.4. Fiscalitat 
  
Caixa 543 
 Tipologies - Fulls de moviments carregats al diari. 
 Dates extremes 1987-1991 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 544 
 Tipologies - Balanç de sumes i saldos. 
 - Resum d'assentaments directes. 
 Dates extremes 1987-1989 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
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Caixa 545 
 Tipologies - Balanç de sumes i saldos. 
 - Llistat de saldos de comptes. 
 Dates extremes 1990 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 546 
 Tipologies - Correspondència entre el sr. de Francsico i Glasgow. 
 - Carpeta sobre un pla de reconversió tèxtil. 
 Dates extremes 1984-1990 
 Seccions 4.1. Plans d'empresa 
  
Caixa 547 
 Tipologies - Fulls de saldos de clients (resum). 
 - Llibres de registres de saldos de clients. 
 - Carpeta de dades de producció. 
 - Avaluació de pressupostos. 
 Dates extremes 1980-1990 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 548 
 Tipologies - Certificacions del cens jurat de comptes. 
 - Memòria de l'exercici financer. 
 - Llibre auxiliar de compres i despeses. 
 - Documentació jurídica. 
 - Gestió d'accions CISA i Weesa. 
 Dates extremes 1973-1989 
 Seccions 2.1. Ampliació de capital 
  
Caixa 549 
 Tipologies - Impostos varis i avals. 
 - Registre de deutors de l'any 1978. 
 - Balanços i memòries. 
 Dates extremes 1954-1984 
 Seccions 7.4. Fiscalitat 
  
Caixa 550 
 Tipologies - Registre d'entrades de compres i moviments comptables. 
 - Registre de facturació (1987). 
 - Resum real de caixa (1991-1993). 
 - Previsió vendes. 
 - Reunions de vendes. 
 - Moviments de vendes. 
 - Documentació del sr. A. de Francisco: Llistat d'articles,  
 correspondència, informes de previsió, càlcul del cost  
 d'existències, revisió de la tresoreria, informe de control  
 pressupostari, informe d'auditoria, moviments vendes netes  
 (2004), etc. 
 Dates extremes 1985-2005 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 551 
 Tipologies - Dades estadístiques. 
 - Convocatòria a reunions i actes. 
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 - Accions i traspassos d'accions. 
 - Escriptures de compravenda. 
 - Avisos i notificacions entre comptabilitat i altres  
 departaments. 
 Dates extremes 1983-1993 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
 

Caixa 552 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu sr. Bendel: correspondència informes,  
 catàlegs,manuals, estudis de vendes, finances, etc. 
 Dates extremes 1969-1987 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 553 
 Tipologies - Memòries de HFC. 
 - Estatuts de HFC. 
 - Avals. 
 - Factures pagament lloguer. 
 - Altes i baixes contribució. 
 - Documentació relativa a plans de reconversió. 
 - Notificacions de l'arxiu S. M.: comunicats, contingut de  
 caixes, etc. 
 - Documentació relacionada amb la transferència i venda  
 d'accions. 
 Dates extremes 1960-1988 
 Seccions 2.2. Títols d'accions 
  
Caixa 554 
 Tipologies - Fitxes de cost i amortització de la maquinària de les  
 fàbriques de Torelló, Sant Martí i Sant Andreu. 
 Dates extremes 1962-1979 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 555 
 Tipologies - Fitxes de cost i amortització de la maquinària de les  
 fàbriques de Torelló, Sant Martí i Sant Andreu. 
 Dates extremes 1959-1979 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 556 
 Tipologies - Fitxes de cost i d'amortització de la maquinària de les  
 fàbriques de Torelló, Sant Martí i Sant Andreu. 
 Dates extremes 1960-1979 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 557 
 Tipologies - Fitxes de cost de producció de les fàbriques de Sant Martí,  
 Torelló i Sant Andreu. 
 - Catàlegs de productes de la Coats. 
 Dates extremes 1960-1990 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 558 
 Tipologies - Tarifes de venda. 
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 - Fitxes de clients. 
 - Cartes de colors. 
 - Agendes de telèfons de clients. 
 Dates extremes 1987-1992 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 559 
 Tipologies - Registre de facturació. 
 - Registre de nòmines 
 - Informes, estudis comptabilitat i caixa de la filial Gold Zack. 
  
 - Documentació del sr. Chaves(Cap del departament de  
 Relacions Laborals): correspondència, informes financers,  
 estudis de mercat, plans de màrqueting, actes de reunions del  
 comitè, llistats de treballadors,etc. 
 Dates extremes 1991-2005 
 Seccions 10. Recursos humans 
  
Caixa 560 
 Tipologies - Inventari d'existències. 
 Dates extremes 2002-2004 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 561 
 Tipologies - Registre d'existències. 
 Dates extremes 2001-2004 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 562 
 Tipologies - Resum de gestió econòmica. 
 Dates extremes 2004-2005 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 563 
 Tipologies - Estadístiques de productes i distribució. 
 Dates extremes 2003-2004 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 564 
 Tipologies - Estadístiques de productes i distribució. 
 Dates extremes 1982-2003 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 565 
 Tipologies - Registre de vendes, costos totals i estadístiques. 
 Dates extremes 1991-2004 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 566 
 Tipologies - Resum i llistat d'existències, valoració existències. 
 Dates extremes 2001-2004 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
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Caixa 567 
 Tipologies - Estudis econòmics i previsions de pressupost. 
 Dates extremes 1987-1994 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
 
Caixa 568 
 Tipologies - Documentació d'impostos i arbitris. 
 - Documentació de crèdits i préstecs bancaris. 
 Dates extremes 1957-1979 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 569 
 Tipologies - Documentació de A.C. Morgan: 
 -- Amortitzacions. 
 -- Llistat de comptes. 
 -- Estudis i correspondència relacionada amb la gestió  
 econòmica. 
 -- Pla estratègic de 1994. 
 -- Informe urbanístic de qualificació dels terrenys de la Coats  
 Fabra a Sant Martí. 
 Dates extremes 1973-1991 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 570 
 Tipologies - Estudis de gestió econòmica. 
 - Registre d'existències. 
 - Estadístiques d'existències. 
 Dates extremes 1980-2005 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 571 
 Tipologies - Informes, manuals i comandes de treball. 
 - Reglaments interns de treball. 
 - Projectes de disposició i instal·lació de telèfons. 
 - Memòries de l'empresa i de filials (1939-1955). 
 Dates extremes 1939-1986 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 572 
 Tipologies - Estudis, reunions i informes de vendes i màrqueting. 
 - Catàlegs i mostraris de fires. 
 - Informes tècnics de control i qualitat i queixes de clients. 
 Dates extremes 1991-1992 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 573 
 Tipologies - Expedients de l'arxiu del sr. Gustà: documentació variada. 
 Dates extremes 1991-1999 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 574 
 Tipologies - Documentació de l'arxiu del Sr. Hill: correspondència,  
 informes, estudis, etc.. 
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 Dates extremes 1995-1996 
 Seccions 4. Direcció general 
  
Caixa 575 
 Tipologies - Registres de l'Iva. 
 Dates extremes 2000-2001 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 576 
 Tipologies - Fitxes de seguretat. 
 - Catàlegs de la Coats. 
 - Diaris Centrals. 
 - Fitxes de dades de seguretat. 
 Dates extremes 1987-2005 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 577 
 Tipologies - Programes sobre cursos de formació. 
 - Registre de salaris i de retribucions. 
 - Expedients de pensions. 
 - Llistats d'accionistes. 
 - Convenció de vendes de l'any 1996. 
 - Visita del Sr. Houston a l'empresa. 
 Dates extremes 1970-1987 
 Seccions 10.8. Formació 
  
Caixa 578 
 Tipologies - Reunions i programes de formació. 
 - Manuals de formació. 
 - Estatuts de Fabra i Coats i filials.. 
 Dates extremes 1903-1990 
 Seccions 1.2. Estatuts i reglaments 
  
Caixa 579 
 Tipologies - Registre d'acumulació de venda diària. 
 - Catàlegs i mostraris. 
 - Informes de fires i congressos. 
 - Estudis de la clientela. 
 Dates extremes 1991-2005 
 Seccions 8.3. Comunicació institucional 
  
Caixa 580 
 Tipologies - Memòries, balanços i pressupostos. 
 Dates extremes 1919-1993 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 581 
 Tipologies - Registre d'acumulació de venda diària. 
 Dates extremes 1995-1996 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 582 
 Tipologies - Expedients sancionadors a treballadors. 
 - Expedients d'accidentats. 
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 Dates extremes 1959-1977 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 583 
 Tipologies - Correspondència de directius i informes de visites a filials d'  
 altres països. 
 Dates extremes 1987 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 584 
 Tipologies - Actes del Comitè de Direcció. 
 - Correspondència i actes del Consell d'Administració. 
 - Actes de la Junta General d'Accionistes. 
 Dates extremes 1987-2000 
 Seccions 3.1. Junta d'accionistes 
  
Caixa 585 
 Tipologies - Presentacions de nous productes. 
 - Tarifes. 
 - Convencions anuals de vendes 1994 i 1995. 
 - Correspondència i catàlegs per assistir a fires. 
 - Despeses de viatges. 
 - Fitxers dels comercials amb correspondència als comercials  
 i venedors. 
 - Informes de viatges. 
 Dates extremes 1990-1996 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 586 
 Tipologies - Informes de fires, de clients i de vendes. 
 - Registre de venda. 
 - Catàlegs i cartes de colors de fils. 
 - Comissions de litografia. 
 - Conferència a Leicester. 
 - Despeses de viatges. 
 - Costos de qualitat. 
 - Estadístiques de venda. 
 - Pla d' incentius. 
 Dates extremes 1992-1997 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 587 
 Tipologies - Informes de vendes i expedients d'exportació. 
 - Reclamacions de clients. 
 Dates extremes 1991-2006 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 588 
 Tipologies - Tarifes de preus. 
 - Relació anual de consums (1994). 
 - Correspondència diversa 
 - Estadístiques de vendes. 
 - Resum de preus i tarifes. 
 - Llistat d'incentius pagats a treballadors. 
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 - Estadístiques de vendes. 
 Dates extremes 1993-1999 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 589 
 Tipologies - Correspondència de Secretaria. 
 Dates extremes 1987 
 Seccions 8.4. Relacions amb les institucions 
  
Caixa 590 
 Tipologies - Correspondència de Direcció. 
 Dates extremes 1987 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 591 
 Tipologies - Correspondència entre el sr. Fabra i Glasgow. 
 Dates extremes 1987 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 592 
 Tipologies - Correspondència entre el sr. Fabra i Glasgow. 
 Dates extremes 1987 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 593 
 Tipologies - Plans de reconversió. 
 - Correspondència amb Direcció. 
 Dates extremes 1981-1986 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 594 
 Tipologies - Correspondència amb institucions del sr. Fabra i el notari  
 Comablai. 
 - Plànols de Torelló per la segregació. 
 Dates extremes 1979-1993 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 595 
 Tipologies - Correspondència amb Glasgow. 
 Dates extremes 1988 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 596 
 Tipologies - Correspondència amb Glasgow. 
 Dates extremes 1988-1989 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 597 
 Tipologies - Correspondència amb Glasgow. 
 - Actes de les juntes. 
 Dates extremes 1988-1994 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
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Caixa 598 
 Tipologies - Correspondència amb institucions. 
 Dates extremes 1988 
 Seccions 8.4. Relacions amb les institucions 
  
Caixa 599 
 Tipologies - Registre de personal d'altes i de baixes a la Seguretat Social  
 i cobrament de retribucions. 
 Dates extremes 1889-1965 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 600 
 Tipologies - Registre de sancions i accidents de treball. 
 Dates extremes 1945-1981 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 601 
 Tipologies - Correspondència de Secretaria. 
 Dates extremes 1988 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 602 
 Tipologies - Correspondència entre departaments i filials. 
 Dates extremes 1988 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 603 
 Tipologies - Correspondència entre el sr. Fabra i l'Agrupació de  
 Fabricants. 
 Dates extremes 1989 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 604 
 Tipologies - Plànols i expedients de gestió del patrimoni: vendes, rendes,  
 etc. 
 Dates extremes 1982-1987 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 605 
 Tipologies - Comunicats d'altes i baixes de personal de les filials. 
 - Registre de remuneració. 
 - Registre de personal. 
 Dates extremes 1885-1970 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 606 
 Tipologies - Correspondència del departament de Fabricació a filials. 
 Dates extremes 1989 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 607 
 Tipologies - Sancions i comunicats de faltes. 
 Dates extremes 1945-1975 
 Seccions 10.9. Disciplina 
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Caixa 608 
 Tipologies - Fitxes de control de l'horari dels treballadors. 
 - Fitxes de l'economat. 
 - Normes de disciplina. 
 - Avisos de jubilacions, expedients de jubilacions de Torelló. 
 - Estatut dels treballadors. 
 - Comunicacions i avisos al personal. 
 - Certificats d'empresa. 
 - ERE. 
 Dates extremes 1950-1981 
 Seccions 10.4. Serveis socials 
  
Caixa 609 
 Tipologies - Correspondència de direcció amb altres sucursals de la  
 Coats. 
 - Correspondències i documents per traduir de l'anglès al  
 castellà. 
 Dates extremes 1990-1999 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 610 
 Tipologies - Disposicions i normatives relacionades amb els plans de  
 reconversió. 
 - Informes sobre altres companyies.  
 - Llibre d' Actes de la Junta Directiva del Montepio de  
 Empleados de Escritorio de la CA Hilaturas de Fabra y Coats. 
 Dates extremes 1969-1990 
 Seccions 4.1. Plans d'empresa 
  
Caixa 611 
 Tipologies - Registres de marques amb la data de caducitat. 
 Dates extremes 1940-1987 
 Seccions 6.3. Propietat industrial i creació de marca 
  
Caixa 612 
 Tipologies - Registres de marques amb la data de caducitat. 
 Dates extremes 1922-1987 
 Seccions 6.3. Propietat industrial i creació de marca 
  
Caixa 613 
 Tipologies - Registre de marques caducades i denegades. 
 - Expedients de l'arxiu del Sr. Soler. 
 Dates extremes 1908-1993 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 614 
 Tipologies - Expedients de compra de cotó: contractes, estudis, quadres i  
 correspondència. 
 Dates extremes 1966-1985 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 615 
 Tipologies - Certificats de registre de marques. 
 - Estudi i valoració de l'augment del capital. 
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 - informes del Comitè de Qualitat. 
 Dates extremes 1907-1996 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 616 
 Tipologies - Estudis i informes del pla de reconversió tèxtil. 
 Dates extremes 1981-1986 
 Seccions 4.1. Plans d'empresa 
  
Caixa 617 
 Tipologies - Estudis de mercat i informes de vendes material. 
 - Informes fires i congressos. 
 Dates extremes 1963-1979 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 618 
 Tipologies - Documentació de Secretaria de Direcció: convenis de  
 treball, informes del trasllat de les oficines del C/ del Bruch i   
 de la fàbrica de Sant Andreu, visites de personal de Glasgow,  
 projectes de remodelació de les oficines, projectes industrials. 
 Dates extremes 1985 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 619 
 Tipologies - Documentació de Secretaria de Direcció: 
 -- Expedient de personal: avisos, notificacions a ERE i  
 jubilacions. 
 -- Correspondència, informes, estudis, propostes de diversos  
 temes: vendes, màrqueting. 
 Dates extremes 1974-1991 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 620 
 Tipologies - Documentació de Secretaria de Direcció:  
 -- Correspondència, informes, memòries sobre fires, plànols  
 de la remodelació de les oficines, etc. 
 Dates extremes 1985 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 621 
 Tipologies - Documentació de la Secretaria de Direcció: 
 -- Estudis i reunions sobre pensions i jubilacions. 
 -- Reunions del Comitè de Direcció. 
 Dates extremes 1960-1976 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 622 
 Tipologies - Actes de la Junta d'Accionistes. 
 - Informes de reunions de Secretaria. 
 - Correspondència de direcció. 
 Dates extremes 1971-1983 
 Seccions 3.1. Junta d'accionistes 
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Caixa 623 
 Tipologies - Correspondència de Secretaria de Direcció. 
 Dates extremes 1983 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
 

Caixa 624 
 Tipologies - Correspondència de la Secretaria de Direcció. 
 Dates extremes 1983-1985 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 625 
 Tipologies - Correspondència de la Secretaria de Direcció. 
 Dates extremes 1985-1986 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 626 
 Tipologies - Documentació de la Secretaria de Direcció. 
 Dates extremes 1982-1986 
 Seccions 4.1. Plans d'empresa 
  
Caixa 627 
 Tipologies - Estudis de control de finances. 
 - Informes de venta. 
 - Informes de convencions i conferències. 
 Dates extremes 1977-1988 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 628 
 Tipologies - Escriptures d'ampliació del capital. 
 - Títols d'accions. 
 - Informes jurídics. 
 - Informes de mercat de clients i de la competència. 
 Dates extremes 1967 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 629 
 Tipologies - Registre de vendes. 
 Dates extremes 1903-1983 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 630 
 Tipologies - Documentació sobre expropiacions, actes notarials de  
 compravenda de finques i terrenys de Sant Andreu, de Torelló  
 i de Sant Martí. 
 - Escriptures de compravenda. 
 - Estudis per a possibles inversions de capital. 
 Dates extremes 1957-1995 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 631 
 Tipologies - Escriptures de cessió de poders. 
 - Llista d'accionistes. 
 - Documentació de traspàs de poders.. 
 - Expedients de personal acomiadat (actes de conciliació,  
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 demanda a l'empresa, etc.) 
 Dates extremes 1975-1993 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 632 
 Tipologies - Correspondència de Glasgow a directors executius. 
 Dates extremes 1986 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 633 
 Tipologies - Correspondència i circulars de Glasgow. 
 Dates extremes 1970-1979 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 634 
 Tipologies - Documentació del Sr. Fabra: correspondència, actes de la  
 Junta d'Accionistes, plànols dels terrenys propietat del  
 Marquès d'Alella, projectes de construcció, etc. 
 Dates extremes 1969-1986 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 635 
 Tipologies - Documentació de viatges. 
 - Correspondència amb institucions. 
 - Avantprojecte d'ampliació de les oficines. 
 - Documentació de finances, vendes i producció. 
 - Estadístiques. 
 Dates extremes 1986 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 636 
 Tipologies - Circulars. 
 - Subscripcions de formació del personal. 
 - Informes d'absentisme. 
 - Actes del Comitè de Direcció. 
 Dates extremes 1995-1996 
 Seccions 10.6. Horaris de treball 
  
Caixa 637 
 Tipologies - Circulars. 
 - Control d'absentisme. 
 - Correspondència interna. 
 - Circulars de foment, d'AITPA. 
 - Comitès europeus. 
 Dates extremes 1996-1997 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 638 
 Tipologies - Circulars. 
 - Control d'absentisme. 
 - Correspondència interna. 
 - Circulars de foment, de l'AITPA. 
 - Comitès europeus. 
 Dates extremes 1997-1999 
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 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 639 
 Tipologies - Circulars. 
 - Control d'absentisme. 
 - Correspondència interna. 
 - Comitès europeus. 
 - Gestió Urbana. 
 Dates extremes 1998-2000 
 Seccions 10.8. Formació 
  
Caixa 640 
 Tipologies - Memòries de la Junta d'Accionistes. 
 - Informes d'ampliació del capital. 
 - Actes del Consell d'Administració. 
 Dates extremes 1983-1989 
 Seccions 3.2. Consell d'administració 
  
Caixa 641 
 Tipologies - Documentació de la Secretaria de Direcció:  
 -- Circulars 1998-1999. 
 -- Comunicacions al personal. 
 -- Estudis de formació del personal. 
 -- Enquestes. 
 -- Informes de convenció de vendes. 
 Dates extremes 1997-2002 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 642 
 Tipologies - Correspondència. 
 - Informes de reunions, actes i correspondència del Comitè  
 d'Empresa. 
 Dates extremes 2000-2003 
 Seccions 4.3. Comitè direcció 
  
Caixa 643 
 Tipologies - Documentació de la Secretaria de Direcció:  
 correspondència, informes de qualitat, certificacions de la  
 renta, etc. 
 Dates extremes 2000-2004 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 644 
 Tipologies - Correspondència a/de direcció. 
 - Fulls de pagaments a la Seguretat social. 
 - Carpetes de Serveis Socials. 
 Dates extremes 1990-2004 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 645 
 Tipologies - Correspondència amb proveïdors. 
 - Registre de compres de cotó (1985). 
 Dates extremes 1985-1991 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
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Caixa 646 
 Tipologies - Informes de qualitat. 
 - Estudi de les compres. 
 - Correspondència amb filials. 
 Dates extremes 1994-1999 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
 

Caixa 647 
 Tipologies - Catàlegs de la Coats. 
 - Registre de producció. 
 - Informes de producció. 
 Dates extremes 1994-1997 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 648 
 Tipologies - Catàlegs de la Coats. 
 - Correspondència de Paul Smith. 
 - Pressupost de l'any 1996. 
 - Informes vendes i màrqueting. 
 Dates extremes 1989-1997 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 649 
 Tipologies - Correspondència amb les filials. 
 - Catàlegs de la Coats. 
 - Informes i estudis de qualitat. 
 - Fulls procediments de qualitat. 
 - Correspondència de qualitat 
 - Contractes amb serveis de fax. 
 - Registre de facturació viatges. 
 Dates extremes 1994-1997 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 650 
 Tipologies - Registre d'existències. 
 Dates extremes 1981-1982 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 651 
 Tipologies - Registre d'existències. 
 - Informes i estudis de mercat. 
 - Llibre sumari del pressupost del magatzem. 
 Dates extremes 1983-1990 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 652 
 Tipologies - Documentació de previsió econòmica, estudis, informes i  
 plans estratègics. 
 - Pressupostos de costos i control 1995 i 1996. 
 - Projecte d'anàlisi i disseny d'activitats fet per Deloitte &  
 Touche per a Coats Fabra S.A. 
 Dates extremes 1989-2002 
 Seccions 7.4. Fiscalitat 
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Caixa 653 
 Tipologies - Resum anual de consums de litografia. 
 - Inventari anual d'existències de litografia. 
 - Dades tècniques de productes. 
 Dates extremes 1979-2002 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 654 
 Tipologies - Remuneració, pagaments i salaris. 
 - Nomenaments. 
 - Comunicats d'accidents. 
 Dates extremes 1968-2001 
 Seccions 10.4. Serveis socials 
  
Caixa 655 
 Tipologies - Escriptura d'emissió de bons. 
 - Informe i estudis d'ampliació de capital. 
 - Informe d'accionistes. 
 - Títols d'accions. 
 Dates extremes 1971-2003 
 Seccions 2.1. Ampliació de capital 
 

Caixa 656 
 Tipologies - Correspondència amb directius de Glasgow. 
 - Memòries de convencions. 
 - Reunions dels Comitè de Direcció. 
 - Valoracions de vivendes. 
 - Llistes de finques. 
 - Contractes de compravenda. 
 - Llista de relacions d'inquilins. 
 - Informes d'urbanístics. 
 - Cens industrial. 
 - Conveni tèxtil. 
 Dates extremes 1983-2001 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 657 
 Tipologies - Pressupost, tarifes, inventari, llibre de comptabilitat, registre  
 de factures, còpia de l'acta notarial de la constitució en  
 societat de la filial Gold Zack, etc. 
 Dates extremes 1990-1993 
 Seccions 1.3. Filials 
  
Caixa 658 
 Tipologies - Registre d'estocs, de compres i de comptabilitat de la filial  
 Gold Zalck. 
 Dates extremes 1990-1993 
 Seccions 1.3. Filials 
  
Caixa 659 
 Tipologies - Registre de factures, llibre de comptabilitat, de balanços,  
 correspondència, escriptures, ingressos i despeses, de la filial  
 Gold Zack. 
 Dates extremes 1990-1993 
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 Seccions 1.3. Filials 
  
Caixa 660 
 Tipologies - Informes sobre clients. 
 - Documentació de la filial Gold Zalck: correspondència,  
 memòria i informe de visites. 
 Dates extremes 1991-1996 
 Seccions 1.3. Filials 
  
Caixa 661 
 Tipologies - Actes de la Junta d'Accionistes i de les Juntes Generals. 
 - Fitxes d'accionistes. 
 - Venda d'accions. 
 - Expedients de treballadors. 
 - Informes jurídics. 
 - Catàlegs i tarifes de productes de la Coats. 
 Dates extremes 1987-1989 
 Seccions 3.1. Junta d'accionistes 
  
Caixa 662 
 Tipologies - Plusvàlues.  
 - Taxes d'equivalències i escombraries. 
 - Llicències fiscals. 
 - Arbitris sobre solars sense edificar. 
 Dates extremes 1970-1989 
 Seccions 7.4. Fiscalitat 
  
Caixa 663 
 Tipologies - Auditories. 
 - Correspondència amb auditors. 
 - Documents per memòries i informes de balanços de situació. 
 Dates extremes 1981-1989 
 Seccions 3.1. Junta d'accionistes 
  
Caixa 664 
 Tipologies - Documentació d'ampliació del capital. 
 - Correspondència amb ajuntaments: ordenances fiscals. 
 - Cartes de pagament. 
 Dates extremes 1979-1989 
 Seccions 2.1. Ampliació de capital 
  
Caixa 665 
 Tipologies - Resum mensual de moviment de cremalleres. 
 - Dades general de facturació, estadístiques de vendes, clients. 
 - Llibrets de sistemes salarials, estudis del treball,  
 manteniment de l'equip, etc. 
 - Actes de transferències d'accions. 
 - Resum de conferències. 
 - Reglaments. 
 - Llistats de plantilla. 
 - Certificats. 
 - Índex de les escriptures guardades a la caixa forta. 
 - Estudis de plans estratègics. 
 - Plans de màrqueting 
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 - Llistat de marques. 
 - Nomenaments d'auditors. 
 - Finalització de poders. 
 Dates extremes 1965-2002 
 Seccions 6.3. Propietat industrial i creació de marca 
  
Caixa 666 
 Tipologies - Memoràndums i actes de reunions i dades del Comitè de  
 Direcció, del Comitè d'Industrial i Coats Europa. 
 Dates extremes 1995-2003 
 Seccions 4.3. Comitè direcció 
  
Caixa 667 
 Tipologies - Documentació del sr. De Francisco: correspondència,  
 informes, documentació de Recursos humans, consell  
 d'administració, informes de comptes anuals, etc. 
 Dates extremes 1992-1994 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 668 
 Tipologies - Informes del Consell d'Administració. 
 - Dossiers de formació. 
 - Plans de gestió econòmica. 
 - Plans estratègics. 
 - Informació personal. 
 - Correspondència. 
 - Propostes de formació al personal. 
 - Estudis d'opinió de treballadors. 
 - Plans de pensions. 
 - Informes de gestió i comptes anuals. 
 Dates extremes 1998-2002 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 669 
 Tipologies - Estudis sobre salaris. 
 - Estudis del personal. 
 - Estudis i correspondència sobre abonaments.  
 - Llistes personal exclòs. 
 - Actes de reunions. 
 Dates extremes 1977-1990 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 670 
 Tipologies - Sol·licitud de crèdits 
 - Projecte, memòria i estudi del pla de reconversió tèxtil. 
 - Estatuts de la institució. 
 - Normes. 
 Dates extremes 1956-1986 
 Seccions 4.4 Arxiu Direcció 
  
Caixa 671 
 Tipologies - Títols d'accions. 
 Dates extremes 1935 
 Seccions 2.2. Títols d'accions 
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Caixa 672 
 Tipologies - Títols d'accions. 
 Dates extremes 1935 
 Seccions 2.2. Títols d'accions 
  
Caixa 673 
 Tipologies - Títols d'accions. 
 Dates extremes 1939 
 Seccions 2.2. Títols d'accions 
  
Caixa 674 
 Tipologies - Títols d'accions. 
 Dates extremes 1941-1973 
 Seccions 2.2. Títols d'accions 
  
Caixa 675 
 Tipologies - Títols d'accions. 
 Dates extremes 1973 
 Seccions 2.2. Títols d'accions 
  
Caixa 676 
 Tipologies - Títols d'accions. 
 Dates extremes 1935 
 Seccions 2.2. Títols d'accions 
  
Caixa 677 
 Tipologies - Títols d'accions. 
 Dates extremes 1935 
 Seccions 2.2. Títols d'accions 
  
Caixa 678 
 Tipologies - Títols d'accions. 
 Dates extremes 1927 
 Seccions 2.2. Títols d'accions 
  
Caixa 679 
 Tipologies - Títols d'accions. 
 Dates extremes 1926-1930 
 Seccions 2.2. Títols d'accions 
  
Caixa 680 
 Tipologies - Títols d'accions. 
 - Actes de la Junta d'Accionistes. 
 Dates extremes 1916-1989 
 Seccions 2.2. Títols d'accions 
  
Caixa 681 
 Tipologies - Títols d'accions. 
 Dates extremes 1935 
 Seccions 2.2. Títols d'accions 
  
Caixa 682 
 Tipologies - Actes de reunions del Comitè Industrial. 
 - Correspondència de Paul Smith. 
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 Dates extremes 1994-1999 
 Seccions 4.3. Comitè direcció 
  
Caixa 683 
 Tipologies - Contractes i escriptures de compravenda d'habitatges  
 propietat de la Fabra i Coats. 
 - Contractes de lloguer de vivendes propietat de la Fabra i  
 Coats. 
 Dates extremes 1961-1962 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 684 
 Tipologies - Contractes de lloguer i venda d'habitatges de propietat de la  
 Fabra i Coats. 
 - Escriptures de compravenda. 
 - Còpies d'escriptures. 
 - Rebuts del lloguer. 
 Dates extremes 1962-1972 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 685 
 Tipologies - Contractes de lloguer i compravenda d'habitatges. 
 - Escriptures de cessió de poders. 
 - Escriptures de contractes de treball entre empreses, filials i la 
  C.A.H.Fabra i Coats. 
 - Contracte amb RENFE per a la construcció d'un abaixador  
 a Torelló (1894-1964). 
 - Contracte amb una mútua col·lectiva de treballadors. 
 Dates extremes 1894-1978 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 686 
 Tipologies - Comprovants de liquidació d'accions. 
 - Llistat mensual de reparacions d'obres i maquinària. 
 - Llistats de moviments de comptes. 
 - Estadístiques d'existències. 
 - Estudis de finances. 
 - Dades tècniques de fabricació. 
 Dates extremes 1980-1995 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 687 
 Tipologies - Llibre Diari (1985-1987). 
 - Llibre de numeració de factures. 
 - Llistat resum de facturació. 
 - Pressupost de la Coats Fabra Spain. 
 - Registre diari de facturació d'exportacions. 
 - Manual de comptabilitat. 
 - Balanç  i previsió de vendes (1999). 
 - Enquestes i estadístiques de l'INE i de la Cambra de Comerç. 
 - Reculls de premsa (1964). 
 - Quadern de comptes corrents. 
 - Correspondència amb representants. 
 Dates extremes 1964-2002 
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 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 688 
 Tipologies - Manuals d'instruccions i de peces de recanvis de  
 maquinaria. 
 Dates extremes 1978-2000 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 689 
 Tipologies -Carpeta d'emissió i amortització d’obligacions: 
 - Escriptura d’acta d’amortització. 1952. Notari Frederic  
 Trias de Bes i Giró. Compareix Camil Fabra de Monteys,  
 marquès de Masnou.  
 - Acta de sorteig d’obligacions. 1951.  
 - Acta d'amortització d’obligacions 1950.  
 - Actes d'amortitzacions d’obligacions. 1934-1949. 
 - Carpeta: Badalona: -núm. 1 Testimoni del testament de  
 Josep Coll i Carbonell. Notari Melitó de Llosellas i Bruguera.  
 1837. núm. 3: Escriptura d’establiment de terres. Atorgants:  
 Dª Josepa Oriol Llobet i Romà i Ignasi Llobet. Atorgat:   
 Francesc Gurgui. Notari: Francesc Just. 1841. núm. 4  
 Escriptura compravenda de terrenys. Venedor: Francesc  
 Gurgui. Comprador: Francesc de Asis Andreu. Notari: Josep   
 Xuriac Fabra. 1848. núm. 5: Escriptura de compravenda.  
 Venedor:  Dolors i Dª Madrona Andreu i Maignon.  
 Comprador: Josep Perajuan i Lladó. Notari Francesc Just.  
 1867. núm. 6: Testimoni del testament de Dª Pelegrina  
 Vendrell i Durán. Notari:  Melitó Llosellas i Bruguera. 1873.  
 núm. 7: Fragment de l'inventari dels bens de Pelegrina  
 Vendrell i Durán. Notari: Hermenegild Martí. 1873. núm. 8:  
 Certificat de registre de la propietat fet per Manel Casajenas.  
 1874 núm. 10: Escriptura de propietat. Compareixen: Manel  
 Casagemas Labrós, Maria de las Nieves Coll i Vendrell, Joana 
  Vendrell i Duran, Tomàs de Resa i Colls. Propietari: Joan  
 Mercader i Baguer. Notari: Melitó de Lloselles i Bruguera.  
 1874  Núm. 11: Escriptura de carta de pagament. Atorga:  
 Martí Botey Agulló a favor de Joan Mercader i Baguer.  
 Notari: Melitó de Lloselles i Bruguera. 1877. Núm. 12:  
 Escriptura de firma de domini. Compareixen: Josep Antoni de 
  Magarola i de Sarriera. Notari: Francesc Bellsolell Mas.  
 1877. Núm. 13: Escriptura de venda. Venedor: Andreu  
 Garriga i Curet. Comprador: Narcís Mercader i Sacanella.  
 Notari: Esteve Torrent i Torrabadella. 1882. Núm. 14:  
 Escriptura de venda. Venedor: Antoni Ferrer i Domingo,  
 Salvador Ferrer, Isidre Ferrer i Paris. Comprador: Narcís  
 Mercader i Sacanella. Notari: Esteve Torrent i Torrabadella.  
 1882. Núm. 15: correspondència i planols1881. Escriptura de 
  carta de pagament. Atorga Martí Botey Agulló a favor de  
 Joan Mercader i Baguer. Notari: Melitó de Llosellas i  
 Bruguera. 1882. Núm. 16: Escriptura de carta de pagament.  
 Atorga Martí Botey Agulló a favor de Joan Mercader i  
 Baguer. Notari: Melitó de Llosellas i Bruguera. 1883. Núm.  
 17: Escriptura d’acta de Requeriment. Instància de Josep  
 Castells Daura. Notari: Antoni Llampallas i Alsina. 1894.  
 Núm. 18: Escriptura d’acta de Requeriment. Instancia de  
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 Josep Castells Daura. Notari: Antoni Llampallas i Alsina.  
 1894. Núm. 19: Escriptura de carta de pagament. Atorgada  
 per Ramon Miralles i Cirera a favor de Joan Mercader i  
 Marina. Notari: Antoni Llampallas i Alsina. 1900. Núm. 21:  
 Copia de l’escriptura de carta de préstec i cancel·lació  
 d’hipoteca. Atorga Banco Hipotecario de España a favor de  
 Manufacturas de Algondón Reunidas S.A. Notari: Emili López 
  Aranda i Moreno Nieto. 1923. S/N: Escriptura de Venda.  
 Venedor: Martí Codina. Comprador: Narcís Mercader. Notari: 
  Esteve Toren i Torrabadella. 1883. S/N: Escriptura de  
 testimoni de l’acta de la Junta de la Mina de Riego.  
 Compareixen: Josep Barriga i Soler, Manel Casagemas,  
 Maria de las Nieves Coll i Vendrell, Joana Vendrell i Tomàs de 
  Resa, etc. Notari: Esteve Toren i Torrabadella.1881. S/N:  
 Pòlissa per al consum d’aigua i Contracte per us d’aigua  
 contra incendis. Compareixen: Nicolau Recular, director de la 
  Sociedad General de Aguas i Narcís Mercader. 1893.  
 - Documentació privada de la fàbrica de Badalona. Cartes  
 sol•licitant permisos de construcció, certificats, plànols,  
 correspondència amb l’ajuntament de Badalona 1868-1925.  
 Hi ha índex. Hi ha documentació que no existeix i no  
 correspon amb l' índex. 
 - Caixa 850/870, Emissió d’obligacions: Escriptures d’emissió 
  d’obligacions de la Companyia Anònima Filatures Fabra i  
 Coats. Actes de sorteig d’obligacions. Actes emissió  
 d’obligacions 1903-1925. Hi ha índex. 
 - Caixa 871-915: Carpeta Bilbao 871/877  878/881.  
 Escriptures de compravenda, escriptures de poders, contractes 
  de venda, correspondència privada, cartes de pagament. Tots 
  els documents de la Companyia Anònima de Filatures de  
 Fabra i Coats. 1920-1925. Hi ha índex. 
 - Carpeta Madrid 1920. 882/890. Escriptures de  
 compravenda de solar, correspondència entre la Companyia  
 Anònima Filatures de Fabra i Coats i els venedors i advocats  
 dels venedors dels solar, contractes de buidatge del solar,  
 contractes de construcció, quadre on es precisa l' augment del 
  preu de la totxana i les unitats d' obra afectades per aquest  
 augment, certificat de l' arquitecte. 1920. hi ha índex. 
 - Carpeta Torelló -documents públics- 891/901 Còpia simple  
 de l' escriptura de venda, acta original de cancel·lació d'  
 hipoteca, escriptures originals de vendes i poders. 1871-1921. 
  Amb índex. 
 - Caixa Torelló. 965/1053. Torelló- Aigües. Carpeta   
 Documents privats Torelló 902/964.  Reial ordre per a l'  
 aprofitament d’aigües, Contractes de treball, expedient de  
 dictàmens i peritatges d' obra, contractes d' arrendament,  
 expedient de pressupostos d' obres, contractes d' arrendament, 
  correspondència privada. 1863-1924. Amb índex. 
 - Carpeta Aigües. Documents privados.965/1053. Contractes  
 de construcció, memòries per a la conducció d’aigües a Sant  
 Andreu, oficis expedits en relació a l' expedient per a l'  
 establiment de la mina de Santa Eulàlia, sol·licituds i  
 permisos per a la conducció d’aigües, borradors de  
 reglaments i convenis, plànols i dissenys de la mina, minutes,  
 autoritzacions per a l' ús de les canalitzacions d' aigua, oficis  
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 de l' ajuntament de Barcelona, instàncies i correspondència.  
 1860-1915. Amb índex. 
 Dates extremes 1837-1952 
 Seccions 3.1. Junta d'accionistes 
  
Caixa 690 
 Tipologies - Manuals d'instruccions i plànols de maquinària i utillatge. 
 Dates extremes 1958-1996 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 691 
 Tipologies - Expedients de manteniments de maquinària, utillatge i  
 instal·lacions: informes, certificats, plànols i correspondència. 
 - Certificats del Ministeri d'Indústria de revisió de la  
 maquinària. 
 Dates extremes 1946-1993 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 692 
 Tipologies - Registre d'importació i exportació de maquinària i peces de  
 recanvi entre fàbriques. 
 - Expedients de reparació i compra de maquinària. 
 - Plànols de màquines. 
 Dates extremes 1969-1995 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 693 
 Tipologies - Expedients de la contribució urbana i llicències fiscals  
 d'HFC. 
 Dates extremes 1959-1994 
 Seccions 7.4. Fiscalitat 
  
Caixa 694 
 Tipologies - Caixa Vapor del Rec 1054/1093. Expedient 1054:  
 Documentació relacionada amb la Sèquia Comtal. Escriptura 
  de concessió de l' aprofitament d' aigües i 11 oficis. 1874- 
 1907. Amb Índex.  
 - Vàries carpetes amb escriptures de compravenda, títols de  
 propietats, escriptures de poders, convenis, cartes de  
 pagament, certificat de registres de propietat. 1839-1907.  
 Sense índex. 
 - Caixa Vapor del Rec. 1094/1152: Documents només del  
 1094 al 1147. Escriptures de venda, de notificació, de  
 rectificació, escriptura de dissolució de la societat "Mas  
 Hermanos", cartes de pagament, inventaris, protocol·lització  
 d' un testament, escriptura d' hipoteca, autoritzacions de l'  
 Energia Elèctrica de Catalunya, convenis, informes d'  
 arquitectes, contracte d' obres, escriptures de requeriment,  
 concessions, còpia de l' escriptura d' un testament, llibreta de  
 rebuts. 1830-1921 Sense Índex. 
 - Caixa La Manufacturera. Cases número 198-200 i 202 del  
 Carrer de Sant Andreu. 1349/1362. Escriptures de  
 compravenda i títols de propietat de la casa número 202 del  
 carrer de Sant Andreu, abans Casanovas 11 situada a la  
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 barriada de Sant Andreu junt a "La Manufacturera".  També  
 conté testaments, una llibreta de rebuts del cens i cartes de  
 pagament. 1867-1920. Conté índex. 
 - Caixa 1597-1646. Dels expedients 1597 a 1627 són títols de  
 propietat de les cases números: 198 i 200 del carrer de San  
 Andreu, segons l' índex. La documentació inclou testaments,   
 escriptures de compravenda de terres i cases , instàncies de l'  
 ajuntament de Sant Andreu,  escriptures d' hipoteques. 1712- 
 1912. Amb índex. 
 - Dels expedients núm.: 1628 a 1648 són els títols de propietat 
  de la finca denominada "La Manufacturera". Hi ha els índex  
 dels documents de les finques números 25 i 26. Els documents 
  són escriptures de compravenda de finques, escriptures de  
 cessió i conveni per al pas per un camí, escriptures de capítols 
  matrimonials, escriptures originals d' inventari de béns,  
 escriptures de cessament de convenis. 1763-1925. Amb índex 
 Dates extremes 1712-1925 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 695 
 Tipologies - Caixa 1750-1770: (Tot i que els expedients que conté la  
 caixa van del 1647 al 1699). Documentació privada  
 relacionada amb la fàbrica " La Manufacturera". Trobem  
 llibrets dels estatuts de la Companyia Manufacturera de  
 Barcelona, plecs de condicions per a la realització d' unes  
 obres, contractes d' obres, correspondència, pressupostos,  
 inventari de béns immobles, permisos de construcció,  
 permisos concedits, informes de pressupostos, plànols per al  
 permís d' instal·lació de motors. 1893-1924. Amb índex. 
 - Caixa Filatures de Fabra i Coats / Poders: Carpeta 1:  
 Escriptures originals i còpies simples de poders i  revocacions  
 de poder a favor de diferents persones per a regir Agències de  
 la Companyia. 1903- 1926. Amb Índex. 
 - Carpeta II: Escriptures originals i còpies simples de poders a 
  favor de Procuradors Causídics. 1904-1923. Amb Índex. 
 - Caixa A.C.H. / Poders / E.: 20 Documents numerats de l' 1  
 al 20. el numero 18 no existeix hi ha dos números 19. L' índex 
  arriba fins al document número 17.  Escriptures de poder  i  
 de revocació de poders de l' Agencia Central de Hilaturas.  
 1924-1953. 
 - Caixa Arrendaments: Contractes d' arrendament, escriptures  
 i còpies d' escriptures d' arrendament i cartes de pactes entre  
 la Cia. Anònima de Filatures de Fabra i Coats i les persones a 
  qui llogaven locals, pisos i finques. 1903-1927. Amb Índex. 
 Dates extremes 1893-1953 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 696 
 Tipologies - Caixa Vapor del Fil. Finques núm.: 1,2,3, i 4: Escriptures de 
  compravenda de terrenys, escriptures de cartes de pagament  
 d' hipoteques,  inventari de béns, escriptures de capítols  
 matrimonials, escriptures d' herències. Tots els documents  
 pertanyen a les finques números 1, 2, 3 i 4 del Vapor del fil.  
 1782-1926. Amb índex. 
 - Caixa Vapor del Fil.:   Carpeta Finques núm.: 5, 6, 7, 8, 9,  
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 10 i 11: Escriptures de compra venda de terrenys, còpies  
 simples d' inventari de béns, de clàusules hereditàries de  
 testament, sol•licituds d' inscripció de la fàbrica en registres,  
 contractes i permisos d' obra. 1819-1912. Amb índex. 
 - Carpeta Documents privats:  Documentació privada  
 relacionada amb la finca Vapor del Fil. Rebuts, pressupostos  
 de construcció, convenis i condicions de construcció,  
 contractes d' arrendament, minutes d' escriptures de  
 compravenda, permisos de l' ajuntament de Barcelona,  
 correspondència variada, oficis de l' ajuntament. 1880-1924.  
 Amb Índex. 
 - Caixa La Española:  Carpeta de documentació referent a la  
 fabricació de xarxes per a pescar i caçar. 3 documents:  
 escriptura de la constitució de l' empresa, copia simple de la  
 cessió d' un privilegi exclusiu i copia simple del conveni de  
 fabricació de xarxes. 1857-1865. Amb Índex. 
 - Carpeta de documentació privada de La Española: Conté  
 contractes d' arrendament, còpies de plecs de condicions,  
 contractes de subministrament de material, correspondència  
 original,  còpies de pressupostos de construcció. 1846-1923.  
 Amb Índex. 
 - Carpeta de documentació referent a la urbanització dels  
 terrenys de l' Excm. Sr. Marquès de Monistrol: 1891-1891.  
 Amb índex. 
 - Carpeta dels títols de propietat de la finca La Española:  
 escriptures de compra venda, testaments escriptures de  
 conveni, testimonis, escriptures de cartes de pagament,  
 inventari de béns immobles. 1846-1903. Amb índex. 
 Dates extremes 1782-1926 
 Seccions 1.1. Documents constitutius 
  
Caixa 697 
 Tipologies - Escriptures de constitució, actes, correspondència,  
 escriptures d'actes (Agencia Central Constitución de la  
 Compañía). 
 - Plànols del local, conveni de traspàs entre Hilos Pulles S.A. i 
  Fábricas Muñoz S.A (local Calàbria). 
 - Escriptures nomenaments de càrrecs, escriptures consell  
 administració Hilaturas Romero, escriptura d'arrendament a  
 la Compañía Nacional de Hilaturas S.A (Hilaturas Romero). 
 - Contractes d'arrendament, correspondència amb ajuntament 
  de Barcelona per assumpte d'alienacions, llibre de visites  
 d'inspecció del treball, certificació llibre d'actes, valoració de  
 terrenys, doc. Relacionada amb ampliació de carretera de  
 Badalona (Documents varis). 
 - Escriptura de nomenaments càrrecs, escriptures  
 d'arrendaments, escriptures canvi d'estatuts (Hilos Pullés). 
 - Contracte d'indemnització per part de Compañía Nacional  
 de Hilaturas S.A. (Doña Dolores Torres). 
 - Contractes d'arrendament, correspondència amb ajuntament 
  de Sevilla, crèdits de Catalunya (Sevilla). 
 - Plànols vivendes, valoració de terrenys, estudi sobre compra  
 i venda de propietats (1970-1972). 
 Dates extremes 1903-1983 
 Seccions 1.3. Filials 
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Caixa 698 
 Tipologies - Expedients de la Delegació d'Indústria: autoritzacions  
 d'adquisició de maquinària i infraestructures: Gas i  
 instal·lació elèctrica del camp d'esports. 
 - Expedients relatius a la gestió dels residus. Generalitat de  
 Catalunya. Departament. Medi Ambient Sant Andreu i  
 Torelló. 
 - Plànols de la fàbrica i del barri de Sant Andreu. 
 - Memòria i plànols d'abastiment d'aigua per pous a les  
 fàbriques de Sant Andreu i Sant Martí. 
 - Assegurança de la fàbrica de Sant Andreu del Palomar  
 (1918). 
 - Llicències fiscals de la HFC. 
 Dates extremes 1915-2000 
 Seccions 7.4. Fiscalitat 
  
Caixa 699 
 Tipologies - Expedients relacionats amb els ajuntaments sobre propietats, 
  inspeccions a fàbriques i residus. Conté plànols. 
 Dates extremes 1950-1997 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 700 
 Tipologies - Estudis urbanístics. 
 - Plànols de vivendes de Torelló. 
 - Contractes de venda. 
 Dates extremes 1983-1996 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 701 
 Tipologies - Expedients relacionats amb els ajuntaments sobre propietats, 
  inspeccions a fàbriques i residus. Conté plànols. 
 - Marsa: expedients relacionats amb trasllat de maquinària,  
 amb pous i electricitat. 
 Dates extremes 1920-1988 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 702 
 Tipologies - Catàlegs de productes de la Coats. 
 - Tarifes de preus. 
 - Dossier de conferències anuals IBM MID-Range Conference. 
 - Plans de màrqueting. 
 - Conferències. 
 Dates extremes 1990-2003 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 703 
 Tipologies - Expedients de producció elèctrica a Torelló i a Sant Andreu. 
 - Expedients d'ascensors. 
 - Expedients de sindicats. 
 - Còpies de l'escriptura de formalització d'acords socials  
 atorgada per mercantil Polimer S.A. 
 Dates extremes 1928-2001 
 Seccions 10.2. Relacions socials 
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Caixa 704 
 Tipologies - Informe sobre assegurances. 
 - Remuneracions. 
 - Cursos de formació. 
 - Seminaris de formació. 
 - Documentació relacionada amb jubilacions anticipades. 
 - Calendaris laborals. 
 - Circulars i avisos al personal. 
 - Quadres salarials. 
 - Agenda de telèfons. 
 - Quadre de directius. 
 - Registre de despeses de Miguel Monolo. 
 - Manual de formació del projecte IMPAC. 
 Dates extremes 1983-2005 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 705 
 Tipologies - Expedients de la Renfe: obres i contractes, correspondència,  
 plànols, informes, etc. 
 - Expedients sobre pous: permisos. 
 - Expedient sobre seguretat i higiene: inspeccions, informe de  
 previsió de riscos laborals, etc. 
 - Expedient sobre l'informe d'un incendi al cine de la colònia  
 de Torelló. 
 Dates extremes 1928-1996 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 706 
 Tipologies - Plànols de la fàbrica (instal·lacions elèctriques, aigua i  
 maquinària. 
 - Resum, registre i control de la mà d'obra. 
 - Resum d'hores del personal. 
 - Reunions de personal. 
 - Resum trimestral de reparacions d'obres. 
 - Plànols de Torelló: fàbrica i maquinària. 
 - Plànols de Torelló i Sant Andreu. 
 - Plànols de l'aire condicionat de Sant Andreu. 
 - Documentació sobre el manteniment de la maquinària i les  
 instal·lacions. 
 - Comprovants de fitxes manteniment (empresa OTIS). 
 - Fitxes de canvi de contenidors. 
 - Informe dels grups de millora de la qualitat. 
 - Plànols de les fàbriques i maquinària (Torelló i Sant  
 Andreu). 
 - Projectes de manteniment i calibratge d'aparells. 
 Dates extremes 1960-2000 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 707 
 Tipologies - Expedients de cost d'energia. 
 - Registre de consums d'energia. 

- Fitxes de resum dels terrenys de Sant Andreu (fàbrica), habitatges, 

Torelló, Badalona, Madrid i Sevilla. 
 - Factures de l'empresa de gestió de residus de la HFC a Sant 
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 Andreu. 
 - Gràfics, dades, estudis i informes de manteniment de  
 maquinària. 
 - Plànols de maquinària. 
 Dates extremes 1948-2001 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 708 
 Tipologies - Registre d'adquisicions de maquinària. 
 - Ofertes de maquinària. 
 - Inventari/registre de màquines. 
 - Correspondència indicant les especificacions tècniques de la  
 maquinària. 
 Dates extremes 1984-1993 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 709 
 Tipologies - Inventari de maquinària. 
 - Estudi de cost d'adquisició de maquinària. 
 - Plànols de bombes. 
 - Documentació tècnica de maquinària. 
 - Inventari de maquinària de Torelló. 
 - Manual, instrucció del cost de les peces de maquinària. 
 - Plànols de maquinària. 
 Dates extremes 1962-1994 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 710 
 Tipologies - Factures i plànols de la màquina Dettin. 
 - Plànols d'instal·lacions elèctriques. 
 Dates extremes 1957-1999 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 711 
 Tipologies - Pressupostos i contractes amb empreses de diferents àrees de 
  manteniment (climatització, electricitat, etc.)  
 - Factures de reparacions d'electricitat. 
 Dates extremes 1981-1995 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 712 
 Tipologies - Contractes d'electricitat (FECSA). 
 - Quadre de preus d'electricitat. 
 - Informes sobre l'estat de l'aigua. 
 - Anàlisi químic de les aigües residuals. 
 Dates extremes 1981-1995 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 713 
 Tipologies - Llibretes de registre de màquines. 
 - Catàlegs i pressupost per impermeabilitzar les cobertes de  
 l'edifici. 
 - Balanç anual del consum de gas natural. 
 - Certificats de revisió anual. 
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 - Estadística de consum energètic del sector industrial. 
 - Programa d'assessorament energètic. 
 - Gràfica de consum d'energia. 
 - Quadre de preus de l'electricitat. 
 - Informes de maquinària. 
 - Autoritzacions de treball de manteniment. 
 - Informes de revisió de soldadures.. 
 Dates extremes 1966-2001 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 714 
 Tipologies - Plànols de la planta de recuperació de Sosa Càustica. 
 - Detall del costos de manteniment. 
 - Detall del consum energètic. 
 - Resum anual d'energia. 
 - Informes de proveïdors de sal. 
 Dates extremes 1953-1995 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 715 
 Tipologies -  Fulls d'anàlisi de l'aigua. 
 - Registre del cost de manteniment. 
 - Descripció de tasques de manteniment. 
 - Informe sobre les tarifes de preus a indústries de  Gas  
 natural. 
 Dates extremes 1973-2003 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 716 
 Tipologies - Plànols de la planta de la fàbrica de Sant Andreu. 
 - Plànols de distribució de l'enllumenat. 
 Dates extremes 1952-1995 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 717 
 Tipologies - Plànols de la fàbrica. 
 - Fotografies de Sant Martí. 
 - Estudis de terrenys. 
 - Informes i estudis de previsió d'incendis. 
 Dates extremes 1968-1996 
 Seccions 5.4. Seguretat 
  
Caixa 718 
 Tipologies - Llistes de plantilla. 
 - Registre de números de telèfon. 
 - Estudi i notificacions de la reforma laboral del 2002. 
 - Calendaris laborals. 
 - Registre del personal de la brigada de seguretat. 
 - Fulls de salaris. 
 - Avis d'abonament. 
 - Comunicats d'accidents de treball. 
 - Memòria del Comitè de Seguretat i Higiene. 
 - Plantilles de personal. 
 - Informe del pla de prejubilació. 
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 - Notes, avisos, informes del departament de Seguretat i  
 Higiene. 
 Dates extremes 1984-2004 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 719 
 Tipologies - Informes de projectes de producció. 
 - Estudis tècnics de millora de la qualitat. 
 - Manual de qualitat. 
 - Expedients de duanes i d'exportació. 
 - Tarifes de preus. 
 - Informe t'assessoraria energètica i costos. 
 - Correspondència de A. de Francisco i Paul Smith. 
 Dates extremes 1985-2003 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 720 
 Tipologies - Llistat de comptes. 
 - Fulls de consulta de comptes. 
 - Comptes anuals. 
 - Informes de comptabilitat. 
 - Informes de fiscalitat. 
 - Expedient d'impostos. 
 Dates extremes 1981-2003 
 Seccions 7.4. Fiscalitat 
  
Caixa 721 
 Tipologies - Registre de correspondència amb sucursals de Coats. 
 - Estudi de trasllat del personal. 
 - Estudi del pla de reestructuració a la fàbrica de Torelló. 
 - Actes del Consell d'Administració. 
 - Actes de la Junta d'Accionistes i del Comitè de Direcció. 
 Dates extremes 1963-1996 
 Seccions 3.1. Junta d'accionistes 
  
Caixa 722 
 Tipologies - Sol·licitud de subvencions al Ministeri d'Indústria. 
 - Informes per la demanda de subvencions. 
 - Documentació relativa al Pla de Competitivitat de l'empresa. 
 Dates extremes 1983-1998 
 Seccions 8.4. Relacions amb les institucions 
  
Caixa 723 
 Tipologies - Sol·licitud de subvencions al Ministeri d'Indústria. 
 - Informes per a demanda de subvencions. 
 - Plans d'empresa. 
 - Reunions de comunicació. 
 Dates extremes 1983-1998 
 Seccions 4.1. Plans d'empresa 
  
Caixa 724 
 Tipologies - Estudis de plans urbanístics. 
 - Estudis de compravenda d'immobles. 
 - Plànols de vivendes. 
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 - Llistat de marques. 
 Dates extremes 1983-2003 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
 

Caixa 725 
 Tipologies - Manual del control de personal. 
 - Fulls sobre salaris. 
 - Correspondència del departament de Recursos Humans. 
 - Llistes del personal. 
 - Convenis laborals. 
 Dates extremes 1985-1999 
 Seccions 10.9. Disciplina 
  
Caixa 726 
 Tipologies - Estudis dels salaris i les retribucions. 
 - Fulls salarials. 
 - Lleis laborals. 
 - Descripció dels llocs de treball. 
 - Llistes de personal. 
 Dates extremes 1974-2001 
 Seccions 10.7. Seguretat en el treball 
  
Caixa 727 
 Tipologies - Llistats del personal i dels salaris. 
 - Apunts de formació. 
 - Manuals de treball. 
 - Manuals de qualitat. 
 - Controls de processos. 
 - Estudis de qualitat i rendiment. 
 Dates extremes 1961-2005 
 Seccions 10.7. Seguretat en el treball 
  
Caixa 728 
 Tipologies - Registres de facturació de clients amb l'Iva que correspon a  
 cada factura. 
 Dates extremes 1999-2000 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 729 
 Tipologies - Registres de facturació de clients amb l'Iva que correspon a  
 cada factura. 
 Dates extremes 2001-2002 
 Seccions 7.4. Fiscalitat 
  
Caixa 730 
 Tipologies - Registre de l'impost de l'Iva. 
 - Estudis de millora de la qualitat de productes de la Coats. 
 - Controls d'informes de qualitat. 
 - Cursos d'auditors. 
 Dates extremes 1999-2005 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 731 
 Tipologies - Informe de qualitat. 
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 - Auditories realitzades per l'empresa AENOR. 
 - Seguiment de la qualitat. 
 - Llibre de control de qualitat dels fils. 
 - Fulls control fils. 
 - Tipologia dels fils. 
 Dates extremes 1997-2005 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 732 
 Tipologies - Informes d'AENOR de qualitat. 
 - Manual de qualitat. 
 - Registre de control de productes. 
 - Queixes de clients. 
 Dates extremes 1993-2004 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 733 
 Tipologies - Dades de fabricació de productes: fitxa de control de la  
 producció. 
 - Plans d'acció correctiva . 
 - Auditories i informes de qualitat. 
 - Projecte d'intervenció integral de l'Administració Ambiental. 
 Dates extremes 1991-2005 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 734 
 Tipologies - Fitxes d'especificacions tècniques del producte. 
 - Control de productes (2004). 
 - Expedients de medi ambient. 
 - Informe del SETECO (Servicio Técnico del Cosido) 
 - Manual de Tintoreria Experimental. 
 - Manual sobre la gestió dels estocs. 
 - Documentació relacionada amb avisos i reunions de  
 producció. 
 Dates extremes 1962-2005 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 735 
 Tipologies - Catàlegs de la Coats. 
 - Revistes del grup Coats. 
 - Informes de fils de la competència. 
 - Carpeta amb documentació sobre cotó. 
 Dates extremes 1988-2005 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa736 
 Tipologies - Anàlisi d'aigües residuals. 
 - Permisos d'abocaments. 
 - Inspeccions de l'Agència Catalana de l'Aigua. 
 - Cursos de formació. 
 - Fotocòpies d'un informe de gestió i comptes anuals 2000 i  
 2001. 
 - Plànol d'un ramal d'electricitat de la fàbrica de Madrid. 
 - Documentació del Sr. Cecilio Chaves, cap de l'àrea de  
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 Recursos Humans: correspondència, actes de reunions, partes  
 d'accidents de treball, programa IMPAC, estudis de  
 sinistralitat, etc. 
 Dates extremes 1952-2005 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 737 
 Tipologies - Vídeos (VHS). 
 - Disquets informàtics. 
 Dates extremes ---- 
 Seccions 0.2 Material informàtic 
  
Caixa 738 
 Tipologies - 17 cintes amb dades informàtiques. 
 Dates extremes ---- 
 Seccions 0.2 Material informàtic 
  
Caixa 739 
 Tipologies - 17 cintes amb dades informàtiques. 
 - 31 cintes de casset. 
 Dates extremes ---- 
 Seccions 0.2 Material informàtic 
  
Caixa 740 
 Tipologies - 20 cintes amb dades informàtiques. 
 Dates extremes ---- 
 Seccions 0.2 Material informàtic 
  
Caixa 741 
 Tipologies - 20 cintes amb dades informàtiques. 
 Dates extremes - 
 Seccions 0.2 Material informàtic 
  
Caixa 742 
 Tipologies - 16 cintes amb dades informàtiques. 
 - Disquets. 
 Dates extremes ---- 
 Seccions 0.2 Material informàtic 
  
Caixa 743 
 Tipologies - 18 cintes amb dades informàtiques. 
 Dates extremes ---- 
 Seccions 0.2 Material informàtic 
  
Caixa 744 
 Tipologies - 21 cintes amb dades informàtiques. 
 - Disquets de 5 1/4. 
 Dates extremes ---- 
 Seccions 0.2 Material informàtic 
  
Caixa 745 
 Tipologies - 14 capses de 10 disquets 5 1/4. 
 Dates extremes ---- 
 Seccions 0.2 Material informàtic 
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Caixa 746 
 Tipologies - 12 capses de 10 disquets de 5 1/4. 
 - Vídeos (VHS). 
 Dates extremes ---- 
 Seccions 0.1. Material audiovisual 
  
Caixa 747 
 Tipologies - 11 cintes amb dades informàtiques. 
 - 2 vídeos (VHS). 
 - Disquets de 5 1/4.. 
 - 1 capsa de 10 disquets 3 1/2. 
 Dates extremes ---- 
 Seccions 0.1. Material audiovisual 
  
Caixa 748 
 Tipologies - Fitxes de clients (S/D). 
 - Fulls amb mostres de teles. 
 - Quadern del lot de Nadal. 
 Dates extremes 1997 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 749 
 Tipologies - Fotocòpies de fotografies de clients per a realitzar-les en  
 punt de creu. 
 - Catàlegs i plans de màrqueting pel model de fil crochet. 
 - Catàlegs i tarifes d'empreses del grup Coats. 
 - Fulls de reclamacions de clients. 
 - Correspondència amb puntaires (clients). 
 - Despeses de viatges. 
 Dates extremes 1997-1998 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 750 
 Tipologies - Documentació sobre fires. 
 - Quadre de vendes i d'estocs. 
 - Informes de publicitat. 
 - Estudis de mercat i sortida de productes. 
 - Documentació per revistes: articles, informes, resums,  
 estudis, etc. 
 Dates extremes 1997 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 751 
 Tipologies - Correspondència amb clients i entitats com ajuntaments i  
 associacions. 
 - Plans de màrqueting de productes. 
 - Plans estratègics de venda. 
 - Catàlegs de productes. 
 - Informes sobre el sector tèxtil. 
 - Estudis de mercat, del sector. 
 - Enquestes a clients de productes. 
 - Reunions de vendes. 
 - Informes de visita a clients. 
 - Expedients de la fira de mostres de teixits. 
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 - Catàlegs de moda del grup Coats. 
 Dates extremes 1982-1997 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
 

Caixa 752 
 Tipologies - Fulls d'instruccions per a cosir diferents articles de la  
 col·lecció "Dimensions". 
 Dates extremes 1981 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 753 
 Tipologies - Catàlegs de la Coats. 
 - Tarifes de preus. 
 - Fotografies de productes Coats. 
 - Documentació relacionada amb publicitat de l'empresa,  
 contractes, col·laboracions amb l'Ajuntament de Barcelona, etc. 
 - Informe quantitatiu de la Coats Fabra. 
 - Estudi sobre la situació del mercat de fils a Espanya. 
 - Estudi d'investigació qualitativa de fils. 
 - Informes d'estudis sobre telemàrqueting realitzats per  
 Marketing Telefónico S.A.. 
 Dates extremes 1987-1997 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 754 
 Tipologies - Documentació per a revistes. 
 - Catàlegs de la Coats. 
 - Mostraris. 
 - Documentació de la promoció Duet. 
 - Estudi de màrqueting "La compradora misteriosa". 
 Dates extremes 1986-1999 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 755 
 Tipologies - Catàlegs de la Fabra i Coats 
 - Catàlegs Nuestro mundo azul. 
 - Guia didàctica de la Fabra i Coats. 
 - Catàleg Estrechando relaciones con nuestros clientes. 
 Dates extremes --- 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 756 
 Tipologies - Sobres amb documentació de cada producte. 
 - Tarifes de preus dels productes. 
 - Dossiers convencions. 
 - Seminaris sobre costos IESE. 
 - Catàlegs de productes de la Coats. 
 Dates extremes 1991-1997 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 757 
 Tipologies - Fotolits, diapositives i pòsters de productes de la Coats per a  
 catàlegs i promocions. 
 Dates extremes 1990-2000 
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 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 758 
 Tipologies - Dissenys de productes per a "kits" de la Coats amb  
 diapositives. 
 - Transparències de dissenys de productes, d'anuncis, de  
 gràfics en paper vegetal. 
 Dates extremes 1993-1994 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 759 
 Tipologies - Transparències de projectes de màrqueting sobre productes. 
 Dates extremes ---- 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 760 
 Tipologies - Fotolits. 
 - Transparències per a revistes i campanyes publicitàries. 
 Dates extremes 1996 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 761 
 Tipologies - Fotolits. 
 - Transparències per a revistes i campanyes publicitàries. 
 Dates extremes 1996-1997 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 762 
 Tipologies - Llistats de control de preus 
 - Llistats de preparats "Dormant" i "Slow moving". 
 - Ofertes de publicitat en revistes 1989. 
 - Informes, estudis, d'ofertes i sortides de productes. 
 - Tarifes. 
 - Reserves d'hotel per a convencions de vendes. 
 - Contractes amb l'empresa Telefónica. 
 Dates extremes 1976-1998 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 763 
 Tipologies - Estadístiques de gènere. 
 - Tarifes. 
 - Expedientes de fires i congressos: correspondència, tríptics,  
 etc. 
 - Mostrari de puntades. 
 - Llibre de presentació de l'empresa. 
 Dates extremes 1984-1993 
 Seccions 9.2. Producció 
 

Caixa 764 
 Tipologies - Enquestes de telèfon als clients i venedors. 
 - Fullets publicitaris de la Coats. 
 - Fullets de la fira FEMACO 99. 
 - Informes de presentacions comercials de nous productes  
 Coats. 
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 - Tarifes de preus. 
 - Dossiers de participació a fires. 
 - Queixes de clients. 
 - Enquestes per a l'exportació. 
 - Projecte d'elaboració d'un nou tipus de fil. 
 Dates extremes 1976-1999 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 765 
 Tipologies - Cartes de colors de la Coats. 
 - Revistes de confecció tèxtil. 
 Dates extremes 1958-1996 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 766 
 Tipologies - Normes de la companyia. 
 - Estudis de mercat del sector tèxtil. 
 - Instruccions de confecció de roba. 
 - Publicació Thread Advisory Service de Glasgow. 
 - Informes de visites a clients. 
 - Estudis de mercat del sector tèxtil. 
 - Tarifa de preus de l'any 1994 
 - Convocatòria assistència a una fira de mostra de teixits. 
 Dates extremes 1950-1992 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 767 
 Tipologies - Tarifes de preus de l'empresa i de filials. 
 Dates extremes 1915-1966 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 768 
 Tipologies - Manuals tècnics de màquines de cosir: Alpha, Singer i Juki. 
 Dates extremes 1969-1990 
 Seccions 9.1. Proveïment (matèria prima i productes elaborats) 
  
Caixa 769 
 Tipologies - Informes confidencials de funcionament d'empreses clients. 
 - Correspondència amb clients. 
 - Recull d'articles de revistes. 
 - Documentació fires, mostres i congressos (fotografies i  
 negatius). 
 - Tarifes de preus. 
 Dates extremes 1966-1988 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 770 
 Tipologies - Reunió de vendes (1991). 
 - Tarifes de preus. 
 - Expedients de fires i mostres. 
 - Dissenys de diferents cartes de colors. 
 - Fulls de publicitat de la Coats. 
 - Llibrets " The tecnology of thread and seams". 
 Dates extremes 1971-1999 
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 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 771 
 Tipologies         ---    
 Dates extremes 1978-1989 
 Seccions 8.3. Comunicació institucional 
  
Caixa 772 
 Tipologies - Revista tèxtil amb anuncis de la Coats. 
 Dates extremes 1981-1989 
 Seccions 8.3. Comunicació institucional 
  
Caixa 773 
 Tipologies - Butlletí de la Coats d'informació de productes industrials. 
 Dates extremes 1977-1989 
 Seccions 8.3. Comunicació institucional 
  
Caixa 774 
 Tipologies - Butlletins SETECO. 
 Dates extremes 1964-1980 
 Seccions 8.3. Comunicació institucional 
  
Caixa 775 
 Tipologies - Revistes de la Coats. 
 Dates extremes 1962-1982 
 Seccions 8.3. Comunicació institucional 
  
Caixa 776 
 Tipologies - Cintes de Súper 8 i de 16 mm. 
 - Vídeos (VHS). 
 - Disquets de 3 1/2. 
 Dates extremes - 
 Seccions 0.2 Material informàtic 
  
Caixa 777 
 Tipologies - Actes del Comitè d'Empresa. 
 - Informes de reunions de comunicació. 
 - Convenis. 
 - Eleccions sindicals. 
 Dates extremes 1987-1999 
 Seccions 10.2. Relacions socials 
  
Caixa 778 
 Tipologies - Llistats de jubilats i vídues. 
 - Comunicats i informes de subvencions. 
 - Registre d'invalidesa. 
 Dates extremes 1976-1996 
 Seccions 10.3. Previsió social 
Caixa 779 
 Tipologies - Actes del Comitè d'Empresa.  
 - Avisos al personal d'eleccions sindicals. 
 - Sol·licituds subvencions. 
 - Cèdules de citació. 
 - Justificants de sortida de delegats sindicals. 
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 - Memòries del Comitè de Seguretat i Higiene. 
 Dates extremes 1959-2002 
 Seccions 10.2. Relacions socials 
  
Caixa 780 
 Tipologies - Relació de nombres de treballadors. 
 - Valoració d'indemnitzacions i jubilacions. 
 - Contractes de treball. 
 - Liquidacions de contractes. 
 - Acords de prejubilacions i acomiadaments. 
 - Estadístiques de reduccions de plantilla. 
 - Certificats d'invalidesa. 
 - Descripció dels llocs de treballs. 
 - Comunicats de baixa voluntària dels treballadors. 
 - Comunicats al personal. 
 - Comunicats d'acomiadament. 
 - Expedient de regulació. 
 - Relació de torns laborals. 
 - Fitxes de treballadors. 
 Dates extremes 1993-2002 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
 

Caixa 781 
 Tipologies - Quadres d'incentius. 
 - Nòmines. 
 - Relacions de personal per rebre la retribució de jubilació.. 
 - Taula d'activitats i preus a la hora. 
 - Llistat d'hores extres. 
 - Resum de nòmines. 
 - Llistat de salaris bruts anuals. 
 Dates extremes 1989-2002 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 782 
 Tipologies - Llistats de baixes per accidents. 
 - Butlletí de cotització a la Seguretat Social. 
 - Fulls de costos de jubilació. 
 - Llistat del personal jubilat. 
 - Certificats de jubilacions. 
 - Llistat d'invalidesa. 
 - Notificacions de jubilacions. 
 - Informes de revisions mèdiques a la mútua Asepeyo. 
 - Informe de pensionistes i jubilats. 
 - Pagues de jubilació anticipada. 
 - Llistats revisions del personal. 
 - Estudis de jubilacions anticipades i plans de pensions. 
 Dates extremes 1983-2002 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 783 
 Tipologies - Estudis de sinistres. 
 - Correspondència amb l'àrea d'inspecció de treball. 
 - Informació d'extinció d'incendis. 
 - Documentació tècnica de seguretat i higiene. 
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 - Informes d'accidents. 
 - Actes del Comitè de Seguretat i Salut. 
 - Inspeccions de treball. 
 - Estudis d'avaluació de riscos. 
 - Memòries del Comitè de Seguretat i Salut. 
 Dates extremes 1989-2002 
 Seccions 10.7. Seguretat en el treball 
  
Caixa 784 
 Tipologies - Llistats de nòmines de treballadors. 
 - Llistats de coeficients de producció. 
 - Promitjos de pagaments al personal tèxtil. 
 - Llistats d'hores extres. 
 - Càlculs d'hores extres. 
 - Resum de cotitzacions. 
 Dates extremes 1993-2000 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 785 
 Tipologies - Llistats de personal amb nòmina. 
 - Categoria nominal. 
 - Indemnitzacions. 
 - Llistats del personal de magatzem: hores treballades i la  
 retribució. 
 - Rebuts de pagament. 
 - Comunicats de noves cotitzacions. 
 - Incentius per producció. 
 Dates extremes 1943-2002 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 786 
 Tipologies - Resums de cotitzacions. 
 - Expedients TC1-TC2. 
 - Expedients de jubilació anticipada. 
 - Avals bancaris per a les assegurances socials. 
 - Certificats de cotització. 
 Dates extremes 1998-2002 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 787 
 Tipologies - Contractes de treball. 
 - Expedients de treballadors. 
 - Certificats d'empresa. 
 - Pròrrogues de contracte. 
 - Resolucions d'expedients. 
 - Llistats de plantilla. 
 - Esquemes d'evolució natural dels treballadors. 
 - Llistats de moviments de plantilles. 
 - Contractes d'ETTs. 
 - Fitxes de personal. 
 Dates extremes 1988-2001 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
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Caixa 788 
 Tipologies - Llistats de pensionistes. 
 - Certificats Fe de Vida. 
 - Sol·licituds de prestació i desocupació. 
 - Llistats de valoració d'ajudes equivalents a la pensió de  
 jubilació. 
 - Expedients de jubilació anticipada. 
 - Resolucions de prestacions socials. 
 - Notificacions de jubilacions. 
 - Comunicat mèdic de confirmació d'incapacitat temporal. 
 - Càlcul de pensió de la jubilació. 
 - Notificació de prestació d'invalidesa permanent. 
 - Sentència de prestació d'invalidesa permanent total. 
 - Llistats de desocupació. 
 - Full TC2. 
 - Notificacions de revisions mèdiques. 
 Dates extremes 1999-2008 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 789 
 Tipologies - Llistats de treballadors afectats per l'ERE. 
 - Llistes personal classificats per edats. 
 - Resolucions del departament. 
 - Expedients de personal. 
 - Contractes de treball d'ETTs i normals. 
 - Cartes de conformitat dels treballadors acceptant l'ERE. 
 - Carpeta ofertes de treball. 
 - Llistats d'evolució natural de la plantilla. 
 - Avisos al personal. 
 Dates extremes 1966-2001 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 790 
 Tipologies - Certificats Fe de Vida. 
 - Comunicats de malaltia professional. 
 - Resum de cotitzacions a la Seguretat Social. 
 - Expedient de la mútua Asepeyo. 
 - Resolucions de jubilacions. 
 - Documentació per sol·licitar prestacions socials:  
 certificacions vida laboral i fulls TC2. 
 - Llistat de jubilacions anticipades. 
 - Sol·licituds de prestació per desocupació. 
 - Expedient d'incapacitat laboral. 
 - Comunicacions de Tresoreria General. 
 - Expedients d'ajudes a jubilacions. 
 - Comunicats mèdics d'incapacitat laboral. 
 - Certificats d'intervencions quirúrgiques. 
 - Registre d'accidents. 
 - Estudi de sinistres. 
 - Baixes de maternitat. 
 - Informe d'accidents laboral. 
 Dates extremes 1992-2001 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  



 

126 
 

Caixa 791 
 Tipologies - Calendaris laborals. 
 - Calendaris de vacances, jornades intensives i torns laborals. 
 - Registre d'hores extres dels treballadors. 
 - Planificació de treball a la Coats Fabra. 
 - Resum mensual d'absències per conceptes. 
 - Enquestes. 
 - Informe d'absentisme laboral. 
 - Certificats d'acceptació a integrar-se en el torn especial. 
 Dates extremes 1987-2002 
 Seccions 10.6. Horaris de treball 
  
Caixa 792 
 Tipologies - Expedients del personal que reben invalidesa permanent  
 amb el certificat de l'Institut Nacional de Seguretat Social. 
 Dates extremes 1982-1987 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 793 
 Tipologies - Expedients de jubilacions anticipades: rebuts. 
 - Qüestionari de pensió d'invalidesa. 
 - Sol·licitud de pensió de jubilacions. 
 - Rebuts d'indemnització d'invalidesa absoluta. 
 - Sol·licituds de pagament directe per incapacitat. 
 - Llistes de jubilacions anticipades. 
 - Expedients d'invalidesa: sol·licituds, denúncies, qüestionari  
 d'invalidesa, certificat d'empresa, certificat naixement). 
 - Comunicats mèdics d'altes i baixes. 
 - Revisions mèdiques: llistat de personal i avisos. 
 - Fulls TC1. 
 Dates extremes 1985-2001 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 794 
 Tipologies - Expedient de personal que reben d'invalidesa permanent  
 amb certificats de l'INSS. 
 - Certificats d'invalidesa provisional. 
 Dates extremes 1967-1987 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 795 
 Tipologies - Expedients de jubilacions anticipades. 
 - Llistat de malalts. 
 - Avisos de prestació a la Seguretat Social. 
 - Expedients d'invalidesa: sol·licituds i denúncies. 
 - Relació d'altes i baixes de personal malalt. 
 - Sol·licitud de pensió d'invalidesa. 
 - Sol·licitud de pensió de jubilació. 
 - Padró d'afiliació mútua Marsa. 
 - Comunicats mèdics d'altes i baixes. 
 - Fotocòpies del carnet d'afiliació a la Seguretat Social. 
 Dates extremes 1947-1996 
 Seccions 10.3. Previsió social 
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Caixa 796 
 Tipologies - Quadre d'hores de treballadors al mes: remuneració per  
 hores. 
 - Llistats de remuneració per producció. 
 Dates extremes 1998-2001 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 797 
 Tipologies - Quadre d'hores de treballadors al mes: remuneració per  
 hores. 
 - Llistats de remuneració per producció. 
 Dates extremes 2000-2002 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 798 
 Tipologies - Quadre d'hores de treballadors al mes: remuneració per  
 hores. 
 - Llistats de remuneració per producció. 
 Dates extremes 1998-2001 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 799 
 Tipologies - Quadre d'hores de treballadors al mes: remuneració per  
 hores. 
 - Llistats de remuneració per producció. 
 - Llistat de salaris. 
 - Nòmines. 
 - Quadre salarial de retribució diària. 
 Dates extremes 1998-2000 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 800 
 Tipologies - Quadre d'hores de treballadors al mes: remuneració per hores. 
 - Llistats de remuneració per producció. 
 - Fulls de nòmines. 
 - Llistat de salaris. 
 - Promitjos salarials. 
 - Full de conversió de retribucions. 
 Dates extremes 1990-2001 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
 

Caixa 801 
 Tipologies - Comunicats d'estadístiques d'accidents de treball. 
 - Registre d'accidents. 
 - Comunicats d'accidents de treball. 
 - Relació d'altes i baixes d'accidents. 
 - Expedient d'accident laboral. 
 - Estudis de sinistre. 
 - Registre de baixes per accidents. 
 - Memòria del Comitè de Seguretat i Higiene. 
 - Llistat de malalts. 
 - Actes del Comitè Seguretat i Higiene. 
 Dates extremes 1990-1998 
 Seccions 10.7. Seguretat en el treball 
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Caixa 802 
 Tipologies - Avisos de la mútua Asepeyo. 
 - Avisos de la Mútua Patronal de Accidentes de Trabajo. 
 - Actes del Comitè d'Empresa 
 - Avisos del Comitè d'Empresa. 
 - Reunions del comitè. 
 - Acords de convenis. 
 - Memòries del Comitè de Seguretat i Higiene. 
 Dates extremes 1959-1999 
 Seccions 10.2. Relacions socials 
  
Caixa 803 
 Tipologies - Contractes temporals. 
 - Llistats de personal. 
 - Estudis de desocupació. 
 - Expedients de treballadors. 
 - Fitxes de personal. 
 - Certificats d'empresa. 
 - Contractes indefinits. 
 - Certificats de naixement. 
 - Expedients de suspensió de contractes: fulls TC2 i llistes de  
 personal. 
 - Avisos al personal. 
 Dates extremes 1986-1999 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 804 
 Tipologies - Sol·licituds de pensions per jubilacions. 
 - Expedients de jubilacions anticipades. 
 - Expedients de desocupació. 
 - Actes del Tribunal de Justícia en referència a jubilacions i  
 sentències. 
 Dates extremes 1973-1990 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 805 
 Tipologies - Full de comparació salarial anual. 
 - Informació sobre salaris. 
 - Retribució per hores. 
 - Expedients de nòmines i salaris. 
 - Llistat de nòmines. 
 - Pagues extres. 
 - Avançaments. 
 Dates extremes 1989-2002 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 806 
 Tipologies - Expedients de jubilacions anticipades. 
 - Llistat de jubilats. 
 - Llistat de malalts. 
 - Baixes per jubilació. 
 - Sol·licituds de pensions de jubilació. 
 - Valoracions de pensions de jubilació. 
 - Prestacions de desocupació. 
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 - Sol·licituds de prestacions de desocupació. 
 - Llistats de situació d'incapacitat laboral. 
 - Expedients de jubilació. 
 - Expedient d'incapacitat laboral. 
 - Certificacions de jubilació. 
 Dates extremes 1990-1996 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 807 
 Tipologies - Contractes de treball. 
 - Pròrrogues de contractes de treball. 
 - Contractes temporals. 
 - Llistats de personal. 
 - Expedients d'ERE. 
 - Quadre de modificació de dades personals. 
 - Certificats d'empresa. 
 - Partides de naixement. 
 - Comparació de nòmines de la fàbrica de Torelló. 
 - Comparació de nòmines de la fàbrica de Sant Andreu. 
 Dates extremes 1990-1998 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 808 
 Tipologies - Sol·licituds de pensió de jubilació. 
 - Llistat de malalts. 
 - Llista de treballadors amb les hores d'absència. 
 - Full de valoracions d'ajuts. 
 - Fulls TC2. 
 - Resolucions de jubilacions. 
 - Expedients de jubilació. 
 - Fitxes de treballadors amb les sol·licituds de pensió  
 d'invalidesa o sol·licituds de prestació de desocupació. 
 - Certificacions de jubilació. 
 Dates extremes 1990-1998 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 809 
 Tipologies - Nòmines. 
 - Rebuts de pagament per incentius. 
 - Taules d'activitat i preus hora. 
 - Fulls de pagaments al personal. 
 - Quadre d'incentius a venedors i treballadors. 
 - Nòmines i gratificacions de Nadal. 
 - Full promig d'hores i salari dels treballadors. 
 - Estadístiques. 
 Dates extremes 1989-2000 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 810 
 Tipologies - DNI amb el carnet de filiació a la Seguretat Social. 
 - Certificats d'empresa. 
 - Fitxes de personal. 
 - Fotografies del personal. 
 - Llibres de família (1944-1965). 
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 - Fitxes del personal amb data de naixement i el càrrec que  
 tenien. 
 Dates extremes 1940-1990 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 811 
 Tipologies - Sol·licitud de pensió per la jubilació. 
 - Expedients de jubilacions anticipades. 
 - Full d'ajuts previs a la jubilació ordinària. 
 - Registre de modificacions de les dades de cotització a la  
 Seguretat Social. 
 - Certificats d'incapacitat laboral. 
 - Dades del INEM. 
 - Fulls de justificants d'incapacitat laboral. 
 - Registre de malalts i maternitat. 
 - Registre de control d'accidents. 
 - Partes estadístics d'accidents treball. 
 - Actes del Comitè de Seguretat i Higiene. 
 - Comunicats d'altes i baixes d'accidents. 
 - Llistat de baixes d'accidents. 
 - Carpeta amb nòmines, estudis de diferències salarials,  
 contractes de treball, registre d'accidents, etc. 
 Dates extremes 1990-1999 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 812 
 Tipologies - Disquets informàtics de Recursos Humans. 
 Dates extremes --- 
 Seccions 0.2 Material informàtic 
  
Caixa 813 
 Tipologies - Cursos de formació organitzats per altres empreses a petició  
 de la Coats i Fabra. 
 - Certificats d'assistència dels cursos. 
 - Fitxa personal d'assistència als cursos. 
 - Cursos de formació organitzats per la Coats i Fabra. 
 - Fitxes dels treballadors. 
 - ERE. 
 - Descripcions de categories professionals. 
 - Llistats de treballadors. 
 Dates extremes 1982-2000 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 814 
 Tipologies - Obra social: remuneracions per fill discapacitat. 
 - Expedients de sancions. 
 - Normatives i reglaments interns. 
 - Cèdules de citació. 
 - Actes de conciliació. 
 - Cartes sancionadores. 
 - Fitxes de control de sancions. 
 - Comprovació dels rebuts de lloguer de vivendes. 
 - Vehicles en rènting. 
 - Places d'aparcament i assignació. 
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 - Memòries del Comitè de Seguretat i Higiene. 
 - Informes de l'economat. 
 - Escriptura de constitució de l'Agrupació esportiva HFC. 
 - Carpeta amb factures d'aigua dels pisos llogats als treballadors. 
 Dates extremes 1967-2001 
 Seccions 10.10 Reglamentació 
  
Caixa 815 
 Tipologies - Extractes bancaris del sr. Gomis. 
 - Contractes d'arrendament de l’habitatge. 
 - Contracte d'autorització publicitària. 
 - Sol·licituds llicències d'obres a l'ajuntament. 
 - Acta notarial de fe de realització de treballs (1967). 
 - Còpia de cessió de poders al sr. Chaves (1991). 
 - Original i fotocòpia d'un llibre amb la història de la fàbrica HFC. 
 - Manual de qualitat de la Coats i Fabra. 
 - Revistes de la Coats. 
 - Carpetes de recursos humans: estudis de sinistres, quadre del 
  planter, calendaris, notificacions d'invalidesa, guàrdies,  
 nòmines, planificació del cursos de formació, vacances, avisos 
  reunions, quadre de distribució per edats, jubilació, llistats  
 del personal temporal, llistats de comparació salaris. 
 - Contractes. 
 - Estudis de plantilla. 
 Dates extremes 1967-1998 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 816 
 Tipologies - Fitxes de treballadors: dades personals, categoria laboral,  
 certificats d'assistència a cursos, etc. 
 - Seminaris sobre l'impost de valor afegit. 
 - Comunicats de cursos de formació als treballadors  
 - Forcem 1998: expedient del pla de formació i sol·licitud de  
 subvenció. 
 Dates extremes 1985-1998 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 817 
 Tipologies - Expedients de jubilació: notificació jubilació, nòmines, etc. 
 - Llistats del personal amb la invalidesa. 
 - Sentència de prejubilació. 
 - Fotocòpies d'expedients de la mútua. 
 - Certificats mèdics. 
 - Notificació de la Seguretat Social de viduïtat 
 - Estudis de jubilacions anticipades. 
 Dates extremes 1977-1997 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 818 
 Tipologies - Pagaments de la Seguretat Social. 
 - Cotitzacions de la Seguretat Social. 
 - Llibres de matrícula del personal. 
 - Expedients de jubilacions anticipades. 
 - Certificats TC2. 
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 - Notificacions de jubilacions. 
 - Gràfiques i llistat de personal sobre pre-jubilació. 
 - Cartilla d'assistència sanitària col·legial. 
 - Fitxes d'assegurança del personal. 
 Dates extremes 1940-2001 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 819 
 Tipologies - Fitxes de treballadors: consten les seves dades personals,  
 categoria laboral i certificats d'assistència a cursos. 
 - Forcem Pla de formació. 
 - Estratègia social de la HFC. 
 - Proposta d'acord pel conveni d'empresa, negociacions, actes 
  de reunions, convocatòries a reunions del sindicat, etc. 
 Dates extremes 1979-1996 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 820 
 Tipologies - Fitxes dels treballadors: categoria professional, salaris i  
 dades personals. 
 - Fitxes de treballadors amb doble feina. 
 - Expedients d'ERE. 
 - Altes i contractes del treballadors. 
 - Expedients d'acomiadament. 
 - Llistats d'evolució del planter. 
 - Certificat d'empresa i informes de vida laboral. 
 Dates extremes 1940-1991 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 821 
 Tipologies - DNI. 
 - Full d'evolució natural del planter. 
 - Llistat per categories i departaments. 
 - Gràfiques d'evolució plantilla. 
 - Registre de baixes del personal. 
 - Fitxes de salaris i augments. 
 - Retribucions i premis salarials. 
 - Registre de nòmina. 
 - Comparació de salaris. 
 Dates extremes 1967-2000 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 822 
 Tipologies - Plans de reconversió. 
 - Llibre en italià sobre el conveni de treball de la indústria  
 cotonera. 
 Dates extremes 1959-1986 
 Seccions 4.1. Plans d'empresa 
  
Caixa 823 
 Tipologies - Registre d'hores i d'hores extres. 
 - Avisos de vacances. 
 - Certificats permisos de sortida. 
 - Normativa de torns de treball. 
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 - Registre de vacances. 
 - Torns de personal. 
 - Estudis de sinistres. 
 - Notificacions d'accidents de treball. 
 - Expedients de l'economat. 
 - Registre de finques de propietat de Fabra i Coats. 
 - Informe del sistema de l'economat. 
 - Rebuts d'indemnització per fills disminuïts. 
 Dates extremes 1963-2000 
 Seccions 10.7. Seguretat en el treball 
  
Caixa 824 
 Tipologies - Expedients del Departament d'Enginyeria: fitxes i  
 comunicats interdepartamentals de moviments de  
 maquinària, destrucció i instal·lació màquines, plànols i  
 instruccions de maquinària, etc. 
 Dates extremes 1975-1984 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 825 
 Tipologies - Expedients del Departament d'Enginyeria: fitxes i  
 comunicats interdepartamentals de moviments de  
 maquinària, destrucció i instal·lació màquines, plànols i  
 instruccions de maquinària, etc. 
 Dates extremes 1975-1984 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 826 
 Tipologies - Informes de recerca. 
 - Registres del Comitè de Recerca. 
 Dates extremes 1971-1986 
 Seccions 9.5 Recerca i desenvolupament 
  
Caixa 827 
 Tipologies - Expedients del Departament d'Enginyeria: fitxes i  
 comunicats interdepartamentals de moviments de  
 maquinària, destrucció i instal·lació màquines, plànols i  
 instruccions de maquinària, etc. 
 Dates extremes 1972-1984 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 828 
 Tipologies - Informes i memòries de recerca. 
 Dates extremes 1970-1979 
 Seccions 9.5 Recerca i desenvolupament 
  
Caixa 829 
 Tipologies - Informes i memòria de recerca. 
 - Registre del Comitè de Recerca. 
 - Correspondència interdepartamental sobre recerca. 
 Dates extremes 1947-1973 
 Seccions 9.5 Recerca i desenvolupament 
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Caixa 830 
 Tipologies - Expedients interdepartamentals relacionats amb  
 maquinària: comunicats, plànols, fitxa de maquinària,  
 instruccions, correspondència, etc. 
 Dates extremes 1964-1984 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 831 
 Tipologies - Correspondència i avisos interns sobre maquinària. 
 - Plànols de maquinària. 
 - Plànols d'instal·lació de màquines. 
 - Fitxes tècniques de màquines. 
 Dates extremes 1975-1984 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 832 
 Tipologies - Plànols d'edificis i instal·lacions a Torelló. 
 - Plànols d’habitatges a Sant Andreu i Torelló. 
 - Plànols de construccions. 
 - Ampliació de vestuaris i de l'economat. 
 Dates extremes 1951-1974 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 833 
 Tipologies - Plànols d'ordenació parcel·lària. 
 - Habilitació de la zona d'aparcament. 
 - Plànols sanitaris i vestuaris. 
 - Plànols generals de la fàbrica. 
 - Plànols de construcció d'edificis. 
 - Plànols d'oficines. 
 - Plànols de disposició de fàbriques. 
 Dates extremes 1928-1980 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 834 
 Tipologies - Plànols d'ordenació parcel·lària. 
 - Habilitació de la zona d'aparcament. 
 - Plànols de sanitaris i vestuaris. 
 - Plànols generals de la fàbrica. 
 - Plànols de construcció d'edificis: Sant Andreu, Badalona i Sevilla. 
 - Plànols d'oficines. 
 - Plànols de disposició de fàbriques. 
 Dates extremes 1943-1971 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
 

Caixa 835 
 Tipologies - Plànols de peces de maquinària. 
 Dates extremes 1962-1972 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 836 
 Tipologies - Plànols de disposició de maquinària als edificis de les  
 fàbriques de Sant Andreu, Torelló i Sevilla. 
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 - Plànols de disposició de les prestatgeries als edificis de  
 Madrid. 
 - Plànols de la fàbrica Calceteria Hispánica S.A a Eivissa i  
 Palma de Mallorca. 
 - Plànols de maquinària. 
 Dates extremes 1956-1984 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 837 
 Tipologies - Plànols d'instal·lació de la calefacció, d'aire condicionat, de  
 cisternes, de calderes, gas, canonades d'aigües a Sant Andreu  
 i Torelló. 
 Dates extremes 1961-1971 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 838 
 Tipologies - Plànols de dipòsits d'aigua, de maquinària, de calefacció,  
 de fuel, de sala calderes, gas, climatització, etc. 
 - Esquemes de peces de recanvis per a bombes. 
 - Plànols d'instal·lació de bombes elèctriques i canonades. 
 Dates extremes 1968-1977 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 839 
 Tipologies - Plànols del projecte d'instal·lació de maquinària i  canonades. 
 - Plànols de modificació de sales fàbrica a les  fàbriques de  
 Torelló i Sant Andreu. 
 Dates extremes 1957-1967 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 840 
 Tipologies - Plànols de modificació de la fàbrica de Torelló i Sant Andreu. 
 - Instal·lacions de maquinària. 
 Dates extremes 1966-1972 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 841 
 Tipologies - Plànols de disposició maquinària. 
 - Projecte d'instal·lació de departaments. 
 - Plànols d'edificis de la fàbrica Sant Andreu, Torelló i Sant Martí. 
 Dates extremes 1928-1984 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 842 
 Tipologies - Plànols de maquinària. 
 - Plànols de peces de maquinària. 
 - Plànols del projecte de disposició maquinària (Badalona,  
 Sant Andreu i Torelló). 
 - Plànols d'instal·lació d'electricitat i enllumenat. 
 - Plànols de muntacàrregues. 
 Dates extremes 1955-1971 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
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Caixa 843 
 Tipologies - Plànols de carretons, caixes de transport, taules i prestatgeries. 
 Dates extremes 1905-1962 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 844 
 Tipologies - Plànols de carretons, prestatgeries i safata de porta-carretes. 
 Dates extremes 1954-1977 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 845 
 Tipologies - Plànols d'edificis de fàbriques. 
 - Plànols de carretons. 
 - Plànols d'instal·lació de dipòsits de sosa. 
 - Plànols de disposició de maquinària. 
 - Plànol topogràfic de la finca de La Mambla. 
 - Plànols d'instruccions per greixar màquines. 
 - Plànols de maquinària, d'instal·lacions elèctriques, circuits  
 elèctrics i generals de motors. 
 Dates extremes 1911-1966 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 846 
 Tipologies - Plànols de disposició i instal·lació d'aparells contra incendis. 
 - Plànols d'emplaçament de pous. 
 - Instal·lació de cables de força elèctrica, hidràulica. 
 - Plànols de maquinària. 
 - Fulls de gràfiques de motors. 
 - Fulls de proves de motors d'inducció 1921-1925. 
 Dates extremes 1921-1979 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 847 
 Tipologies - Fulls d'autorització de treball per obres de manteniment. 
 Dates extremes 1964-1971 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 848 
 Tipologies - Fulls d'autorització treball per obres de manteniment. 
 Dates extremes 1972-1978 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 849 
 Tipologies - Fulls d'autorització treball per obres de manteniment. 
 Dates extremes 1956-1982 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 850 
 Tipologies - Fulls d'autorització treball per obres de manteniment. 
 Dates extremes 1956-1970 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 851 
 Tipologies - Fulls d'autorització treball per obres de manteniment. 
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 Dates extremes 1966-1976 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 852 
 Tipologies - Fulls d'autorització treball per obres de manteniment. 
 Dates extremes 1966-1976 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 853 
 Tipologies - Fulls d'autorització treball per obres de manteniment. 
 Dates extremes 1974-1983 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 854 
 Tipologies - Fulls d'autorització treball per obres de manteniment. 
 Dates extremes 1972-1984 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 855 
 Tipologies - Expedients d'importació de maquinària: llicències  
 d'importació, correspondència interior, correspondència amb  
 l'empresa expenedora, factures, etc. 
 Dates extremes 1965-1969 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 856 
 Tipologies - Expedients d'importació de maquinària: llicències  
 d'importació, correspondència interior, correspondència amb  
 l'empresa expenedora, factures, etc. 
 Dates extremes 1966-1970 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 857 
 Tipologies - Expedients d'importació de maquinària: llicències  
 d'importació, correspondència interior, correspondència amb  
 l'empresa expenedora, factures, etc. 
 Dates extremes 1968-1971 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 858 
 Tipologies - Expedients d'importació de maquinària: llicències  
 d'importació, correspondència interior, correspondència amb  
 l'empresa expenedora, factures, etc. 
 Dates extremes 1969-1973 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 859 
 Tipologies - Expedients d'importació de maquinària: llicències  
 d'importació, correspondència interior, correspondència amb  
 l'empresa expenedora, factures, etc. 
 Dates extremes 1959-1974 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
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Caixa 860 
 Tipologies - Expedients d'importació de maquinària: llicències  
 d'importació, correspondència interior, correspondència amb  
 l'empresa expenedora, factures, etc. 
 Dates extremes 1970-1981 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 861 
 Tipologies - Expedients d'importació de maquinària: llicències  
 d'importació, correspondència interior, correspondència amb  
 l'empresa expenedora, factures, etc. 
 Dates extremes 1969-1985 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 862 
 Tipologies - Expedients d'importació de maquinària: llicències  
 d'importació, correspondència interior, correspondència amb  
 l'empresa expenedora, factures, etc. 
 Dates extremes 1977-1982 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 863 
 Tipologies - Expedients d'importació de maquinària: llicències  
 d'importació, correspondència interior, correspondència amb  
 l'empresa expenedora, factures, etc. 
 Dates extremes 1979-1984 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 864 
 Tipologies - Expedients d'importació de maquinària: llicències  
 d'importació, correspondència interior, correspondència amb  
 l'empresa expenedora, factures, etc. 
 Dates extremes 1975-1990 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 865 
 Tipologies - Expedients d'importació de maquinària: llicències  
 d'importació, correspondència interior, correspondència amb  
 l'empresa expenedora, factures, etc. 
 Dates extremes 1983-1991 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 866 
 Tipologies - Expedients d'importació de maquinària: llicències  
 d'importació, correspondència interior, correspondència amb  
 l'empresa expenedora, factures, etc. 
 Dates extremes 1985-1990 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 867 
 Tipologies - Expedients d'importació de maquinària: llicències  
 d'importació, correspondència interior, correspondència amb  
 l'empresa expenedora, factures, etc. 
 Dates extremes 1986-1992 
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 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 868 
 Tipologies - Expedients d'importació de maquinària: llicències  
 d'importació, correspondència interior, correspondència amb  
 l'empresa expenedora, factures, etc. 
 Dates extremes 1988-1992 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 869 
 Tipologies - Expedients d'importació: llicències d'importació,  
 correspondència interior, correspondència amb l'empresa  
 expenedora i factures. 
 - Expedients d'exportació: correspondència amb filials de la  
 Coats sobre maquinària, devolució de peces en mal estat, etc. 
 Dates extremes 1978-1993 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 870 
 Tipologies - Expedients d' importació de maquinària: llicències  
 d'importació, correspondència interior, correspondència amb  
 l'empresa expenedora, factures, etc. 
 - Expedients d'adquisició de naus industrials: informe,  
 pressupost, estudi i correspondència. 
 Dates extremes 1976-1984 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 871 
 Tipologies - Expedients d'adquisició de maquinària: autoritzacions de  
 treball per instal·lació, informes, pressupost, catàleg de  
 màquines, factures, correspondència i plànols de màquines. 
 - Expedients d'adquisició de naus industrials: informe,  
 pressupost, estudi i correspondència. 
 Dates extremes 1989-1987 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 872 
 Tipologies - Expedients d'adquisició de maquinària: autoritzacions de  
 treball per instal·lació, informes, pressupost, catàleg de  
 màquines, factures, correspondència i plànols de màquines. 
 Dates extremes 1974-1988 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 873 
 Tipologies - Expedients de notes tècniques de control de riscos, control  
 automàtic del foc, etc. 
 - Informe d'inspecció Mr. Jagoe. 
 - Correspondència. 
 - Mostres de mànegues d'aigua. 
 - Plànols d'instal·lació dels "sprinklers". 
 - Fulls de dades d'inspecció dels "sprinklers" (1987-1997). 
 Dates extremes 1951-1990 
 Seccions 5.4. Seguretat 
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Caixa 874 
 Tipologies - Plànols d'oficines. 
 - Pressupost de rehabilitació d'oficines. 
 - Correspondència. 
 Dates extremes 1958-1987 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 875 
 Tipologies - Plànols generals de Torelló. 
 - Plànols d'oficines. 
 - Adquisició de material d'oficina. 
 Dates extremes 1960-1992 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 876 
 Tipologies - Informe sobre l'estança a Dynamolt International i d'altres  
 filials arreu d'Europa. 
 - Expedients de la filial Dynacast i Polimer S.A. de  Santa  
 Perpètua: plànols fàbrica, escriptures (còpies) i catàleg de  
 maquinària. 
 Dates extremes 1961-1977 
 Seccions 1.3. Filials 
  
Caixa 877 
 Tipologies - Expedients de Pla de Reconversió Tèxtil: correspondència,  
 comunicats, informes, estudis de les inversions realitzades,  
 sol·licitud de subvencions, resum de pressupostos, programa  
 d'inversions, etc. 
 Dates extremes 1981-1986 
 Seccions 4.1. Plans d'empresa 
  
Caixa 878 
 Tipologies - Memòria del pla general d'ordenació urbana i territorial de  
 la comarca de BCN. 
 - Memòries de la Fabra i Coats. 
 - Normes. 
 - Plànols topogràfics. 
 - Normes urbanístiques. 
 Dates extremes 1969-1977 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 879 
 Tipologies - Projectes d'utilització industrial del gas natural. 
 - Contractes i correspondència amb Gas Natural i Catalana  
 de Gas. 
 - Plànols. 
 - Informes, catàlegs i pressupostos. 
 - Estudi de consum d'energia elèctrica a Torelló. 
 - Estudi de reducció d'energia elèctrica. 
 - Plans d'estalvi energètic de Fabra i Coats. 
 Dates extremes 1981-1993 
 Seccions 5.3. Manteniment 
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Caixa 880 
 Tipologies - Correspondència. 
 - Programes d'assessorament energètic. 
 - Informes d'instal·lació de l'economitzador d'energia. 
 - Estudis econòmics. 
 - Subvencions de la Generalitat per energia renovable. 
 - Fotocòpies d' impostos societats. 
 - Auditoria de medi ambient. 
 - Informes per a vessament. 
 Dates extremes 1983-1993 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 881 
 Tipologies - Correspondència, plànols i estadístiques d'instal·lació de  
 canonades d'aigua. 
 - Pressupost, fulls control energia i resum diaris de consum. 
 - Plànols de circuits de vapor. 
 - Instàncies de l'Ajuntament. 
 - Projecte de reforma. 
 Dates extremes 1977-1988 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 882 
 Tipologies - Plànols de maquinària. 
 - Fitxes de maquinària. 
 - Informes de visites a les fàbriques. 
 - Correspondència. 
 Dates extremes 1963-1983 
 Seccions 9.5 Recerca i desenvolupament 
  
Caixa 883 
 Tipologies - Informes de les visites, correspondència, plànols de circuits  
 de maquinària, plànols de la fàbrica de Sant Andreu, informe 
  de la visita Metz i Brasil. 
 Dates extremes 1962-1992 
 Seccions 9.5 Recerca i desenvolupament 
  
Caixa 884 
 Tipologies - Comandes d'autorització de treball de manteniment dins la  
 fàbrica. 
 - Actes de reunions (1993). 
 Dates extremes 1966-1993 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 885 
 Tipologies - Comunicats entre departaments, actes de reunions, circulars  
 i processos control de treball. 
 Dates extremes 1965-1969 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 886 
 Tipologies - Altes i baixes de contractació. 
 Dates extremes 1967-1980 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
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Caixa 887 
 Tipologies - Altes i baixes de contractació. 
 Dates extremes 1967-1985 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 888 
 Tipologies - Altes i baixes de contractació. 
 Dates extremes 1970-1981 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 889 
 Tipologies - Fitxes de plus familiar als treballadors. 
 - Altes i baixes de contractació. 
 Dates extremes 1964-1981 
 Seccions 10.4. Serveis socials 
  
Caixa 890 
 Tipologies - Comunicats als treballadors de sancions. 
 - Propostes de sancions. 
 - Factures de l'economat. 
 - Factures i comprovants de vendes de l'economat. 
 - Fitxes de treballadors. 
 Dates extremes 1938-1979 
 Seccions 10.4. Serveis socials 
  
Caixa 891 
 Tipologies - Fitxes de treballadors. 
 Dates extremes 1938-1977 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 892 
 Tipologies - Fitxes de treballadors. 
 Dates extremes 1938-1976 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 893 
 Tipologies -- Correspondència interna, entre fàbriques relacionada amb  
 la maquinària. 
 - Plànols de màquines. 
 - Informes d'avaries. 
 - Adquisició de peces recanvi. 
 - Instal·lacions elèctriques. 
 - Fulls setmanals d'hores treballades. 
 - Fulls de consum elèctric setmanal. 
 - Inventari de la casa bressol de Torelló i Sant Andreu. 
 - Plànols del projecte de distribució de l'economat. 
 Dates extremes 1975-1984 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 894 
 Tipologies - Correspondència interna sobre l'adquisició de mobles per  
 Casa Cuna. 
 - Quadre de despeses de manteniment del camp d'esports. 
 - Pressupostos de reparació del casino. 
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 - Instal·lacions elèctriques i comptadors d'aigua a la  colònia  
 de Borgonyà i plànols de la finca de la colònia. 
 - Correspondència sobre instal·lacions de maquinària. 
 - Pressupostos de feines de manteniment. 
 - Instal·lacions contra incendis i plànols de màquines. 
 Dates extremes 1954-1984 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 895 
 Tipologies - Expedients d'anàlisi d'aigües: correspondència interna i  
 dades analítiques. 
 - Expedients de calderes : correspondència interna i catàlegs. 
 - Expedients d'electricitat: correspondència interna,  
 instal·lació de l'enllumenat, pressupost i consum d'energia. 
 - Expedients de motors elèctrics: correspondència, pressupost,  
 factures i informes. 
 - Expedients Pous: correspondència i gràfiques de la duresa de l'aigua 
 - Expedients de bàscules: correspondència i plànols d'instal·lació. 
 - Expedients de prestatgeries: correspondència, catàlegs i  
 plànols de la disposició. 
 Dates extremes 1975-1983 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 896 
 Tipologies - Expedients de transports interior i exterior fàbrica, bàscules,  
 central elèctrica, litografia i impremta, fibres: factures,  
 correspondència interna, plànols, catàlegs, fulls consum  
 electricitat i pressupostos. 
 Dates extremes 1953-1984 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 897 
 Tipologies - Correspondència interna. 
 - Pressupostos d'instal·lació de calefacció en oficines i factures. 
 - Contracte de subministrament gas. 
 - Certificat d'instal·lació del gas. 
 - Plànols. 
 - Comunicat mensual de producció d'energia elèctrica. 
 - Estadístiques d'energia elèctrica. 
 - Fulls consum d'energia elèctrica. 
 - Pressupost per arreglar la teulada. 
 - Correspondència per tasques de manteniment. 
 Dates extremes 1975-1984 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 898 
 Tipologies - Documentació relativa al departament d'Enginyeria:  
 correspondència, factures, catàlegs de maquinària,  
 comunicats mensuals i setmanals de consum elèctric, plànols, etc. 
 - Llistat de maquinària per destrucció. 
 Dates extremes 1975-1993 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
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Caixa 899 
 Tipologies - Expedients de dipòsits: factures, pressupost instal·lació  
 electricitat, plànols d'instal·lacions elèctriques, impostos  
 municipals radicació, correspondència, fulls de control  
 pressupostari energia i combustible. 
 - Expedients del Dipòsit de Madrid: pressupost d'adquisició de 
  maquinària, cuina elèctrica, sanitaris, informe extintors i  
 correspondència. 
 - Expedients de Plans de despeses: correspondència sobre  
 despeses d'enginyeria, previsions de despeses, informes de  
 despeses per contractar serveis d'obres. 
 Dates extremes 1961-1984 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 900 
 Tipologies - Expedients de personal del departament d'obres:  
 correspondència, absentisme, avisos, sindicats, control  
 d'horari, nòmines, seguretat social, llista de preus de l'economat, etc.. 
 - Expedients Standard Cost: estats de control, resum de totes  
 les despeses i consum del departament, hores treballades, etc. 
 - Expedients de Valoracions: informes de diferents valoracions 
  que afecten al Departament d'Enginyeria: incendis,  
 destrucció de maquinària, etc. 
 - Expedients de permisos oficials d'aparells: correspondència  
 per instal·lar aparells. 
 - Expedients Companyia adherida als grups: descripció de  
 treball, correspondència i factures. 
 Dates extremes 1975-1984 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 901 
 Tipologies - Correspondència entre el Departament d'Enginyeria amb  
 altres departaments. 
 Dates extremes 1975-1984 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 902 
 Tipologies - Correspondència entre el Departament d'Enginyeria amb  
 altres departaments. 
 - Dades de facturació del consum elèctric. 
 - Fulls consum electricitat. 
 - Catàlegs d'energia elèctrica, de florescents, etc. 
 Dates extremes 1972-1984 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 903 
 Tipologies - Correspondència entre el Departament d'Enginyeria amb  
 altres departaments. 
 - Estimacions anuals de despeses en maquinària. 
 - Llistat de consums de llum, aigua i gas. 
 - Informes de treballs fets pel Departament d'Enginyeria. 
 - Informe d'instal·lacions de línies telefòniques. 
 - Llistats de comptes. 
 - Plànols d'infraestructures. 
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 Dates extremes 1975-1984 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 904 
 Tipologies - Factures, correspondència, notificacions d'accidents varis  
 (incendis, avaries). 
 - Correspondència, notificacions d'Enginyeria a Secretaria. 
 - Informes de les comandes d'autorització de treball i resum  
 de les despeses de manteniment. 
 Dates extremes 1976-1983 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 905 
 Tipologies - Fulls de comandes per reparacions. 
 - Correspondència entre el Departament d'Enginyeria i altres  
 departaments. 
 - Full de resum de moviments de maquinària. 
 - Full resum d'hores treballades de manteniment. 
 - Notificacions. 
 - Llistes de preu mà d'obra. 
 - Factures d'adquisició mobles, pressupostos i mobles. 
 - Notificacions compravenda de terrenys. 
 - Inspeccions d'incendis. 
 Dates extremes 1975-1984 
 Seccions 5.4. Seguretat 
  
Caixa 906 
 Tipologies - Nòmines dels treballadors de les fàbriques de Sant Andreu,  
 Sevilla, Torelló, Madrid i Barcelona. 
 - Resums de pagaments. 
 - Resums mensuals de nòmines. 
 Dates extremes 1989 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 907 
 Tipologies - Pagaments d'hores extres, per maternitat, etc. 
 - Fotocòpies comunicat de baixa laboral. 
 - Resum incentius. 
 Dates extremes 1989-1990 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 908 
 Tipologies - Nòmines. 
 Dates extremes 1989 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 909 
 Tipologies - Nòmines. 
 Dates extremes 1990 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 910 
 Tipologies - Nòmines. 
 Dates extremes 1991-1992 
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 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 911 
 Tipologies - Nòmines. 
 Dates extremes 1993-1994 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 912 
 Tipologies - Nòmines. 
 Dates extremes 1990-1995 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 913 
 Tipologies - Nòmines. 
 Dates extremes 1987 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 914 
 Tipologies -Nòmines i rebuts de nòmines 
 Dates extremes 1987-1989 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 915 
 Tipologies -Expedients de nòmines treballadors jubilats 
 -Correspondència, avançaments de nòmina, rebuts de nòmina 
 Dates extremes 1987-1989 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 916 
 Tipologies -Expedients de nòmines treballadors jubilats. 
 -Correspondència, avançaments de nòmina i rebuts de  
 nòmina. 
 Dates extremes 1988-1995 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 917 
 Tipologies - Llistat resum de salaris. 
 Dates extremes 1990 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 918 
 Tipologies - Llistat resum de salaris. 
 Dates extremes 1991 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 919 
 Tipologies - Nòmines, resums nòmines mensuals i setmanals. 
 Dates extremes 1986 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 920 
 Tipologies - Resum de nòmines, fitxa de complements o prestacions,  
 resum d'incentius, etc. 
 Dates extremes 1986 
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 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 921 
 Tipologies - Rebuts de nòmines. 
 - Transferències bancàries i albarans. 
 Dates extremes 1986 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 922 
 Tipologies - Comprovant de pagament en concepte de deducció  
 indeguda de l'impost IRPF. 
 - Registre, certificats d'empresa i relació d'afectats. 
 - Informe sobre ERE's. 
 - Rebuts de finalització de contracte. 
 - Fulls TC2. 
 Dates extremes 1982-1986 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 923 
 Tipologies - Rebuts d'indemnització, informe PRT, certificats d'acceptació 
  de finalització de contracte, rebuts de cobrament,  
 correspondència, certificats empresa, fulls TC2, suspensió de  
 contractes, etc. 
 Dates extremes 1983-1986 
 Seccions 4.1. Plans d'empresa 
  
Caixa 924 
 Tipologies -Expedients d'invalidesa: certificats empresa, informes  
 assistència i comunicats 
 - Relació del personal afectat per jubilació anticipada. 
 - Certificats i premis per jubilació. 
 - Certificats d'empresa. 
 - Còpies de certificats de naixements. 
 Dates extremes 1983-1988 
 Seccions 10.4. Serveis socials 
  
Caixa 925 
 Tipologies - Fulls TC1, originals i fotocòpies. 
 - Expedients d'aplaçament de la Seguretat Social. 
 - Fitxes de deduccions a la Seguretat Social. 
 - Nòmines. 
 Dates extremes 1981-1983 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 926 
 Tipologies - Llistat de personal amb el que cotitzen. 
 - Suspensió de contracte. 
 - Rebuts d'avançaments de pagaments d'atur. 
 - Càlcul del total d'indemnitzacions. 
 Dates extremes 1984-1987 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 927 
 Tipologies - Registre de nòmines. 
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 Dates extremes 1986-1987 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 928 
 Tipologies - Full registre de nòmines i cotitzacions. 
 - Expedient control de producció. 
 - Actes del Comitè Industrial. 
 - Expedients d'importació de cotó. 
 - Comparació de producció de fils. 
 Dates extremes 1975-1990 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 929 
 Tipologies - Llistat de malalts. 
 - Registre d'absentisme. 
 - Registre de suspensions de contracte i nòmines. 
 Dates extremes 1986-1987 
 Seccions 10.6. Horaris de treball 
  
Caixa 930 
 Tipologies - Fitxes de la remuneració del personal per anys, mesos i fàbriques. 
 - Relacions nominals dels treballadors. 
 Dates extremes 1972-1991 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 931 
 Tipologies - Llistat de la plantilla i nòmina. 
 Dates extremes 1987-1992 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 932 
 Tipologies - Llistat de la plantilla. 
 Dates extremes 1990-1992 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 933 
 Tipologies - Comunicats de baixa del personal. 
 - Comunicats d'accidents. 
 - Llibre de registre d'accidents de treball. 
 Dates extremes 1987-1988 
 Seccions 10.7. Seguretat en el treball 
  
Caixa 934 
 Tipologies - Correspondència de Manufacturing division a C.A.H. de la  
 Fabra i Coats de Barcelona. 
 Dates extremes 1976 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 935 
 Tipologies - Correspondència de Direcció. 
 Dates extremes 1977-1978 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
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Caixa 936 
 Tipologies - Correspondència de Direcció. 
 Dates extremes 1978-1979 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 937 
 Tipologies - Correspondència de Direcció. 
 Dates extremes 1979-1980 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 938 
 Tipologies - Correspondència de Direcció. 
 Dates extremes 1980 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 939 
 Tipologies - Correspondència de Manufacturing Division Technical  
 Services amb Coats Fabra de Barcelona. 
 - Correspondència de Direcció. 
 Dates extremes 1981 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 940 
 Tipologies - Correspondència dels managers, de Manufacturing division  
 technical service amb Coats Fabra Bcn. 
 Dates extremes 1982 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 941 
 Tipologies - Correspondència de Direcció. 
 Dates extremes 1983 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 942 
 Tipologies - Correspondència de Direcció. 
 Dates extremes 1984-1985 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 943 
 Tipologies - Correspondència de Direcció. 
 Dates extremes 1985 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 944 
 Tipologies - Correspondència de Direcció. 
 Dates extremes 1985-1986 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 945 
 Tipologies - Correspondència de Direcció. 
 Dates extremes 1986-1987 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
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Caixa 946 
 Tipologies - Correspondència de Direcció. 
 Dates extremes 1987 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 947 
 Tipologies - Correspondència de Direcció. 
 Dates extremes 1987-1988 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 948 
 Tipologies - Correspondència de Direcció. 
 Dates extremes 1988 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 949 
 Tipologies - Correspondència Telex i llibre de registre de  
 correspondència de revistes. 
 Dates extremes 1989 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 950 
 Tipologies - Correspondència Telex i registres de correspondència. 
 Dates extremes 1979-1991 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 951 
 Tipologies - Correspondència de Direcció. 
 - Llibreta de taquigrafia. 
 Dates extremes 1987-1990 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 952 
 Tipologies - Correspondència interdepartamental: correspondència entre 
  departaments i directius. 
 Dates extremes 1989 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 953 
 Tipologies - Correspondència interdepartamental: correspondència entre 
  departaments i directius. 
 - 14 llibres d'entrada i sortida de correspondència 1960-1981. 
 Dates extremes 1960-1989 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
 

Caixa 954 
 Tipologies - Correspondència interdepartamental: correspondència entre 
  departaments i directius. 
 Dates extremes 1990 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 955 
 Tipologies - Correspondència interdepartamental: correspondència entre 
  departaments i directius. 
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 - Correspondència amb altres grups Coats. 
 Dates extremes 1990-1991 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 956 
 Tipologies - Correspondència interdepartamental: correspondència entre 
  departaments i directius. 
 Dates extremes 1985 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 957 
 Tipologies - Correspondència interdepartamental: correspondència entre 
  departaments i directius. 
 Dates extremes 1986 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 958 
 Tipologies - Correspondència interdepartamental: correspondència entre 
  departaments i directius. 
 Dates extremes 1987 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 959 
 Tipologies - Correspondència interdepartamental: correspondència entre 
  departaments i directius. 
 Dates extremes 1988 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 960 
 Tipologies - Correspondència interdepartamental: correspondència entre 
  departaments i directius. 
 - Registre d'entrada i sortida de correspondència (1988). 
 Dates extremes 1988 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 961 
 Tipologies - Correspondència de Glasgow. 
 - Actes de reunions. 
 Dates extremes 1964-1991 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 962 
 Tipologies - Revista feta per Coats Industrial Products Marketing  
 Information. 
 Dates extremes 1977-1991 
 Seccions 8.3. Comunicació institucional 
  
Caixa 963 
 Tipologies - Documentació de la fira internacional de la maquinària  
 tèxtil a París l'any 1987: catàlegs i correspondència. 
 Dates extremes 1987 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
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Caixa 964 
 Tipologies - Informes de control de revisió de maquinària i personal al  
 càrrec de la màquina. 
 Dates extremes 1963-1975 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 965 
 Tipologies - Fulls de proves de ruptura, estudi de control i qualitat dels  
 fils. 
 Dates extremes 1974-1986 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 966 
 Tipologies - Expedients d'importació de peces maquinària, recanvis:  
 correspondència, factures i plànols. 
 Dates extremes 1969-1995 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 967 
 Tipologies - Estudis de les tarifes de temps i càlculs de producció de  
 treball. 
 Dates extremes 1967-1981 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 968 
 Tipologies - Estudis de tarifes de temps i càlculs de producció de diferents 
  màquines de diferents departaments. 
 Dates extremes 1962-1989 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 969 
 Tipologies - Estudis de tarifes de temps i càlculs de producció de diferents 
  màquines de diferents departaments. 
 Dates extremes 1962-1990 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 970 
 Tipologies - Estudis de tarifes de temps i càlculs de producció de diferents 
  màquines de diferents departaments. 
 Dates extremes 1969-1990 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 971 
 Tipologies - Estudis de tarifes de temps i càlculs de producció de diferents 
  màquines de diferents departaments. 
 Dates extremes 1982-1994 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 972 
 Tipologies - Estudis de tarifes de temps i càlculs de producció de diferents 
  màquines de diferents departaments 
 Dates extremes 1963-2003 
 Seccions 9.2. Producció 
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Caixa 973 
 Tipologies - Estudis de tarifes de temps i càlculs de producció de diferents 
  màquines de diferents departaments. 
 Dates extremes 1973-1992 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 974 
 Tipologies - Estudis de tarifes de temps i càlculs de producció de diferents 
  màquines de diferents departaments. 
 Dates extremes 1981-1990 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 975 
 Tipologies - Balanç anual de la producció de l'any 1978. 
 - Informes de producció. 
 - Correspondència entre el centre de producció de Glasgow i  
 els directius de tota la resta de fàbriques. 
 - Especificacions de treball (Normes HFC). 
 - Càlculs de temps de producció. 
 Dates extremes 1957-1989 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 976 
 Tipologies - Retribucions per hores acabades. 
 Dates extremes 1990-1992 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 977 
 Tipologies - Retribucions per hores treballades i càlculs salarials. 
 Dates extremes 1970-1993 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 978 
 Tipologies - Dades de producció i llistats. 
 - Llistat de personal per comptes. 
 Dates extremes 1983-1994 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 979 
 Tipologies - Dades estàndard de fabricació de material acabat. 
 Dates extremes 1971-1986 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 980 
 Tipologies - Dades estàndard de fabricació de material acabat. 
 - Fitxes amb la producció diària. 
 Dates extremes 1970-1988 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 981 
 Tipologies - Càlculs de producció. 
 - Tarifes de temps de producció. 
 - Estudis i estimacions de la producció de fil. 
 - Normes de producció, de  maquinària. 
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 - Dades de fabricació del Departament d'Acabats. 
 Dates extremes 1970-1992 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 982 
 Tipologies - Càlculs de producció. 
 - Estimacions i estudis de producció. 
 - Tarifes de temps. 
 - Dades de producció de material d'Acabats. 
 Dates extremes 1984-1989 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 983 
 Tipologies - Fitxa de control de deixalles de producció. 
 - Dades estàndard de fabricació. 
 - Tarifes de treball. 
 Dates extremes 1970-1994 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 984 
 Tipologies - Tarifes de temps de producció. 
 - Llistats de producció del personal. 
 - Estimacions del cost de producció. 
 Dates extremes 1982-1991 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 985 
 Tipologies - Dades i informes de producció. 
 - Registres de producció de diferents màquines. 
 - Càlculs i tarifes de temps de producció. 
 - Dades de control de temps que es triguen a realitzar les  
 tasques de manteniment. 
 Dates extremes 1970-1993 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 986 
 Tipologies - Llistat de preus de producció. 
 - Llistat d'hores de producció. 
 - Estadístiques de producció. 
 - Informes de producció de màquines. 
 - Correspondència. 
 - Normes. 
 - Informes de fabricació. 
 Dates extremes 1958-1992 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 987 
 Tipologies - Càlculs i estimacions de la producció. 
 - Gràfiques. 
 - Informes de producció. 
 - Estudis d'investigació. 
 - Moviments de la producció de fil cru. 
 Dates extremes 1974-2001 
 Seccions 9.2. Producció 
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Caixa 988 
 Tipologies - Llibre inventari d'existències, 1986-1988. 
 - Correspondència, fax, emesos i rebuts sobre producció. 
 - Estimacions i càlculs de la producció. 
 Dates extremes 1986-1991 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 989 
 Tipologies - Llistat de les vendes. 
 Dates extremes 1989-1991 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 990 
 Tipologies - Fulls de proves de ruptures de fils. 
 Dates extremes 1986-1991 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 991 
 Tipologies - Manuals i apunts de  formació del personal. 
 Dates extremes 1948-1985 
 Seccions 10.8. Formació 
  
Caixa 992 
 Tipologies - Manuals, apunts i resums de formació. 
 - Justificants de pagaments de jubilació. 
 - Justificants Fe de Vida 1986. 
 - Llistats del personal pensionista. 
 Dates extremes 1958-1987 
 Seccions 10.8. Formació 
  
Caixa 993 
 Tipologies - Llistats de nòmines i retribucions. 
 - Nòmines. 
 - Fulls TC2. 
 - Llistats de comparació de retribucions. 
 Dates extremes 1990-1991 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 994 
 Tipologies - Llistats de nòmines i retribucions. 
 - Nòmines. 
 - Fulls TC2. 
 - Llistats de comparació de retribucions. 
 - Retribucions per hores extres. 
 - Llistats incentius i premis. 
 - Vals de caixa. 
 - Fulls TC1. 
 Dates extremes 1980-1986 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 995 
 Tipologies - Actes del Comitè d'Empresa. 
 - Reunions sindicals: informes, llistes electorals. 
 - Correspondència. 
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 - Informes plans de reconversió tèxtil. 
 - Informes de vaga. 
 - Convenis sindicals. 
 Dates extremes 1939-1991 
 Seccions 10.2. Relacions socials 
  
Caixa 996 
 Tipologies - Llistats de plantilla. 
 - Certificats d'empresa. 
 - Contractes. 
 - Valoracions de llocs de treball. 
 - Llistats de les categories dels treballadors. 
 - Llistat d'acomiadaments. 
 - Gràfiques d'evolució de la plantilla. 
 - Informes dels costos de plantilla. 
 Dates extremes 1977-1991 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 997 
 Tipologies - Llistat de jubilats. 
 - Informes seguretat social. 
 - Avisos seguretat social. 
 - Llistats previsions jubilacions. 
 - Convenis a mútues. 
 - Partes d'accident. 
 - Vals de caixa per despeses personal. 
 - Correspondència serveis mèdics de l'empresa. 
 - Llistat de baixes laborals per incapacitat. 
 - Llistat de retribucions. 
 - Salaris fulls TC1. 
 Dates extremes 1942-1988 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 998 
 Tipologies - Avisos del torn de treball. 
 - Calendaris. 
 - Propostes de vacances. 
 - Fulls de control d'horaris. 
 - Fulls de formació i d'orientació professionals. 
 - Estudis i gràfiques del personal aprenent. 
 - Reglaments i sancions per absències. 
 - Memòries del departament de Seguretat i Higiene. 
 - Correspondència interdepartamental amb el personal. 
 Dates extremes 1978-1988 
 Seccions 10.9. Disciplina 
  
Caixa 999 
 Tipologies - Llistat de comptes de l'obra social. 
 - Vals de caixa de despeses personal. 
 - Rebuts de pagament de lloguer d'habitatges. 
 - Llistat de preus d'economat. 
 - Llibre d'actes de l'economat. 
 - Estudis d'hores de treball. 
 Dates extremes 1966-1987 
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 Seccions 10.8. Formació 
  
Caixa 1000 
 Tipologies - Estudis d'objectius de producció. 
 - Estimacions de producció. 
 - Tarifes de producció. 
 Dates extremes 1977-1992 
 Seccions 9.2. Producció 
 
Caixa 1001 
 Tipologies - Pressupost i previsió anual de vendes de fils. 
 Dates extremes 1984-1990 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1002 
 Tipologies - Previsió de tresoreria: despeses i gestió de l'economia. 
 Dates extremes 1975-1984 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 1003 
 Tipologies - Estudis de gestió econòmica. 
 - Sol·licituds d'exempcions d'aranzels a l'adquisició de maquinària. 
 - Pressupostos. 
 - Informes d'inversions en maquinària. 
 Dates extremes 1958 
 Sèrie documental   7.4. Fiscalitat 
  
Caixa 1004 
 Tipologies - Correspondència interdepartamental. 
 - Correspondència entre fàbriques de l'entitat. 
 Dates extremes 1983 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 1005 
 Tipologies - Informes i memòries de reunions dels departaments. 
 Dates extremes 1976-1997 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 1006 
 Tipologies - Correspondència: baixes de maquinària. 
 - Actes de reunions del departament de Fabricació. 
 - Correspondència rebuda pel senyor Vila sobre l'arribada de  
 material. 
 - Fotografies d'utillatge (carretons, etc). 
 - Plànols de maquinària, generadors i bombes centrífugues. 
 - Fotografies de peces de maquinària. 
 - Catàlegs d'accessoris de maquinària. 
 - Manual de la màquina Ayrton. 
 - Llistat de feines a realitzar amb maquinària. 
 - Informes del funcionament de la maquinària. 
 - Plànols de disposició de la maquinària. 
 Dates extremes 1929-1989 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
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Caixa 1007 
 Tipologies - Quadre d'assignació d'energia elèctrica trimestral. 
 - Rebuts. 
 - Estudis i tarifes d'energia. 
 - Amortitzacions de l'energia. 
 - Plànols de distribució dels comptadors elèctrics. 
 - Gràfiques de consums d'energia. 
 - Factures d'energia. 
 Dates extremes 1967-1995 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 1008 
 Tipologies - Correspondència sobre energia i consums. 
 - Plànols . 
 - Estudis d'energia, gràfiques, notes i estudis de pressupost. 
 - Comandes i autoritzacions de treballs per tasques de manteniment. 
 - Factures de peces recanvi de maquinària i tasques de manteniment. 
 - Full de registre de treballs de maquinària. 
 - Carpetes d'importació: adquisició de peces de recanvi. 
 Dates extremes 1970-1985 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 1009 
 Tipologies - Informes de projectes de plans d'empresa per a Torelló i  
 Sant Andreu: plànols, pressupostos, informes dels projectes,  
 etc. 
 Dates extremes 1980-1985 
 Seccions 4.1. Plans d'empresa 
  
Caixa 1010 
 Tipologies - Documentació de la filial GoldZack: plànols de la fàbrica,  
 correspondència i informes. 
 - Informes i projectes de plans d'empresa per a Torelló i Sant Andreu. 
 Dates extremes 1981-1989 
 Seccions 1.3. Filials 
  
Caixa 1011 
 Tipologies - Expedients d'adquisició de maquinària: catàlegs de  
 maquinària, plànols d'instal·lació de maquinària, informes,  
 estudis i pressupostos. 
 Dates extremes 1970-1993 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 1012 
 Tipologies - Catàlegs de maquinària. 
 - Plànols de màquines i d'instal·lació de maquinària. 
 - Adquisició de maquinària. 
 - Registre d'utilització de màquines. 
 - Ofertes de maquinària. 
 - Correspondència amb empreses de maquinària i d'altres empreses. 
 - Informes i dictàmens de maquinària. 
 Dates extremes 1982-1989 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
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Caixa 1013 
 Tipologies - Estudis de millora de producció. 
 - Gràfiques i informes. 
 - Estudis i informes tècnics de recerca i desenvolupament de  
 les fàbriques del grup Coats. 
 Dates extremes 1962-1985 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 1014 
 Tipologies - Estudis de millora de producció. 
 - Informes. 
 - Fulls de càlcul producció. 
 - Fulls de càlcul producció per hores. 
 - Fulls control producció. 
 - Plànols de maquinària. 
 - Gràfiques de producció. 
 Dates extremes 1950-1990 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 1015 
 Tipologies - Normes de direcció. 
 - Reunions del Comitè de Direcció. 
 - Plans i projectes d'empresa. 
 Dates extremes 1970-1988 
 Seccions 4.1. Plans d'empresa 
  
Caixa 1016 
 Tipologies - Catàlegs, correspondència, informes i documentació relacionada amb 

la Fira Internacional de Maquinària. 
 Dates extremes 1979-1991 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1017 
 Tipologies - Informes de les visites. 
 - Correspondència. 
 Dates extremes 1962-1990 
 Seccions 8.3. Comunicació institucional 
  
Caixa 1018 
 Tipologies - Plànols de la fàbrica. 
 - Plànols de la planta fàbrica. 
 - Fotografies de portes. 
 - Fotografies d'instal·lacions de la fàbrica. 
 - Informes de rehabilitació de la fàbrica. 
 - Informes del col·lector d'aigua. 
 - Correspondència. 
 Dates extremes 1962-1990 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1019 
 Tipologies - Plànols de la fàbrica. 
 - Correspondència. 
 - Informes de valoració de terrenys. 
 - Informes d'inversions. 
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 - Plànols del magatzem. 
 - Informes de valoració dels sistemes contra incendis. 
 - Informes de valoració dels béns. 
 Dates extremes 1974-1992 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1020 
 Tipologies - Llibre de registre d'altes i baixes de personal (1924-1962). 
 - Diploma d¡assistència a un curs. 
 - Avisos i comunicats. 
 - Llistat del personal. 
 - Quadre d'hores. 
 - Informes i estudis de temps de treball. 
 - Actes i reunions de comitès. 
 - Llistat de relació nominal. 
 - Estudis de moviments de treballadors. 
 - Conveni col·lectiu. 
 - Estudis de previsió de plantilla. 
 Dates extremes 1924-1992 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 1021 
 Tipologies - Correspondència interdepartamental, entre fàbriques i amb  
 Glasgow. 
 Dates extremes 1973-1982 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 1022 
 Tipologies - Correspondència entre Glasgow i la companyia Filatures  
 Fabra i Coats. (1910) 
 - Contenciosos per còpies de marques. 
 - Auditories. 
 Dates extremes 1910-1990 
 Seccions 4.2. Correspondència direcció 
  
Caixa 1023 
 Tipologies - Informes i pressupost per a noves inversions a les instal·lacions. 
 - Guies de manteniment. 
 - Fitxes de descripció de treball de manteniment. 
 - Informes de mercat. 
 Dates extremes 1967-1992 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1024 
 Tipologies - Fulls amb el número de bales rebudes. 
 - Gràfiques de control de la qualitat. 
 - Resultats de proves de qualitat. 
 - Anàlisi de control de matèria prima. 
 - Projecte de trasllat de maquinària. 
 - Fitxes de maquinària amb les característiques. 
 - Fulls de control del temps de producció. 
 - Memòries de reunions d'Organització i Control. 
 - Publicacions de seguretat en el treball del grup Coats. 
 Dates extremes 1965-1989 
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 Seccions 9.5 Recerca i desenvolupament 
  
Caixa 1025 
 Tipologies - Memòria de la conferència de Management Europe. 
 - Pla de reconversió tèxtil. 
 - Plànols de la fàbrica de Torelló. 
 - Visites a altres fàbriques. 
 - Convencions. 
 - Càlculs de producció. 
 - Pressupost d'adquisició de nova maquinària. 
 - Llibre memòria de la història de l'empresa. 
 - Premsa de Glasgow. 
 Dates extremes 1955-1988 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 1026 
 Tipologies - Plànols de la planta de la fàbrica de Sant Andreu. 
 - Plànols del sistema d'evacuació contra incendis a Sant Andreu. 

- Plànols de la situació d'extintors a Torelló, Sant Andreu, Sevilla, 

Madrid i La Mambla. 
 - Plànols de vàlvules. 
 Dates extremes 1978-1935 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1027 
 Tipologies - Plànols d'instal·lació d'aigua, vapor, ventilació, calefacció,  
 aire condicionat, gas butà i canonades. 
 - Plànols d'estructura metàl·lica per a calderes. 
 - Plànol de la planta de la Sala Calderes. 
 - Plànols de maquinària. 
 - Plànols de la planta baixa de Torelló. 
 - Plànols de vestuaris i sanitaris de Torelló. 
 - Plànols d'oficines centrals a Barcelona. 
 Dates extremes 1955-1986 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 1028 
 Tipologies - Plànols de maquinària. 
 - Plànols de circuits de gas, calefacció i aire. 
 - Plànols de la sala caldera. 
 Dates extremes 1932-1968 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 1029 
 Tipologies - Plànols del local de la seu social de la Companyia anònima  
 de Filatures Fabra i Coats. 
 - Plànols de locals. 
 - Plànol d'una finca de Barcelona. 
 - Plànols de construccions, d'edificis i de locals a Santa  
 Perpètua i Sant Andreu. 
 - Plànols dels camp d'esports 1978. 
 - Plànols del magatzem de Sant Martí. 
 - Plànols de vivendes del carrer Gran de Sant Andreu. 
 - Plànols de l'edifici de blanqueig del Ram de l'Aigua. 
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 - Plànols de l'edifici de l'economat. 
 Dates extremes 1958-1992 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1030 
 Tipologies - Plànols de construcció d'edificis i d'ampliacions a Sant Andreu  

   i Torelló. 
 - Plànols de fàbrica. 
 - Plànol de l'edifici de Palma de Mallorca. 
 - Plànols de terrenys de propietat HCF. 
 - Plànols de vivendes, de vestuaris, de l'economat, de  
 superfícies interiors de la fàbrica i magatzems. 
 - Plànols de mobiliari i maquinària. 
 Dates extremes 1936-1987 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1031 
 Tipologies - Plànol geogràfic. 
 - Plànol d'emplaçament del ramal de d'aigua. 
 - Plànols generals de seccions, perfil i terreny La Mambla de Oris. 
 - Plànols de construcció d'edificis. 
 - Plànols generals de clavegueram. 
 - Plànols de mobiliari. 
 Dates extremes 1952-1987 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1032 
 Tipologies - Plànols de maquinària a Sant Andreu, Sant Martí i Torelló. 
 - Plànols de la caldera a Sant Andreu, Sant Martí i Torelló. 
 Dates extremes 1935-1971 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 1033 
 Tipologies - Plànols de maquinària (Torelló i Sant Andreu). 
 Dates extremes 1955-1970 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 1034 
 Tipologies - Plànols de maquinària a Torelló i Sant Andreu. 
 - Plànols de disposició de les canonades a Torelló i Sant Andreu. 
 - Plànols de xemeneies i estufes a Torelló i Sant Andreu. 
 Dates extremes 1961-1969 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
 

Caixa 1035 
 Tipologies - Plànols de la disposició de la maquinària i d'edificis. 
 - Plànols de maquinària. 
 - Plànols d'edificis de la fàbrica de Torelló. 
 Dates extremes 1955-1989 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1036 
 Tipologies - Plànols de carretons, objectes industrials i prestatgeries. 



 

163 
 

 - Plànols de vies de transport. 
 Dates extremes 1945-1987 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 1037 
 Tipologies - Plànols de maquinària (1984). 
 - Plànols de dipòsits i del ramal de l'aigua. 
 Dates extremes 1969-1988 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 1038 
 Tipologies - Plànols de mobiliari. 
 - Plànols de maquinària i peces de plàstic. 
 - Plànols de vivendes, economat i plantes d'edificis. 
 - Plànols de la fàbrica de Sant Andreu. 
 Dates extremes 1960-1994 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 1039 
 Tipologies - Plànols de maquinària a Sant Andreu i Torelló. 
 - Plànols de peces de maquinària a Sant Andreu i Torelló. 
 Dates extremes 1965-1976 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 1040 
 Tipologies -- Plànols d'edificis, finques, vivendes, magatzems i mobiliari  
 a Santa Perpètua, Sant Martí i Sant Andreu. 
 Dates extremes 1952-1981 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 1041 
 Tipologies - Plànols de maquinària. 
 - Plànols d'instal·lacions elèctriques i xarxa elèctrica. 
 Dates extremes 1941-1965 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 1042 
 Tipologies - Plànols d'instal·lacions elèctriques i enllumenat. 
 - Plànols de maquinària i connexions elèctriques. 
 - Plànols de la central elèctrica. 
 Dates extremes 1954-1979 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 1043 
 Tipologies - Plànols d'instal·lacions elèctriques, enllumenat i maquinària 
  a Sant Andreu, Torelló, Sant Martí i Sevilla. 
 Dates extremes 1957-1988 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 1044 
 Tipologies - Plànols d'instal·lacions elèctriques i enllumenat. 
 - Plànols instal·lació de muntacàrregues a Sant Andreu. 
 Dates extremes 1946-1985 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
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Caixa 1045 
 Tipologies - Plànols de maquinària, d'instal·lació de canonades hidràuliques, 

d'infraestructures d'edificis i d'instal·lació de l'enllumenat a Sant 

Andreu i Torelló. 
 Dates extremes 1954-1990 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1046 
 Tipologies - Llibre Major de comptabilitat. Inclou dos índexs. 
 Dates extremes 1922-1955 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 1047 
 Tipologies - Llibre Diari de clients. 
 Dates extremes 1981 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 1048 
 Tipologies - Llibre Inventari de balanç sumes y saldos. 
 Dates extremes 1942-1988 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 1049 
 Tipologies - Llibre Major de comptabilitat. 
 Dates extremes 1956-1988 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 1050 
 Tipologies - Llibre Inventari de sumes i saldos. 
 Dates extremes 1923-1988 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 1051 
 Tipologies - Llibre de registre de marques. 
 Dates extremes 1903-1943 
 Seccions 6.3. Propietat industrial i creació de marca 
  
Caixa 1052 
 Tipologies - Àlbum de marques. 
 Dates extremes 1904-1956 
 Seccions 6.3. Propietat industrial i creació de marca 
  
Caixa 1053 
 Tipologies - Llibre Major de comptabilitat 
 Inclou un índex. 
 Dates extremes 1975-1985 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 1054 
 Tipologies - Llibre Major de comptabilitat, registre d'inversions en terrenys, 

edificis, propietats, maquinària, mobiliari, camions i automòbils. 
 Dates extremes 1961-1984 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
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Caixa 1055 
 Tipologies - Llibre Diari de comptabilitat. 
 Dates extremes 1975-1983 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 1056 
 Tipologies - Llibre Major de comptabilitat. 
 Dates extremes 1975-1985 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 1057 
 Tipologies - Registre de declaració de prestacions econòmiques. 
 Dates extremes 1966 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 1058 
 Tipologies - Registre de creditors, proveïdors, deutors, salaris, clients,  
 exportacions, avançaments i treballadors. 
 Dates extremes 1974-1987 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 1059 
 Tipologies - Llibre Diari de comptabilitat. 
 Dates extremes 1935-1988 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 1060 
 Tipologies - Llibre Diari de clients. 
 Dates extremes 1973-1986 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1061 
 Tipologies - Llibre Major de comptabilitat. 
 Dates extremes 1973-1980 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 1062 
 Tipologies - Llibre Inventari balanços. 
 Dates extremes 1968-1985 
 Seccions 7.2. Tresoreria 
  
Caixa 1063 
 Tipologies - Llibre de registre de taules de diàmetres i equivalències. 
 Dates extremes --- 
 Seccions 5.3. Manteniment 
  
Caixa 1064 
 Tipologies - Llibre Registre de propietats dels fils. 
 Dates extremes 1968-1974 
 Seccions 9.3. Control i qualitat 
  
Caixa 1065 
 Tipologies - Llibre de comptabilitat. 
 Dates extremes 1978-1982 
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 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 1066 
 Tipologies - Correspondència entre el departament de comptabilitat de la 
  Fabra i Coats i la delegació d'Hisenda. 
 Dates extremes 1978-1983 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 1067 
 Tipologies - Carpeta de la delegació d'Hisenda, hi ha plànols de maquinària, 

d'instal·lacions i de la planta de fàbrica 
 -Actes de conciliació, de resolucions de conversió tèxtil i de  
 jubilacions anticipades. 
 Dates extremes 1961-1991 
 Seccions 7.4. Fiscalitat 
  
Caixa 1068 
 Tipologies - Característiques per fabricar peces i els processos a seguir. 
 Dates extremes --- 
 Seccions 5.2. Maquinària i utillatge 
  
Caixa 1069 
 Tipologies - Llibre Inventari de balanços. 
 Dates extremes 1924-1967 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 1070 
 Tipologies - Àlbum de marques. 
 Dates extremes 1903-1928 
 Seccions 6.3. Propietat industrial i creació de marca 
  
Caixa 1071 
 Tipologies - Llibre de marques. 
 Dates extremes ---- 
 Seccions 6.3. Propietat industrial i creació de marca 
  
Caixa 1072 
 Tipologies - Llibre Diari de comptabilitat. 
 Dates extremes 1946-1959 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 1073 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1962-1963 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1074 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1965-1977 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1075 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1966-1969 
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 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1076 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1913-1917 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1077 

   Tipologies           - Llibre de conversions 

   Dates extremes          1971 

   Seccions           ----  

 

Caixa 1078 
 Tipologies - Llibre de pressupost. 
 Dates extremes 1964-1965 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 1079 
 Tipologies - Llibre de producció. 
 Dates extremes 1960-1971 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 1080 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1979-1982 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1081 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1977-1980 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1082 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1981-1983 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1083 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat, la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes 1970-1983 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1084 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes 1970-1985 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
 

Caixa 1085 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes 1971-1985 
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 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1086 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes 1961-1984 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1087 
 Tipologies - Detall de fabricació. 
 Dates extremes 1941-1942 
 Seccions 9.2. Producció 
  
Caixa 1088 
 Tipologies - Llibre Registre de pressupost. 
 Dates extremes 1966-1967 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 1089 
 Tipologies - Llibre Registre de pressupost. 
 Dates extremes 1968-1969 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 1090 
 Tipologies - Llibre Registre de pressupost. 
 Dates extremes 1970 
 Seccions 7.3. Control de gestió econòmica 
  
Caixa 1091 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1961-1962 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1092 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1960 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1093 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1960-1961 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1094 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1959 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1095 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1960-1961 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
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Caixa 1096 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1968-1971 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1097 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1971-1974 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1098 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1974-1977 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1099 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1974-1975 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 

 

Caixa 1100 

   Tipologies          - Llibre de conversions 

   Dates extremes         1976-1977 

   Seccions          ----  

 

Caixa 1101 

   Tipologies          - Llibre de conversions 

   Dates extremes         1961-1963 

   Seccions          ----  

 
Caixa 1102 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes 1963-1985 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1103 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes 1961-1985 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1104 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes 1975-1984 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1105 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes 1954-1960 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
 



 

170 
 

Caixa 1106 
 Tipologies - Registre de marques. 
 Dates extremes ---- 
 Seccions 6.3. Propietat industrial i creació de marca 
  
Caixa 1107 

   Tipologies           - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació 

         per la sortida al mercat. 

   Dates extremes          1962-1984 

   Seccions          ----  

 
Caixa 1108 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes 1962-1984 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1109 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes ---- 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1110 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes 1959-1985 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1111 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes 1959-1984 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1112 
 Tipologies - Llibre Major de comptabilitat amb un índex (llibret). 
 Dates extremes 1950-1955 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 1113 
 Tipologies - Llibre Major de comptabilitat. 
 Dates extremes 1958-1961 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 
  
Caixa 1114 
 Tipologies - Llibre Diari de comptabilitat. 
 Dates extremes 1959 
 Seccions 7.1. Comptabilitat 

 

Caixa 1115 

   Tipologies          - Llibre de conversions 

   Dates extremes         1967-1969 

   Seccions          ----  
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Caixa 1116 

   Tipologies                         - Llibre de conversions 

   Dates extremes                 1964-1966 

   Seccions          ----  

 
Caixa 1117 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes ---- 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1118 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes 1954-1971 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1119 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes 1960-1970 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1120 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes 1959-1969 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1121 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes 1948-1965 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1122 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes 1951-1970 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1123 
 Tipologies - Fitxes tècniques del producte acabat i la presentació per la  
 sortida al mercat. 
 Dates extremes ---- 
 Seccions 8.1. Màrqueting i publicitat 
  
Caixa 1124 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1964-1968 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1125 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
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 Dates extremes 1971-1974 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1126 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1913-1917 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1127 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1940-1944 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1128 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1936-1940 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1129 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1928-1932 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
 

Caixa 1130 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1944-1948 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
 
Caixa 1131 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1948-1952 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
 

Caixa 1132 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1932-1936 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1133 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1952-1956 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1134 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1950-1954 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1135 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1952-1956 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
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Caixa 1136 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1956-1960 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1137 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1956-1960 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1138 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1952-1956 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1139 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1920-1924 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1140 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1924-1928 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1141 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1917-1921 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
Caixa 1142 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1971-1972 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
 

Caixa 1143 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1968-1971 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1144 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1971-1974 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1145 
 Tipologies - Llibre Registre de vendes. 
 Dates extremes 1975-1978 
 Seccions 8.2. Venda i distribució de productes 
  
Caixa 1146 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Fabra i Coats. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
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 Dates extremes 1952-1953 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1147 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Fabra i Coats. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1954-1955 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1148 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Fabra i Coats. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1956-1957 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1149 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Fabra i Coats. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1958-1959 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1150 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Fabra i Coats. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1960-1961 
 Seccions 10.3. Previsió social 
 

Caixa 1151 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Fabra i Coats. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1961-1962 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1152 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Fabra i Coats. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1963-1964 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1153 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Fabra i Coats. 
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 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1964-1965 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1154 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Fabra i Coats. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1966-1967 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1155 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Fabra i Coats. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1968-1970 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1156 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Fabra i Coats. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1971-1972 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1157 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Fabra i Coats. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1973-1974 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1158 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Fabra i Coats. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1975-1976 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1159 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Fabra i Coats. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1977 
 Seccions 10.3. Previsió social 
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Caixa 1160 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Fabra i Coats. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1978 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1161 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Fabra i Coats. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1979 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1162 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Fabra i Coats. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1980 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1163 
 Tipologies - Fulls TC1 i fulls TC2. 
 Dates extremes 1981-1982 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
 
Caixa 1164 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Manufacturas Algodón Reunidas S.A. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1952-1958 
 Seccions 10.3. Previsió social 
 

Caixa 1165 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
 l'empresa Manufacturas Algodón Reunidas S.A. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 - Reglaments de règim intern (1931). 
 - Registre de jubilacions (1921-1939). 
 - Llibret dels Estatuts de l'empresa (1959). 
 - Còpia dels estatuts de la col·lectivització de l'any de 1936. 
 - Historial del conveni de reglaments i retribucions des de  
 1940. 
 Dates extremes 1921-1963 
 Seccions 8.3. Comunicació institucional 
  
Caixa 1166 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors que cotitzen a  
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 l'empresa CNH. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 Dates extremes 1944-1980 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1167 
 Tipologies - Fulls TC1 i TC2. 
 - Butlletins de cotització al règim general de la Seguretat  
 Social. 
 - Butlletins de liquidació mensual de la Seguretat Social. 
 Dates extremes 1953-1982 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1168 
 Tipologies - Fulls de relació nominal de treballadors cotitzants de Sant  
 Martí de Torelló i Filials. 
 - Comprovant de la liquidació mensual de l'assegurança  
 social obligatòria. 
 - Llibre d'actes del club esportiu de la Fabra i Coats (CEFC). 
 - Impresos i circulars del CEFC. 
 - Fotocòpies de l'escriptura de la constitució del CEFC. 
 - Fotocòpies d'actes de reunions de la comunitat de  
 propietaris de la finca núm. 43 
 - Estatuts de Montepío de Socorros Mútuos (1943). 
 - Convocatòries de reunions de Montepío. 
 - Memòria del Montepío de l'any 1970. 
 Dates extremes 1943-1982 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1169 
 Tipologies - Estatuts de la Companyia Anònima de Filatures Fabra i  
 Coats, Polimer S.A., Compañía Nacional de Hilaturas S.A.,  
 Compañía Latina de Inversiones S.A., Hilaturas Romero S.A.,  
 Agencia Central de las Hilaturas S.A., Dynacast S.A. 
 - Memòries dels exercicis de la Companyia de Filatures Fabra 
  i Coats. 
 - Clixés amb vistes de les fàbriques de Torelló, Badalona, Sant 
  Andreu, Sant Martí i dels dipòsits centrals. Dècada dels 60. 
 Dates extremes 1952-1982 
 Seccions 1.2. Estatuts i reglaments 
  
Caixa 1170 
 Tipologies - Fulls de TC2 de Sant Andreu. 
 Dates extremes 1983-1989 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1171 
 Tipologies - Fulls de TC2 de Sant Andreu (1990-1991). 
 - Fulls de TC2 de Torelló. 
 - Fulls de TC2 de Sant Martí.  
 - Fulls TC1 i TC2 de Palma de Mallorca. 
 - Rebuts del pagament d'assegurances socials. 
 - Fulls TC2 de C.N.H. 
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 Dates extremes 1981-1992 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1172 
 Tipologies - Fulls TC1 i TC2 de Sevilla, Murcia, Logroño, Biscaia,  
 València, Pontevedra, Oviedo, Lleón i Saragossa. 
 Dates extremes 1981-1994 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1173 
 Tipologies - Carnets personals d'altes i baixes a la Seguretat Social. 
 - Fitxes de treballadors difunts i dels personal jubilat. 
 Dates extremes 1964-1995 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1174 
 Tipologies - Expedients de treballadors: inclou fitxa d'alta d'ingrés a  
 l'empresa, fotocòpia del certificat de naixement, instància de  
 sol·licitud de feina, comunicat de contractació, diplomes dels  
 cursos de formació de l'empresa, certificats d'incapacitat  
 laboral, proves d'aptitud, fitxa de l'entrevista i el contracte. 
 Dates extremes 1971-1998 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
 

Caixa 1175 
 Tipologies - Expedients de treballadors de les fàbriques de Coats  
 d'Espanya: inclou fitxa d'alta d'ingrés a l'empresa, fotocòpia  
 del certificat de naixement, instància de sol·licitud de feina,  
 comunicat de contractació, diplomes dels cursos de formació  
 de l'empresa, certificats d'incapacitat laboral, proves  
 d'aptitud, fitxa de l'entrevista i el contracte. 
 Dates extremes 1968-1986 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1176 
 Tipologies - Expedients de treballadors de les fàbriques de Coats  
 d'Espanya: inclou fitxa d'alta d'ingrés a l'empresa, fotocòpia  
 del certificat de naixement, instància de sol·licitud de feina,  
 comunicat de contractació, diplomes dels cursos de formació  
 de l'empresa, certificats d'incapacitat laboral, proves  
 d'aptitud, fitxa de l'entrevista i el contracte. 
 Dates extremes 1971-1991 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1177 
 Tipologies - Expedients de treballadors de les fàbriques de Coats  
 d'Espanya: inclou fitxa d'alta d'ingrés a l'empresa, fotocòpia  
 del certificat de naixement, instància de sol·licitud de feina,  
 comunicat de contractació, diplomes dels cursos de formació  
 de l'empresa, certificats d'incapacitat laboral, proves  
 d'aptitud, fitxa de l'entrevista i el contracte. 
 Dates extremes 1951-1986 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
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Caixa 1178 
 Tipologies - Expedients de treballadors de les fàbriques de Coats  
 d'Espanya: inclou fitxa d'alta d'ingrés a l'empresa, fotocòpia  
 del certificat de naixement, instància de sol·licitud de feina,  
 comunicat de contractació, diplomes dels cursos de formació  
 de l'empresa, certificats d'incapacitat laboral, proves  
 d'aptitud, fitxa de l'entrevista i el contracte. 
 Dates extremes 1970-1986 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1179 
 Tipologies - Expedients de treballadors de les fàbriques Coats d'Espanya: 
  inclou fitxa d'alta d'ingrés a l'empresa, fotocòpia del certificat 
  de naixement, instància de sol·licitud de feina, comunicat de  
 contractació, diplomes dels cursos de formació de l'empresa,  
 certificats d'incapacitat laboral, proves d'aptitud, fitxa de  
 l'entrevista, el contracte, certificats de defuncions i notificació  
 de baixa i d'acomiadaments. 
 Dates extremes 1969-1993 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1180 
 Tipologies - Expedients de treballadors de les fàbriques Coats d'Espanya: 
  inclou fitxa d'alta d'ingrés a l'empresa, fotocòpia del certificat 
  de naixement, instància de sol·licitud de feina, comunicat de  
 contractació, diplomes dels cursos de formació de l'empresa,  
 certificats d'incapacitat laboral, proves d'aptitud, fitxa de  
 l'entrevista, el contracte, certificats de defuncions i notificació  
 de baixa i d'acomiadaments. 
 Dates extremes 1951-1991 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1181 
 Tipologies - Escriptures de compravenda de finques a favor de la  
 Companyia Anònima de Filatures Fabra i Coats. 
 - Escriptures de propietat de finques. 
 - Plànols de les finques. 
 - Contractes d'arrendament i còpia de l'escriptura. 
 Dates extremes 1898-1991 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1182 
 Tipologies - Originals i còpies d'escriptures de compravenda,  
 d'arrendaments i de permutes de les finques propietat de  
 Fabra i Coats de Torelló i de Sant Andreu. 
 - Rebuts de pagament de la contribució territorial urbana. 
 Dates extremes 1915-1989 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1183 
 Tipologies - Originals i còpies d'escriptures i contractes d'arrendament de 
  finques urbanes i comercials de Fabra i Coats a Sant Andreu, 
  Torelló i Borgonyà. 
 Dates extremes 1963-1998 
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 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1184 
 Tipologies - Originals i còpies d'escriptures de compravenda de les  
 finques propietat de Fabra i Coats a Sant Andreu. 
 Dates extremes 1925-2002 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1185 
 Tipologies - Originals i còpies de contractes d'arrendament de les finques 
  propietat de Fabra i Coats a Sant Andreu. 
 - Escriptures de cessió de poders. 
 - Escriptura de canvi de nom de l'empresa. 
 - Validació de signatures i passaports. 
 - Factures dels honoraris notarials. 
 - Originals i còpies d'escriptures de formalització d'acords  
 socials de les filials. 
 - Originals i còpies d'escriptures de constitució de la societat  
 filial. 
 - Original i còpia d'escriptures de cessió de poders de les  
 filials. 
 - Estatuts de les filials. 
 - Contractes de compravenda d'accions de les filials. 
 Dates extremes 1910-1992 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1186 
 Tipologies - Expedients de filials: actes de reunions, còpies d'estatuts,  
 còpia i original d'escriptures de constitució de la societat,  
 còpia simple d'escriptures de formalització dels acords socials  
 de filials, còpia simple d'escriptura de facultats dels directors  
 generals, contracte de compravenda d'accions de la Fabra i  
 Coats, correspondència i informes de la dissolució de CISA i  
 memòria de l'any 1991 de HFC. 
 Dates extremes 1973-1997 
 Seccions 1.3. Filials 
  
Caixa 1187 
 Tipologies - Llibre d'actes de Polimer S.A. 1946. 
 - Llibre d'actes de Compañía Latina de Inversiones S.A. 
 - Estatuts de la Compañía Latina de Inversiones S.A. 
 - Actes de la Junta General d'Accionistes 1982-1990. 
 - Estatuts de CNH i quadres de directius. 
 - Actes extraordinàries de les Juntes Generals d'Accionistes de  
 CNH.1979. 
 - Actes del Consell d'Administració de CNH. 1971- 1978. 
 - Actes de la Junta Universal d'Accionistes de CNH 1985- 
 1990. 
 - Actes de la Junta General d'Accionistes de Clarke  
 International S.A. 1984-1990 
 - Actes de la Junta General d'Accionistes de H.E.B.S.A.  
 - Original i còpia de l'escriptura de formalització d'acords  
 socials de la mercantil Dynacast S.A. 
 - Còpia d'escriptura de poder especial de Dynacast S.A. 
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 Dates extremes 1946-1990 
 Seccions 1.3. Filials 
  
Caixa 1188 
 Tipologies - Al·legacions de llicències fiscals. 
 - Expedients d'impostos municipals i correspondència. (Taxes  
 municipals, cartes de pagament de taxes). 
 - Taxes, rebuts i factures originals de cànons de sanejament  
 (aigua). 
 - Fotocòpies d'impresos d'hisenda. 
 Dates extremes 1986-1996 
 Seccions 7.4. Fiscalitat 
  
Caixa 1189 
 Tipologies - Expedients sobre marques: sol·licituds de registre de  
 marques, escriptures, factura del pagament de la taxa,  
 certificat de l'oficina espanyola de patents amb el número de  
 registre de la marca, escriptura del registre de la propietat  
 industrial, etc. 
 Dates extremes 1910-2004 
 Seccions 6.3. Propietat industrial i creació de marca 
 

Caixa 1190 
 Tipologies - Expedients sobre marques: sol·licituds de registre de  
 marques, escriptures, factura del pagament de la taxa,  
 certificat de l'oficina espanyola de patents amb el número de  
 registre de la marca, escriptura del registre de la propietat  
 industrial, etc. 
 Dates extremes 1925-2000 
 Seccions 6.3. Propietat industrial i creació de marca 
 

Caixa 1191 
 Tipologies - Expedients de contenciosos relacionats amb el  
 reconeixement de jubilacions, acomiadaments improcedents i  
 pensions d'invalidesa: factures i rebuts de la notaria,  
 sentències, resolucions, demandes, correspondència i avisos  
 del jutjat. 
 Dates extremes 1984-1996 
 Seccions 6.2. Contenciosos 
  
Caixa 1192 
 Tipologies - Expedients de contenciosos relacionats amb el  
 reconeixement de jubilacions, acomiadaments improcedents i  
 pensions d'invalidesa: factures i rebuts de la notaria,  
 sentències, resolucions, demandes, correspondència i avisos  
 del jutjat. 
 Dates extremes 1985-1997 
 Seccions 6.2. Contenciosos 
  
Caixa 1193 
 Tipologies - Expedients de contenciosos relacionats amb el  
 reconeixement de jubilacions, acomiadaments improcedents i  
 pensions d'invalidesa: factures i rebuts de la notaria,  
 sentències, resolucions, demandes, correspondència i avisos  
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 del jutjat. 
 Dates extremes 1970-1995 
 Seccions 6.2. Contenciosos 
  
Caixa 1194 
 Tipologies - Comunicats d'altes i baixes per accidents de treball,  
 comunicats d'incapacitat laboral transitòria, llistat de malats,  
 llistat de maternitat, comunicats de jubilacions anticipades,  
 certificats de baixa laboral, actes de reunions de l'economat,  
 comunicats d'alta i baixa del subsidi de protecció a la família. 
 Dates extremes 1984-1986 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1195 
 Tipologies - Rebut de nòmina. 
 - Retribucions complementàries per antiguitat. 
 Dates extremes 1957-1984 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 1196 
 Tipologies - Rebuts de nòmines. 
 Dates extremes 1984 
 Seccions 10.1. Remuneració i pagaments 
  
Caixa 1197 
 Tipologies - Fitxes de baixa de treballadores per jubilacions,  
 acomiadaments i incapacitat laboral. 
 Dates extremes 1945-1980 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
 
Caixa 1198 
 Tipologies - Fitxes de baixa de treballadors per jubilació. 
 Dates extremes 1945-1982 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1199 
 Tipologies - Fitxes de baixa de treballadors per jubilacions,  
 acomiadaments i incapacitat laboral. 
 - Fitxes de defunció dels treballadors jubilats. 
 Dates extremes 1932-1984 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1200 
 Tipologies - Llibre registre d'altes i baixes del personal masculí. 
 Dates extremes 1906-1939 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1201 
 Tipologies - Llibre registre d'altes i baixes del personal femení. 
 Dates extremes 1906-1939 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1202 
 Tipologies - Llibre registre d'altes i baixes del personal masculí. 
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 Dates extremes 1939-1940 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1203 
 Tipologies - Llibre registre d'altes i baixes del personal femení. 
 Dates extremes 1939-1940 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1204 
 Tipologies - Llibre registre del personal femení per departaments. 
 Dates extremes 1907-1921 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1205 
 Tipologies - Llibre registre del personal femení per departaments. 
 Dates extremes 1917-1931 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1206 
 Tipologies - Llibre de registre del personal femení per departaments. 
 Dates extremes 1931-1940 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1207 
 Tipologies - Llibre de registre del personal masculí per departaments. 
 Dates extremes 1931-1940 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1208 
 Tipologies - Llibre registre del personal masculí i femení per  
 departaments. 
 Dates extremes 1920-1929 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1209 
 Tipologies - Llibre registre del personal jubilat amb el sou de la pensió i  
 la data de defunció. 
 Dates extremes 1916-1941 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1210 
 Tipologies - Llibre registre amb fitxes de treballadors. Hi ha les dades  
 personals, la data d'incorporació a la feina, la categoria  
 professional, la data de baixa i el motiu de la baixa. 
 Dates extremes 1958 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1211 
 Tipologies - Llibre registre del Ministerio de Trabajo amb el padró dels  
 treballadors de la fàbrica de Sant Andreu. De cada  
 treballador s'especifica l'estat civil, la data de naixement, el  
 nom dels pares, la data d'ingrés a l'empresa, la categoria  
 professional, el salari base i si tenien triennis. 
 Dates extremes 1947-1950 
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 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1212 
 Tipologies - Llibre registre del Ministerio de Trabajo amb el padró de  
 treballadors de la fàbrica de Sant Andreu. De cada  
 treballador s'especifica el número de soci beneficiari, l'estat  
 civil, la data de naixement, la data d'ingrés a l'empresa, la  
 categoria professional i el salari. 
 Dates extremes 1950-1952 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1213 
 Tipologies - Llibre registre del Ministerio de Trabajo amb el padró de  
 treballadors de la fàbrica de Sant Andreu. De cada  
 treballador s'especifica l'estat civil, la data de naixement, el  
 nom dels pares, la data d'ingrés a l'empresa, la categoria  
 professional, el salari base i si tenien triennis. 
 Dates extremes 1946-1947 
 Seccions 10.5. Personal i contractació 
  
Caixa 1214 
 Tipologies - Llibre registre mensual de l'Instituto Nacional de Prevision y  
 Mutualidades Laborales amb la relació nominal dels  
 treballadors assegurats al servei de Fabra i Coats, amb les  
 bases de cotització, assegurances socials i mutualitats laborals 
  i amb la declaració de prestacions econòmiques  
 d'assegurances socials satisfetes. 
 Dates extremes 1960-1964 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1215 
 Tipologies - Llibre registre mensual de l'Instituto Nacional de Prevision y  
 Mutualidades Laborales amb la relació nominal dels  
 treballadors assegurats al servei de Fabra i Coats, amb les  
 bases de cotització, assegurances socials i mutualitats laborals 
  i amb la declaració de prestacions econòmiques  
 d'assegurances socials satisfetes. 
 Dates extremes 1963 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1216 
 Tipologies - Llibre registre mensual de l'Instituto Nacional de Prevision y  
 Mutualidades Laborales amb la relació nominal dels  
 treballadors assegurats al servei de Fabra i Coats, amb les  
 bases de cotització, assegurances socials i mutualitats laborals 
  i amb la declaració de prestacions econòmiques  
 d'assegurances socials satisfetes. 
 Dates extremes 1963 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1217 
 Tipologies - Registre de personal de totes les fàbriques (Sant Andreu,  
 Badalona, Torelló, Sant Martí, Merceria Santa Ana S.A.,  
 Calceteria Hispánica S.A., C.N.H.,  La Mambla, Marsa S.A.)  
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 amb la relació nominal dels sous o jornals subjectes a  
 cotització per a l'assegurança obligatòria per malaltia. També 
  hi ha un llistat de baixes de personal amb i sense prestació  
 social, un llistat d'altes de personal i un càlcul de l'import de  
 la prima al personal segons la categoria professional. 
 Dates extremes 1944-1945 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1218 
 Tipologies - Escriptures de compravenda de terrenys, actes notarials de  
 cessió de poders, escriptures d'obertura de dipòsits, actes  
 notarials on es dóna fe que s'ha entregat el llibre d'actes de la  
 Junta General d'Accionistes, actes d'amortització de valors,  
 escriptures de cancel·lacions d'hipoteques, etc. 
 - manquen alguns expedients i d'altres estan buits. 
 Dates extremes 1872-1966 
 Seccions 6. Afers jurídics 
  
Caixa 1219 
 Tipologies - Escriptures de cessió de poders, de compravenda,  
 d'acceptació d'hipoteques, de redempció de censos, de cessió  
 de poders, de declaracions de noves construccions i de  
 segregacions de terrenys. 
 - manquen alguns expedients i d'altres estan buits. 
 Dates extremes 1946-1983 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1220 
 Tipologies - Escriptures de modificació d'estatuts, de nomenament de  
 gerents, de poders, còpia de l'escriptura de constitució de  
 filials, de dissolucions de la societat, de certificats de  
 renovació de marques, de convenis comercials, de cessions de  
 marques, de compravenda de terrenys, emissió d'obligacions,  
 actes de conciliació amb els treballadors. 
 - Expedient d'un contenciós de treballadors per augmentar la  
 seva categoria professional i salarial. 
 - Expedients de contractes amb mútues. 
 - Expedients de contractes de llogaters. 
 - Expedients de contractació d'empreses. 
 - Expedients de taxes municipals. 
 - Expedients de recursos humans: dades de l'economat, de  
 contractació, de negociacions i de convenis. 
 - manquen alguns expedients i d'altres estan buits. 
 Dates extremes 1910-1969 
 Seccions 10. Recursos humans 
  
Caixa 1221 
 Tipologies - Expedients de convenis, de contenciosos amb treballadors,  
 de contractes de lloguer amb el personal, de contractes de  
 treball. 
 - Expedients d'emissió d'obligacions i augment de capital. 
 - Expedients de la Junta General d'Accionistes. 
 - Informe d'Hisenda sobre el balanç econòmic de la fàbrica  
 durant el període de la Guerra Civil. (1942) 
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 - Expedients d'informació sobre inversions estrangeres. 
 - Expedients de convenis amb altres empreses. 
 - Expedients de convenis amb mútues. 
 Dates extremes 1957-1976 
 Seccions 10.2. Relacions socials 
  
Caixa 1222 
 Tipologies - Expedients de recursos humans: modificacions d'horaris de  
 treball, sol·licitud de feina, contractes dels serveis de pensions  
 dels bancs i pagaments mensuals de personal. 
 - Escriptures de poders. 
 - Expedients de contenciosos administratius. 
 - Recurs del Tribunal Suprem entre l'empresa i treballadors. 
 - Reglament intern de la Fabra i Coats. 
 - Escriptures de segregació de terrenys. 
 - Expedient de certificació de productor nacional. 
 - Escriptures de constitució de la Fabra i Coats. 
 - Escriptures de valoració de terrenys i propietats. 
 Dates extremes 1903-1975 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1223 
 Tipologies - Escriptures de poders. 
 - Escriptures de registre de marques. 
 - Original i fotocòpia de l'escriptura de l'inventari de béns de  
 la Fabra. 
 - Escriptura de modificació dels estatuts de l'empresa. 
 - Escriptures de descripció de les finques. 
 - Cartes de pagament. 
 - Escriptures del conveni i domini de la mina d'aigua de  
 Santa Eulàlia. 
 - Escriptures d'adquisició i cessió de terrenys de la fàbrica de  
 Torelló, inventari de béns de Torelló. 
 - Escriptura d'augment de capital de MARSA. 
 - manquen expedients. 
 Dates extremes 1868-1978 
 Seccions 6.3. Propietat industrial i creació de marca 
 

Caixa 1224 
 Tipologies - Escriptures d'adjudicacions a favor de la Fabra i Coats. 
 - Escriptures de compravenda. 
 - Escriptures d'actes i testimoniatge de fe. 
 - Escriptures de pròrroga al registre mercantil de la societat. 
 - Escriptures de nomenament de càrrecs. 
 - Llibre registre mensual de l'Instituto Nacional de Prevision y  
 Mutualidades Laborales amb la relació nominal dels  
 treballadors assegurats al servei de Fabra i Coats, amb les  
 bases de cotització, les assegurances socials i mutualitats  
 laborals i amb la declaració de prestacions econòmiques  
 d'assegurances socials satisfetes. 
 - Escriptures d'atorgament de poders. 
 - Expedients de contenciosos amb el personal de l'empresa. 
 - Escriptures d'amortitzacions d'obligacions. 
 Dates extremes 1933-1976 
 Seccions 1.1. Documents constitutius 
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Caixa 1225 
 Tipologies - Escriptures de cessió de poders. 
 - Expedients de convenis laborals. 
 - Escriptures de nomenaments de càrrecs. 
 - Expedients de procediments judicials. 
 - Expedient de testimoniatge d'adquisició d'accions. 
 - Escriptures d'adquisicions de societats. 
 - Llibre d'actes del Consell d'Administració. 
 - Manquen expedients. 
 Dates extremes 1961-1983 
 Seccions 1.1. Documents constitutius 
  
Caixa 1226 
 Tipologies - Expedients de recursos humans: contractacions, censos de  
 personal actiu, expedients d'estudis toxicològics a personal,  
 d'augment de nòmina, etc. 
 - Escriptures de cancel·lacions d'hipoteques. 
 - Escriptures de canvi de domicili. 
 - Expedients de contractació de publicitat. 
 - Escriptura de modificació d'estatuts. 
 - Expedients de sol·licituds de patent de marques. 
 - Expedients de convenis comercials. 
 - Convenis salarials. 
 - Manquen expedients. 
 Dates extremes 1969-1976 
 Seccions 6.3. Propietat industrial i creació de marca 
  
Caixa 1227 
 Tipologies - Escriptures de modificació dels estatuts. 
 - Escriptures de cancel·lacions d'hipoteca. 
 - Expedients de recursos humans: sol·licituds d'augment de  
 retribucions. 
 - Procés judicial contra la Cía. Latina de inversiones. 
 - Expedients de fusions de societats 
 - Escriptura de nomenament de càrrecs i escriptura  
 d'acceptació de dimissions de càrrecs. 
 - Escriptures de poder. 
 - Escriptura de condicions de vendes. 
 - Escriptures de compravenda de societats. 
 - Escriptures de compravenda de finques i terrenys. 
 - Expedients de compravenda de terrenys. 
 - Manquen expedients. 
 Dates extremes 1971-1983 
 Seccions 4. Direcció general 
  
Caixa 1228 
 Tipologies - Expedients del registre de la propietat i creació de marques. 
 - Expedients del registre mercantil. 
 - Expedients de dissolució de la mútua Montepío. 
 - Expedient de cessió d'un títol honorífic a la Coats Fabra S.A. 
 - Expedients jurídics de competència deslleial de marques. 
 - Escriptures de cessió de poder. 
 - Expedients de qualificació urbanística. 
 - Manquen expedients. 
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 Dates extremes 1961-1978 
 Seccions 6.3. Propietat industrial i creació de marca 
  
Caixa 1229 
 Tipologies - Expedients de compravenda de locals. 
 - Expedients de la nova reglamentació econòmica proposada  
 per l'estat. 
 - Escriptures de cessió de poders per plets. 
 - Expedients judicials. 
 Dates extremes 1974-1987 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1230 
 Tipologies - Escriptures i còpies d'escriptures d'acords socials de la C.A.  
 filatures de Fabra i Coats. 
 - Escriptures de nomenament de conseller de Polimer S.A. 
 - Expedient de recursos humans: expedients de regulació  
 d'ocupació. 
 - Expedients de contractació de detectius privats. 
 - Expedients de cessió de poders. 
 - Contractes de llogaters. 
 - Expedients de processos judicials. 
 - Manquen expedients. 
 Dates extremes 1969-1979 
 Seccions 3. Òrgans de govern 
 
Caixa 1231 
 Tipologies - Expedients amb reculls de premsa.  
 - Expedient amb memòries, informes de gestió i de comptes  
 anuals. 
 - Expedients de processos judicials i de contenciosos. 
 - Escriptures de cessió de poder. 
 Dates extremes 1975-1984 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1232 
 Tipologies - Expedients disciplinaris. 
 - Expedients de fusions i d'absorcions de societats. 
 - Escriptura d'augment de capital i modificació d'estatuts. 
 - Escriptures de formalitzacions d'acords socials. 
 - Expedients amb reculls de premsa. 
 - Expedients de modificació d'horaris. 
 - Expedients d'acomiadament de personal. 
 - Expedients de compravenda d'immobles. 
 - Escriptures de nomenaments de càrrecs. 
 - Manquen expedients i altres estan de buits. 
 Dates extremes 1926-1985 
 Seccions 1.2. Estatuts i reglaments 
  
Caixa 1233 
 Tipologies - Expedients amb reculls de premsa. 
 - Escriptures de cessió de poder. 
 - Expedients d'expropiació de la casa bressol de Sant Andreu. 
 - Expedients d'adquisició de societats. 
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 - Expedients de reducció de la jornada laboral i de  
 desocupació. 
 - Escriptures de nomenaments de càrrecs. 
 - Manquen expedients i altres estan buits. 
 Dates extremes 1967-1980 
 Seccions 10.3. Previsió social 
  
Caixa 1234 
 Tipologies - Expedients de registre de la propietat. 
 - Escriptures d'acords socials. 
 - Expedient de la casa bressol. 
 - Expedients de jubilacions anticipades i regulació de plantilla. 
 Dates extremes 1976-1984 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1235 
 Tipologies - Expedients de contractes comercials. 
 - Expedient de dissolució de la Mútua Montepío. 
 - Expedients de cessions de finques. 
 - Expedients de contenciosos judicials de la colònia de  
 Borgonyà. 
 - Escriptura de formalitzacions d'acords socials. 
 - Expedients de suspensió de pagaments d'altres societats. 
 - Expedients d'emissió d'obligacions. 
 Dates extremes 1976-1990 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
 

Caixa 1236 
 Tipologies - Expedients d'afers jurídics. 
 - Escriptures de cessió de poders. 
 - Expedients d'arrendament de pisos. 
 - Expedients amb contenciosos amb l'empresa Gutermann. 
 Dates extremes 1979-1985 
 Seccions 5. Gestió del Patrimoni 
  
Caixa 1237 
 Tipologies - Expedients de canvi de nom de Polimer S.A. i Dynacast S.A.  
 (adquisicions de locals, contractes de compravenda, registre  
 de marques, cartes de pagament, actes del Consell  
 d'Administració, etc.) 
 - Expedients d'afers jurídics. 
 - Escriptures de cessió de poders. 
 - Expedients d'arrendaments de locals. 
 Dates extremes 1968-1985 
 Seccions 6. Afers jurídics 
  
Caixa 1238 
 Tipologies - Expedients del Pla de Reconversió Tèxtil. 
 - Expedients del Pla General d'Ordenació i Creixement a Sant  
 Vicenç de Torelló. 
 - Expedient de suspensió de pagaments a Relámpago S.A. 
 Dates extremes 1980-1985 
 Seccions 4.1. Plans d'empresa 
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Caixa 1239 
 Tipologies - Expedients de processos judicials. 
 - Expedients de taxes municipals. 
 - Expedients de segregacions de terrenys 
 - Manquen expedients i altres estan buits. 
 Dates extremes 1967-1983 
 Seccions 6. Afers jurídics 
  
Caixa 1240 
 Tipologies -  Expedients d'afers jurídics amb els treballadors: actes de  
 conciliació, pagament d'honoraris, accidents laborals., etc. 
 - Escriptures de cessió de poder per a plets i poders especials. 
 - Recull fotogràfic del desbordament del riu Ter (1983). 
 - Manquen expedients. 
 Dates extremes 1980-1989 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1241 
 Tipologies - Expedients amb reculls de premsa. 
 - Expedients d'arrendament de finques. 
 - Fotocòpies de TC1. 
 - Escriptura de formalització d'acords socials. 
 - Escriptures de nomenaments de càrrecs. 
 - Expedients de fiscalitat. 
 - Registre de les propietats. 
 - Expedient de registres mercantils. 
 - Expedients de procediments judicials. 
 Dates extremes 1975-1987 
 Seccions 7.4. Fiscalitat 
  
Caixa 1242 
 Tipologies - Escriptures de divisió de terrenys. 
 - Còpia de poder per a plets. 
 - Expedients de procediments judicials amb els treballadors. 
 - Expedients amb retalls de premsa. 
 - Expedients de propietat industrial. 
 - Expedients del registre mercantil. 
 - Expedients del conveni col·lectiu. 
 - Expedients de cessió de títols honorífics a l'empresa per les  
 prestacions socials. 
 - Fotocòpies de testaments. 
 - Tarifes de preus. 
 Dates extremes  1916-1986 
 Seccions 5.1. Infraestructura industrial i immobles 
  
Caixa 1243 
 Tipologies - Instrument de descripció de l'arxiu Sr. Asturias ordenat  
 alfabèticament. 
 Dates extremes 1970-1980 
 Seccions 5.5 Arxiu 
  
Caixa 1244 
 Tipologies - Instrument de descripció de l'arxiu Sr. Asturias ordenat  
 alfabèticament. 
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 Dates extremes 1970-1980 
 Seccions 5.5 Arxiu 
  
Caixa 1245 
 Tipologies - Instrument de descripció de l'arxiu Sr. Asturias ordenat  
 alfabèticament. 
 - Registre de préstecs. 
 Dates extremes 1970-1980 
 Seccions 5.5 Arxiu 


