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ÀREA D’IDENTIFICACIÓ  
 
Codi referència:     
CAT.AMCE. 34 
 
Nivell de descripció: 
Fons  
 
Tipus de fons:   
Patrimonial 
 
Títol:     
FAMÍLIA MAYOR FINA 
 
Dates:     
1769-1959 
         
Volum i suport:         
10 llibres suport paper i pergamí,  15 unitats d’instal·lació que sumen  2,5 metres 
lineals i una biblioteca familiar (1818-1852) 
 
 
ÀREA DE CONTEXT 
 
Nom productor :         
Isidre Mayor Singla 
 
Història del productor :  
Isidre Mayor Singla  (Prats del Rei  -Barcelona-,1865 – Castelló d’Empúries, 1910). 
Llicenciat en Dret civil i canònic per la Universitat de Barcelona (1887) i notari. El 1893 
es traslladà a  Castelló d’Empúries per ocupar-se de la notaria, càrrec que va exercir 
fins que va morir el 1910. Era fill de Vicenç Mayor Calbo de Torremansana (Alacant) i 
de Teresa Singla Albert de Barcelona.  El 1896, es va casar amb la pubilla d’una 
família de propietaris castellonins, Teresa de Pagès i Garrigolas,  hereva de la casa 
Milsocós, amb qui va tenir 4 fills, Teresa, Sofia, Antoni i Catalina. L’hereu, Antoni 
(1901),  va ser alcalde de Castelló i es va casar amb Dolors Fina Coll, filla de Mario 
Fina Bonet  i Maria Coll Clapés hisendats de La Bisbal. El matrimoni tingué dos fills, 
Manel i Teresa. 
 
L’esposa d’Isidre Mayor, Teresa de Pagés, era filla dels castellonins Antoni de Pagès 
Frigola i de Catalina Garrigolas Suro, hereva de la família del notari Jaume Milsocós 
que exercí a  Castelló entre 1734 i 1736. La pubilla Milsocós va casar-se amb un 
fadristern de la casa Batlle de Palau de Santa Eulàlia. Més endavant,  una altra pubilla 
de la casa va enllaçar amb un fadristern de la casa Pagès de Vilatenim. 
 
 
Història arxivística : 
Des d’època medieval a Castelló d’Empúries coexistiren dues notaries públiques, una 
de les quals era coneguda popularment com d’en Mallen i apareix documentada per 
primera vegada el 1294, l’altra era coneguda com d’en Bofill i ja apareix documentada 
el 1279. Ambdues eren propietat del comte d’Empúries. El 1544  la notaria d’en Mallén 
passà a ser gestionada per la Comunitat de Preveres  de Santa Maria. L’altra continuà 
essent propietat dels comtes. Des del segle XV es trobava situada en un edifici de la 
plaça del Gra, i  era contigua a l’escrivania de la Cúria comtal.  
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Existia també un Col·legi de Notaris ( 1512-1862), que es suprimí quan entrà en vigor 
la moderna organització del notariat –llei organica del notariat-. La llei indicava que els 
protocols pertanyien a l’estat  i que els notaris els havien de preservar  sota la seva 
custodia. El 1931 es crearen els arxius històrics provincials amb l’objectiu de 
salvaguardar i unificar  els volums notarials de cada districte. 
 
 
La documentació cedida havia estat  aplegada per Isidre Mayor durant el periode que 
s’ocupà de la notaria castellonina coneguda com d’en Bofill. Per tant, el fons conserva 
documentació i esborranys del propi Isidre Mayor i un seguit de llibres notarials antics 
signats per altres notaris castellonins custodiats a la notaria on exercí Mayor i que mai 
van ser incorporats, malgrat la legislació, a l’arxiu de protocols provincial. 
 
 
Dades sobre l’ingrés:    
El fons fou cedit per Manuel Mayor Fina, nét del productor, el mes d’abril de 2010 . El 
conveni de donació es va signar el  4 de maig de 2010. 
 
 
 
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA  
 
Abast i contingut :  
 El fons està integrat per un seguit de llibres relacionats amb comunitats monàstiques, 
en destaquem els capbreus de Sant Pere de Rodes, el del monestir d’Amer i Santa 
Maria de Roses i el de la comanda del temple de Castelló d’Empúries.  També s’ha 
conservat un capbreu de la universitat de Roses, els capbrevants dels quals eren veins 
de Roses, Castelló, Fortià, Garriguella, Vilajuiga, Rabos, Mollet, Vilamaniscle, 
Vilasacra, El Far, Riumors, Fortianell, Torroella de Fluvià i Sant Martí de Canyà. 
Els capbreus foren redactats pels notaris: 
Esteve  Camps notari de Castelló d’Empúries entre 1763- 1799. 
Manuel Margarit Joals notari de Castelló d’Empúries  entre 1769 i 1799, 
Bonaventura Bou Guinart notari de Girona entre 1771 i 1809 
Francesc Moner notari a Castelló d’Empúries entre 1808 i 1840. ( notaria Bofill) 
Miquel Carbonell Támaro notari de Castelló d’Empúries  entre 1820 i 1862. 
Narcís Morales Clapera notari de Castelló d’Empúries  entre 1792 i 1798 
 
De la tasca desenvolupada per Isidre Mayor s’ha conservat documentació comptable, 
còpies d’escriptures i relacions d’atorgants, entre moltes altres coses.  
 
Sistema d’organització: 
 La documentació va ingressar en mal estat de conservació i sense cap organització 
prèvia.  Per tant, el fons es va organitzar en tres grans apartats: 
 
01. Documentació notarial 
 Capbreus 
 Comptabilitat i documents auxiliars de notaria 
02. Documentació familiar i personal 
03. Hemeroteca  
04. Impressos menors 
05. Biblioteca 
 
Increments: 
No hi ha previsió de més ingresos. 
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ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I D’ÚS  
 
Accés : 
Accés lliure 
 
Condicions de reproducció : 
La documentació pot ser reproduïda sempre i quan no afecti la seva conservació. Pel 
que fa als llibres notarials només es podran reproduir fotograficament. 
 
Llengües: 
Català, castellà i llatí. Hi ha llibres a la biblioteca particular escrits en francès i 
esperanto. 
 
Característiques físiques : 
Alguns dels llibres estan molt malmesos i contaminats per fong, com el  volum 3, el 4 i 
el  18, els quals s’han encapçat en caixes separades. La resta del fons  es conserva 
bé, tot i que en els núms. 16 i 17 han desaparegut les cobertes de pergamí.  
El fons es troba en el dipòsit principal condicionat a una temperatura de 21º C i a una 
humitat controlada de 40-45 %. 
 
Instruments de descripció: 
Hi ha un inventari en suport paper que es troba a l’arxiu. 
  
ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA  
 
Documentació relacionada : 
Es conserva dos llibres de comptes del notari Manuel Margarit Joals. Per tant a l’Arxiu 
Històric de Girona es conserven els protocols d’aquesta notari castelloní, on trobariem 
desenvolupades totes les escriptures que apareixen en els llibres de comptes. 
  
Bibliografia: 
FORT OLIVELLA, Joan; SERNA COBA, Erika; SOLER SIMON, Santi: Catàleg dels 
protocols del districte de Figueres (I) . Barcelona: Fundació Noguera, col·lecció 
Inventaris d’arxius notarials de Catalunya, 2001. 
 
 
ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ  
 
Autoria i data:   
Marisa Roig Simon, 20 desembre de 2012 
 


