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Instituto Valenciano de Economía
(Valencia, 1929-1980)

Perfil de la institución
El Instituto Valenciano de Economía fue fundado en 1929 con el nombre de Centro
de Estudios Económicos Valencianos, gracias a la iniciativa de Antonio Sarthou e
Ignacio Villalonga. El Centro se regía por un Patronato, o Junta Patronal, que estaba
formado por representantes de la Diputación Provincial de Valencia, del
Ayuntamiento de Valencia y de otras entidades de carácter económico. Los
funciones del CEEV eran emitir informes sobre los temas que afectaban a la
economía española, y en especial a la valenciana, y asesorar e informar a los
organismos públicos. Para desempeñar esa labor, el centro contaba con una
biblioteca especializada en temas económicos españoles e internacionales. El CEEV
fue el primero de su especialidad que hubo en España.
El Centro convocaba unas reuniones, llamadas “conversaciones sobre economía”,
para discutir sobre los acontecimientos económicos nacionales e internacionales. El
rigor de sus estudios y dictámenes fue considerado de suma importancia. En la
Segunda República, al hacerse cargo de la Dirección General de Comercio Vicente
Iborra, se usó a esta institución como principal asesoría en materias de comercio.
Terminada la Guerra Civil, Román Perpiñá se hizo cargo de la dirección del Centro
desde 1939 hasta 1948, año en que el Patronato cambia sus estatutos y el Centro
pasa a denominarse Instituto Valenciano de Economía. Desde ese momento se inicia
un acercamiento progresivo a la Institución Alfonso el Magnánimo, al establecerse
estatutariamente que la Diputación Provincial de Valencia asume en la persona de
su presidente, a través de dicha institución, la presidencia del Patronato.
Finalmente, en el año 1980 el IVE se integra como un instituto más de los que
forman la Institución Alfonso el Magnánimo, perdiendo su personalidad jurídica
propia.
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Qué fondo se conserva
En 83 cajas de archivo, se conserva la documentación producida por el Instituto
durante su funcionamiento. Encontramos seis cajas de archivo con los informes
emitidos sobre temas económicos. También se conserva la documentación de
trabajo utilizada para recabar la información necesaria para la elaboración de sus
informes y conocer la situación de la economía española e internacional. La
documentación de trabajo está clasificada por temas.

Importancia del fondo
En el archivo se conservan los presupuestos, las actas, las memorias, los datos
estadísticos y los informes emitidos sobre temas económicos del CEEV, así como
toda la documentación de apoyo informativo de carácter económico. Toda esta
documentación es reflejo de la actividad asesora del Centro. Tiene gran importancia
el apartado dedicado a la agricultura, el regadío y la producción y exportación de
cítricos. Entre la documentación podemos encontrar los estudios sobre la
financiación del Plan Sur y sobre el aprovechamiento integral del lago de la Albufera
de Valencia.

Cómo ha ingresado
La Diputación Provincial de Valencia, en la sesión plenaria del 18 de abril de 2000,
adoptó el acuerdo de ceder temporalmente los fondos de la biblioteca y del archivo
del Instituto Valenciano de Economía de la Institución Alfonso el Magnánimo a la
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, y de depositarlos en la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu.

Condiciones de acceso
Se permite la consulta de la documentación con finalidades de investigación
histórica y cultural. Normativa general de acceso y uso de la Biblioteca Valenciana.

Instrumentos de descripción
 Inventario
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COD. DESCRIPCIÓN
3.1.

3.2.
I.
I.1.
I.1.a.
I.1.b.
I.1.c.
I.1.d.
I.1.e.
I.1.f.
I.1.g.
I.1.h.
I.1.i.
I.1.i.
I.1.j.
I.1.k.
I.1.l.
I.1.m.
I.1.n.
I.1.o.
I.1.p.
I.1.q.
I.1.r.
I.1.s.
I.2.
I.2.a.
I.2.b.
I.2.c.
I.2.d.
I.2.e.

INFORMES TÈCNICS
Informes tècnics nº 1 a 45
Informes tècnics nº 46 a 95
Informes tècnics nº 96 a 150
Informes tècnics nº 151 a 173
Informes tècnics nº 174 a 193
Informes tècnics nº 194 a 210
DOCUMENTACIÓ DE TREBALL
Agricultura, ganaderia, pesca
Agricultura en general, fruiters
Generalitats (I)
Generalitats (II)
Agricultura (I)
Agricultura (II)
Agricultura (III)
Agricultura (IV)
Agricultura (V)
Agricultura (VI)
Agricultura (VII)
Agricultura (VIII)
Regadius
Regadius
Plantes hortícoles
Fruiters (I)
Fruiters (Albercoc i bresquilla) (II)
Fruiters (Albercoc i bresquilla) (III)
Fruiters (pomes i peres) (IV)
Fruiters (Plàtans) (V)
Fruits secs (ametla i avellana) (I)
Fruits secs (II)
Productes agrícoles: vinya, cereals, etc. Preus agrícoles
Creïlla
Ceba
Olivera
Vinya
Vins i alcohols (I)
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I.2.f.
I.2.g.
I.2.h.
I.2.i.
I.2.j.
I.2.k.
I.2.l.
I.2.m.
I.2.n.
I.2.o.
I.2.p.
I.2.q.
I.2.r.
I.3.
I.3.a.
I.3.b.
I.3.c.
I.3.d.
I.3.e.
I.3.f.
I.3.g.
I.3.h.

Vins i alcohols (II)
Cereals
Forment (Blat) (I)
Forment (Blat) (II)
Forment (Blat) (III)
Arròs (I)
Arròs (II)
Arròs (III)
Arròs (IV)
Café i cacau
Preus agrícoles (I)
Preus agrícoles (II)
Preus agrícoles (III)
Boscos, plantes industrials, ramaderia, reforma agrària
Boscos
Fusta
Resines
Suro
Plantes industrials
Cautxú
Sucre
Cotó

I.3.i.
I.3.j.
I.3.k.
I.3.l.
I.3.m.
I.3.n.
I.3.o.
I.3.p.
I.3.q.
I.3.r.
II.
II.1.
II.1.a.
II.1.b.
II.1.c.
II.1.d.
II.1.e.
II.1.f.

Adobs
Nitrògen (I)
Nitrògen (II)
Ramaderia
Pesca
Arrendaments
Reforma agrària
Política agrària
Crèdit agrícola
Alimentació
Cítrics. Exportació agrícola
Unió Nacional de la Exportació Agrícola. Campanya d’exportació de cítrics
U.N.E.A. Circulars any 1927
U.N.E.A. Circulars any 1928
U.N.E.A. Circulars any 1929
U.N.E.A. Circulars any 1930
U.N.E.A. Circulars any 1932
U.N.E.A. Circulars any 1932
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II.1.g.
II.1.h.
II.1.i.
II.1.j.
II.2.
II.2.a.
II.2.b.
II.2.b.
II.2.c.
II.2.d.
II.2.e.
II.2.f.
II.2.g.
II.2.h.
II.2.i.
II.2.j.
II.2.k.
II.2.l.
II.2.m.
II.2.n.
II.2.o.
II.2.o.
II.2.p.
II.2.q.
II.2.r.
II.2.s.
II.2.t.
II.2.u.
II.2.v.
II.2.x.
III.
III.1.
III.1.a.
III.1.b.
III.1.c.
III.1.d.
III.1.e.
III.1.f.

U.N.E.A. Circulars any 1933 i 1934
Resum estadístic Exportació d’agris (campanya 1954-1955, 1955-1956)
Resum estadístic Exportació d’agris (campanya 1956-1957)
Resum estadístic Exportació d’agris (creació de la ponència per a l’ordenació de
la campanya exportadora d’agris - Retall del diari Levante 1959)
Cítrics. Producció i exportació
Cítrics en general
Cítrics. Derivats. Envasos. Transport...
Cítrics. Envasos. Estadístiques. Transport. Círculo Frutero...
Cotitzacions d’agris en “Il Sole” any 1933
Cítrics (Taronja) (I)
Cítrics (Taronja) (II)
Cítrics (Taronja) (III)
Cítrics (Taronja) (IV)
Cítrics (Taronja) (V)
Cítrics (Taronja) (VI)
Cítrics (Taronja) (VII)
Cítrics (Taronja) (VIII)
Cítrics (Taronja) (IX)
Cítrics (Taronja) (X)
Cítrics (Taronja) (XI)
Cítrics (I) – Recomanacions internacionals. Reunió d’experts per a la
normalització i organització del mercat d’agris d’Europa
Cítrics (II) – Recomanacions internacionals. Reunió d’experts per a la
normalització i organització del mercat d’agris d’Europa
Cítrics – Àfrica del Nord, EE.UU., França i Israel
Cítrics – Alemanya i Itàlia
Cítrics – Anglaterra
Cítrics – Diversos Països
Cítrics – Cultivos (I)
Cítrics – Cultivos (II) – Departament de Química Vegetal
Organització Citrícola Sindical
Propaganda citrícola
Indústria, finances, transports
Indústria
Indústria (I)
Indústria (II)
Política industrial
Projecte d’Estudi de la Indústria Espanyola
Indústries químiques
Indústries alimentàries
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III.1.g.
III.1.h.
III.1.i.
III.1.j.
III.1.k.
III.1.l.
III.1.m.
III.1.n.
III.1.o.
III.1.p.
III.2.
III.2.a.
III.2.b.
III.2.c.
III.2.d.
III.2.e.
III.2.f.
III.2.g.
III.2.h.
III.2.i.
III.2.j.
III.2.k.
III.2.l.
III.2.m.
III.2.n.
III.2.o.
III.2.p.
III.2.q.
III.2.r.
III.2.s.
III.2.t.
III.2.u.
III.3.
III.3.a.
III.3.b.
III.3.c.
III.3.d.
III.2.e.
III.3.f.
III.3.g.

Indústries plàstiques
Siderometalúrgia
Energia elèctrica
Paper
Téxtil
Ciment
Carburants
Petroli
Mineria
Carbó
Hisenda. Finances
Hisenda pública (I)
Hisenda pública (II) – Països
Deute públic
Impostos
Finances (I)
Finances (II)
Finances (III)
Finances (IV)
Paper moneda
Renda nacional
Bancs
Crèdits
Diners
Argent
Or
Preus
Consums, inversions i estalvis
Finançament de la indústria nacional
Societats anònimes: Balanços
Assegurances
Ajuda exterior
Transports. Obres Públiques
Transport aeri i general
Transport marítim (I)
Transport marítim (II)
Ports
Transports per carretera
Ferrocarrils
Taxa de rodatge

Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Archivo Instituto Valenciano de Economía

33

34

35

36

37

38

8

BIBLIOTECA VALENCIANA NICOLAU PRIMITIU. Archivo Instituto Valenciano de
Economía · INVENTARIO
III.3.h.
III.3.i.
III.3.j.
III.3.k.
III.3.l.
IV.
IV.1.
IV.1.a.
IV.1.b.
IV.1.c.
IV.1.d.
IV.1.e.
IV.1.f.
IV.1.g.
IV.1.h.
IV.1.i.
IV.1.j.
IV.1.k.
IV.1.l.
IV.1.m.
IV.1.n.
IV.1.o.
IV.1.p.
IV.1.q.
IV.1.r.
IV.1.s.
IV.1.s.
IV.1.t.
IV.1.u.
IV.1.v.
IV.2.
IV.2.a.
IV.2.b.
IV.2.c.
IV.2.d.
IV.2.e.
IV.2.f.
IV.2.g.
IV.2.h.
IV.3.

Obres Públiques
Planificacions
Mercats
Població
Vivendes
Comerç exterior. Duanes. Mercat Europeu. Política econòmica. Relacions
econòmiques internacionals
Comerç exterior. Duanes. Mercat Comú Europeu
Comerç exterior (I)
Comerç exterior (II)
Comerç exterior (III)
Comerç exterior (IV)
Pagaments exteriors
Canvi exterior
Duanes
Tarifes aranzalàries
Ports francs
Compensacions
Contingents
Dumping
Fires, exposicions i mercats
Agència Europea de Productividad
Lliga Europea de Cooperació Econòmica
O.E.C.E.
Mercat Comú Europeu (I)
Mercat Comú Europeu (II)
Mercat Comú Europeu (III)
Mercat Comú Europeu (IV)
Conferència Econòmica de Londres. Any 1933
Societat de Nacions. Novena Conferència d’Alts Estudis Internacionals
Organismes internacionals
Política econòmica
Política econòmica (I)
Política econòmica (II)
Política econòmica (III)
Política social (I)
Política social (II)
Crisis econòmica mondial
Congrès Econòmic Sindical
Assemblees (Vàries)
Relacions econòmiques internacionals
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IV.3.a.
IV.3.b.
IV.3.c.
IV.3.c.
IV.3.d.
IV.3.e.
IV.3.e.
IV.3.f.
IV.3.g.
IV.3.h.
IV.2.i.
IV.2.j.
IV.2.k.
IV.2.l.
IV.2.m.
V.
V.1.
V.1.a.
V.1.b.
V.1.c.
V.1.d.
V.1.e.
V.1.f.
V.1.g.
V.1.h.
V.1.i.
V.1.j.
V.1.k.
V.1.l.
V.1.m.
V.1.n.
V.1.o.
V.1.o.
V.1.o.
V.1.o.
V.1.p.
V.1.p
V.1.q.
V.2.

Diversos països (I) – 1930/1936
Diversos països (II) – 1948/1952
Diversos països (III) – 1953/1956
Diversos països (IV) – 1957/1958
Diversos
Estats Units (I)
Estats Units (II)
Espanya
Romania
Rússia
França
Alemanya
Regne Unit
Bèlgica
Itàlia
I.V.E. Economía valenciana
Centre d’Estudis Econòmics Valencians. Institut Valencià d’Economia.
Memòries i activitats
C.E.E.V. Pressupostos, actes, memòries, treballs interns (I)
C.E.E.V. Pressupostos, actes, memòries, treballs interns (II)
C.E.E.V. Pressupostos, actes, memòries, treballs interns (III)
C.E.E.V. Pressupostos, actes, memòries, treballs interns (IV)
C.E.E.V. Pressupostos, actes, memòries, treballs interns (V)
C.E.E.V. Pressupostos, actes, memòries, treballs interns (VI)
C.E.E.V. Pressupostos, actes, memòries, treballs interns (VII)
C.E.E.V. Pressupostos, actes, memòries, treballs interns (VIII)
Conferència Econòmica del País Valencià (I)
Conferència Econòmica del País Valencià (II)
Conferència Econòmica del País Valencià (III)
Conferència Econòmica del País Valencià (IV)
C.E.E.V.
I.V.E.
Dades d’informació estadística, elaborades per l’I.V.E. (I)
Dades d’informació estadística, elaborades per l’I.V.E. (II)
Cens d’empreses (dades sindicals) València capital i província – 1949/1950 (III)
Dades d’informació estadística, elaborades per l’I.V.E. (IV)
Dades estadístiques sobre l’agricultura europea d’importació, exportació (I)
Dades estadístiques sobre l’agricultura europea d’importació, exportació (II)
Dades estadístiques elaborades per l’I.V.E. per al ‘Plan Provincial de
Ordenación Económico-Social’ de 1954
Economia valenciana
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V.2.a.
V.2.b.
V.2.b.
V.2.c.
V.2.d.
V.2.e.
V.2.f.
V.2.g.
V.2.h.
V.2.i.

Economia valenciana (I)
Economia valenciana (II)
Economia valenciana (III)
Finançament del ‘Plan Valencia’ (I)
Finançament del ‘Plan Valencia’ (II)
Finançament del ‘Plan Valencia’ (III)
Finançament del ‘Plan Valencia’ (IV)
Finançament del ‘Plan Valencia’ (V)
Finançament del ‘Plan Valencia’ (VI)
Finançament del ‘Plan Valencia’ (VII)
Altra Documentació
Llibre registre de correspondència d’entrada (07-12-1929 a 22-12-1954)
Llibre registre de correspondència d’entrada d’oficis (14-11-1930 a 10-061952)
Llibre registre de correspondència d’entrada de documents – Secretaría de
Ordenación Econòmico-Social (17-04-1946 a 13-06-1952)
Llibre registre de correspondència d’eixida (06-12-1929 a 21-12-1953)
Llibre registre de correspondència d’eixida (05-01-1955 a 29-07-1965) - Llibre
registre de correspondència d’entrada (03-01-1955 a 07-09-1965)
Llibre registre de correspondència d’eixida d’oficis (18-11-1930 a 15-10-1954)
Llibre registre de correspondència d’eixida de documents – Secretaría de
Ordenación Econòmico-Social – Comisión Provincial del Plan de Ordenación
Económico-Social de la provincia de Valencia (09-04-1946 a 21-01-1954)
Llibreta de caixa - entrades i eixides de caixa de l’Institut d’Estudis Valencians,
Secció d’Estudis Econòmics (06-07-1937 – 27-09-1944). Inclou un registre de
correspondència partiticular de Simón Cano (08-01-1958 a 05-01-1961)
Llibre de caixa “Banco Valencia” (14-08-1929 – 31-12-1948)
Llibre de caixa (02-01-1952 – 28-02-1953)
Inclou:
- Registre d’eixemplars de la revista “Economía aplicada” (0-12-1953 –
sd-01-1954)
- “Pedidos de libros” (setembre – octubre 1958)
- “Pedidos a librerías” (abril 1961)
Esborrany de llibre diari de caixa (28-12-1953 – 30-12-1959)
Llibre major 1948 – 1950
Inclou justificants, notes i fulls d’un esborrany de llibre diari de caixa de l’any
1951
Llibre major 1956 – 1958
Llibre de comptes corrents 1951 – 1953
Llibre inventari de béns 1951
Llibre registre de compres (només anotada la primera pàgina a llapis)
Llibre de subscriptors a la revista del IVE “Economía aplicada”. Any 1953
Inclou fulls de subscripció i correspondència sol·licitant la subscripció.
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Llibreta “Conferencias” amb els noms de conferenciants, dates i llocs (12-07[1948] – 14-07-1952).
Inclou 3 fulls amb noms i adreces de Madrid i València
Llibreta “Índice Major”, fa referència a la paginació d’un llibre de comptabilitat
“Registro de Revistas” – “Llibre registres Centre d’Estudis Econòmics
Valencians, 1948-50-51-52”
“Llibre registre [de publicacions periòdiques] Centre d’Estudis Econòmics
Valencians, 1950-51-52”
També hi ha dades de l’any 1953 al 1955
Llibre registre [de publicacions periòdiques], 1953-1954
Dades des de l’any 1952 al 1955
Llibre registre [de publicacions periòdiques], 1955-1956
Dades també de l’any 1957
Llibre registre [de publicacions periòdiques], 1957-1958
Llibre registre [de publicacions periòdiques], 1959-1960
Llibre registre [de publicacions periòdiques], 1961-1963
Llibre registre [de publicacions periòdiques], 1964-1965
Llibre registre de la biblioteca de l'Institut Valencià d'Economia
Des de 08-02-1930 fins a 17-11-1964 (tancament del llibre de data 15-01-1981)
Llibre registre de memòries, 1957-1965
A més conté registre de publicacions periòdiques, memòries i fullets (19551958); i l'Informe “Libros que faltan”
Llibre de 'Desiderata”, [1946-1957]
Conté alguns eixemplars de novetats bibliogràfiques d'editorials
Llibre “Índice del Archivo”
(És un índex topogràfic de les publicacions seriades i les memòries existents en
la biblioteca)
“Índice de la biblioteca”
Fitxes bibliogràfiques
Fitxes d'indústries valencianes
3 agendes telefòniques i d'adreces
Llibre ‘Miembros del Instituto’, amb el nom dels membres del Patronat i
col·lectius. Al llibre li falten les 24 primeres pàgines i només té emplenades 9
pàgines.
Inclou una llista del membres del Patronat, col·lectius i individuals dels anys
1949-1950
Llibre ‘Nóminas del Instituto’. Amb els comptes de les nòmines del personal de
l’Institut dels anys 1953-1965.
Carpeta ‘Socios Colectivos y Numerarios’ amb els noms dels socis des de l’any
1929 fins a l’any 1936.
Talonari de rebuts de gratificacions i honoraris de l’Institut Valencià
d’Economia, anys 1955-1958
Matriu de talonari de rebuts de quotes individuals dels socis de l’any 1956 i 2
rebuts d’honoraris de l’any 1970.
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Carpeta amb els butlletins de cotització al règim general de la Seguretat Social
(C-1) i còpies dels fulls de nòmina del personal de l’Institut Valencià
d’Economia. Anys 1970-1974.
Carpeta ‘Montepío Nacional’ amb documentació referent a la Seguretat Social
del personal de l’Institut, fulls d’inscripció, nòmines, comptes, correspondència.
1948 – 1952.
Carpeta ‘Socios’ amb butlletins d’inscripció, rebuts de quotes i llistats de de
socis numeraris i col·lectius de l’Institut. 1931, 1948-1950.
Inclou invitaciói llista d’invitats a la inauguració de l’aula d’econimia, curs
1949.
Llibre de matrícula d’operaris de l’assegurança d’accidents del treball
Talonari de nòmines del personal de l’Institut. 1957
Circulars i estudis d’empreses europees de la Union des Chefs d’Entreprises
pour l’Association du Capital et du Travail (U.CE.ACT.), 1946-1948
Carpeta ‘Listas, socios individuales, colectivos, autoridades, etc’
Carpeta amb full nº 668 corresponent a la zona de la Vall d’Uxó del Mapa
Topogràfic Nacional; i un mapa de la xarxa de ferrocarrils de via estreta i
enllaços en projecte de la província de València.
Carpeta amb estudis sobre la relació hispano-britànica i fulls solts sobre la
teoria de l’interés
Carpeta amb informació, material d’ús i margarida de caràcters per a una
màquina d’escriure IBM 196
Carpeta amb correspondència rebuda i enviada (adreçada a Josep Picó i López,
director tècnic de la Institució Alfons el Magnànim de la Diputació Provincial
de València) dels anys 1981-1983
Carpeta ‘Visitas Delegados Sindicales’ amb: - Instrucció , segons el Decret de
10 de juliol de 1935, per a poder ser inscrites les associacions en el cens
electoral social; - ‘Datos que se interesan sobre el suministro de abonos por las
C.N.S.; - Circulars nº 1 i 3 del Servicio Nacional de Sindicatos del Ministerio
de Organización y Acción Sindical (Santander, 12 de desembre de 1938 i 9 de
gener de 1939; - Índice de la recopilación legislativa del año 1938 de la Sección
de Estudios y Publicaciones del Ministerio de Organización y Acción Sindical; Índice por materias de la disposiciones dictadas por el Ministerio de
Organización y Acción Sindical durante el año 1938; - Esquema para el estudio
y control de los servicios sindicales; - [Tabla] Estadística del consumo de
abonos minerales y de las principales sustancias anticriptogánicas en el año
agrícola 1935.
Proyecto de edificio para alojamientos, 4 plànols amb el segell ‘Artes Aplicadas
– Construcciones decoración, Via Layetana, 30 – 3º- L, Barcelona’
Carpeta amb els annexes 1 i 2 de la circular nº 11 d’organització de la Sección
de Ordenación Sindical del Servicio Nacional de Sindicatos del Ministerio de
Organización y Acción Sindical.
Carpeta ‘Recibos Banco de Exportación’ amb els detalls dels moviments dels
comptes nº 3546 (a nom de Luis Alonso Manglano) i 552 (a nom del Instituto
Valenciano de Economía), anys 1969-1974.
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Carpeta amb:
- Liquidacions de comptes del Centre d'Estudis Econòmics Valencians dels anys
1942 a 1947.
- Documentació comptable (pressupostos d'ingresos i gastos, i resums de
comptes) dels anys 1953, 1954, 1958, 1959, 1960 i 1961.
- 2 inventaris de l'Institut Valencià d'Economia de mobiliari i material d'oficina
(1 de gener de 1955).
- Carpeteta 'Presupuestos y contratos' amb pressupostos i factures de compra de
material d'oficina, mobiliari (1948-1952).
- Fulls 3 i 4 d'una 'Relación de Plazas Semibancables'.
- Oficis de remissió al Gobernador Civil de la Provincia dels estats de comptes
de l'Institut Valencià d'Economia dels anys 1949 al 1961.
- Compte dels cobraments de quotes dels membres del Patronat, col·lectius i
inviduals (5 de maig de 1959).
- 3 cartes adreçades a l'Institut (1946, 1948 i 1966).
- Esborrany de rebut de 20.000 pessetes entregades per Mª Teresa Ivars Moreno,
habilitada per l'Institució Alfonso el Magnánimo, a Simón Cano Denia, Director
del Instituto Valenciano de Economía (València, 29 de juliol de 1960).
- Còpia sense signar de certificat de Simón Cano Denia, director de l'Intituto
Valenciano de Economía i secretari de la junta de govern, en que comunica que
el president, tresorer de la institució estan habilitats per a realitzar cobraments i
pagaments (València, 11 de gener de 1962).
- Document d'extinció del contracte d'arrendament del pis entresòl del carrer
Colón, 56 de València que ocupava l'antic Centro de Estudios Económicos
Valencianos (València, 31 d'octubre 1949).
- 'Resumen de la exportación de agrios hasta el día 26 de febrero por vía
terrestre y 22 por vía marítima. Campaña 1952/53'.
- Plànol d' Aranjuez (Talleres del Instituto Geográfico. Edición especial.
Madrid, julio 1937).
- Mapa de las centrales generadoras, líneas de transporte y subestaciones.
Provincia de Cáceres (Madrid, desembre, 1935.
- 6 plànols de zones de la província de València.
5 carpetetes de fulls bibliogràfics: Ferrocarriles, año 1949; Aceituna, año 1950;
Frutas, año 1950; Albaricoques y melocotones, año 1950; Manzanas y peras,
año 1950.
Carpeta 'Varios-Isla' amb correspondència adreçada al director de l'Institut
Valencia d'Economia (València, 2 de febrer de 1965 – 24 de maig de 1965).
Carpeta 'C – 1953/1954/1955/1956/1957' amb correspondència des de l'any
1953 a l'any 1957.
Carpeta 'C – 1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960' amb correspondència
des de l'any 1953 a l'any 1962.
Carpeta 'C – 1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960' amb correspondència
des de l'any 1953 a l'any 1964.
Carpeta 'Cn – 1953/1954/1955/1956/1957' amb correspondència des de l'any
1953 a l'any 1962.
Carpeta 'D – 1953/1954/1955/1956/1957/1958' amb correspondència des de
l'any 1953 a l'any 1964.
Carpeta
'D
–
1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960-61'
amb
correspondència des de l'any 1953 a l'any 1961.
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Carpeta 'E – 1953/1954/1955/1956/1957' amb correspondència des de l'any
1953 a l'any 1961.
Carpeta 'G – 1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960-61-62-63-64' amb
correspondència des de l'any 1953 a l'any 1964.
Carpeta 'Correspondencia' amb correspondència de l'any 1951.
'Lista de socios y miembros del Patronato, de la Junta de Gobierno, Comisión
Permanente y Consejo Consultivo del Ins. V. E.'
'Miembros del Instituto Valenciano de Economía', llistat amb els noms i les
adreces.
Llistats dels membres del la Junta de Govern, amb adreces i telèfons.
Llista de 'Procuradores en Cortes'
Llistat 'El nuevo Gobierno español'
'Lista de los Concejales'
Esborrany d'un text sense títol. Possiblement d'un manual per a inversions. 18
fulls, falten els fulls números 1 a 4, 19 i 20.
Carpeta amb 4 llibres de caixa dels anys 1970 a l'any 1973, comptes de gastos
corrents mensuals (novembre 1972 - gener 1974), i Factures pagades la major
part separades per mesos (novembre 1972 – setembre 1974).
Carpeta amb justificants de pagament (rebuts, factures, …) de l'any 1960.
2 fitxes documentals d'articles de revistes.
Esquema [d'una conferència?] sobre l'Economia valenciana durant la 2ª
República (1931/36)
Programa de mà de 'Concierto homenaje al Maestro Serrano' del dia 13 de
desembre 1973
Carpeta amb justificants de pagament (rebuts, factures, …) dels anys 19701972.
Carpeta amb 6 plànols de 'Proyecto de decoración Banco de la Exportación',
arquitecte Luis Jiménez de Laiglesia. València, novembre de 1964.
Carpeta amb:
- Propaganda d'editorials.
- Extractes de textos legals.
- Correspondència de l'any 1968.
- 'Presupuesto de gastos de instalación en el nuevo local de Poeta Querol' i
correspondència amb empreses per a l'instalació d'electricitat i telèfon. Any
1968.
- Correspondència sobre la modificació dels estatuts de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País. Any 1968.
- 'Notas sobre las variaciones propuestas en los Estatutos del Instituto
Valenciano de Economía'.
- 3.1. 'Informe sobre el transvase Tajo-Segura' (València, 7 de maig de 1968)
Comunicació de l'Institut Central d'Estadística i Documentació de la Generalitat
de Catalunya sobre la distribució del full periòdic 'Estadística i Societat'.
(Barcelona, 25 de setembre de1984).
Informes (circulars) de la situació econòmica valenciana de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Valencia. Desembre 1969 – desembre
1971 .
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Informes (circulars) de la situació econòmica valenciana de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Valencia. Gener 1972 – desembre
1974.
Informes, notes per al ple, i altres documents de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Valencia.
Carpeta amb:
- 'Desarrollo regional'
- 'Origen y destino del presupuesto del Estado'
Inscripcions provisionals i definitives de participants en el 'I Simposium
Nacional dobre Combustión' organitzat per l'Asociación Nacional de Químicos
de España (1973)
Circular nº 19 del Servicio Nacional de Sindicatos. Organización, del Ministerio
de Organización y Acción Sindical. (Santander, 22 de setembre de 1938).
Documentació de les conferencies-col·loqui 'el Mercado Comu´n y la
Economía Valenciana' organitzats per la Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Valencia i la Universidad comercial de Deusto. 2 de
novembre de [1972].
Fullets d'informació financera. 1969-1970-1971.
Correspondència dels anys 1965-66-67-, 1973-74-75.
Epígrafs de classificació d'indústries.
Esborrany d'estadística d'indústries. Producció bruta, neta, valor afegit i
personal, dels anys 1963 i 1965.
Taules per a estadística del Cens industrial de l'Instituto Nacional de Estadística,
any 1961-1963.
'Liquidación del presupuesto del año 1933'.
Pressupost de l'any 1935 del Centro de Estudios Económicos Valencianos.
'Liquidación de cuentas del C.E.E.V. Correspondientes al año 1940'.
'estado de cuentas del Instituto Valenciano de Economía en 30 junio 1960'.
'Callejero del término municipal de Valencia. Primera edició. Madrid: Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones, 1963.
Factura de telèfon de l'Instituto Valenciano de Economía (Madrid, 19 de juny de
1974)
Justificants bancaris dels mesos de juny i juliol de 1964.
Rebuts d'abonaments de quotes de membres individuals de l'Instituto
Valenciano de Economía (València, 8 d'abril de 1965).
Nota sobre el canvi de mobiliari de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País (València, 12 de maig de 1970).
[Full de control de números de publicacions periòdiques?] dels anys 1928 al
1936.
Diversos fulls d'anotacions, esborranys d'oficis, aprenentage d'alemany...
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Carpeta amb:
- Inventari de publicacions periòdiques de l'Instituto Valenciano de Economía
dels anys 1924-1948 [deteriorats].
- Capeteta 'Revista IVE – Sección Comercial' amb llistat de revistes i
documentació de la revista de l'IVE 'Economía Aplicada'.
- Carpeteta amb documentació diversa: carta d'Ernes Lluch adreçada a Paquita
Aleixandre (1971); teixell de de la Real Sociedad Económica de Amigos del
Pais; llistes de preus; Ordes del dia de les sessions de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Valencia; …
- Quadre del 'Plan de adaptación de los firmes de los caminos' de la Jefatura de
Obras Públicas (València, 24 de juny de 1946).
Carpeta
'F
–
1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1961'
amb
correspondència des de l'any 1953 a l'any 1961.
- Carpeta 'J - K – 1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959' amb correspondència
des de l'any 1953 a l'any 1962.
- Documentació del 'IX Pleno del Consejo Económico Sindical Nacional'
(Madrid, 9-14 de desembre de 1957).
- 'Liquidación de cuentas del Centro de Estudios Económicos Valencianos
correspondientes al año 1942' (València, 31 de desembre de 1942).
- Documentació econòmica (ingressos i gastos) de l'Instituto de Valenciano de
Economía de l'any 1958.
- 'Necesidades mínimas a cubrir por el IVE hasta el 31 de diciembre de 1960'.
- Rebuts de compres en llibreries dels anys 1958 i 1959.
- Justificants bancaris i un rebut de l'any 1964.
- Rebuts d'abonaments de quotes de membres individuals de l'Instituto
Valenciano de Economía (València, 8 d'abril de 1965).
Carpeta amb el teixell de la Biblioteca de l'IVE 'Embajada Francia 31'. Conté
26 publicacions (la major part fullets) sobre França i les seues colònies.
Carpeta 'Adiestramiento de mandos en la empresa. Comisión Nacional de
Productividad Industrial. Ministerio de Industria'. Conté 'Plan Nacional de
Adiestramiento de Mandos en la Empresa' i material del 'Seminario
Internacional de Productividad. Ventas y Distribución, por George R. Lindahl
Jr.'
Escrit 'Renta Nacional – Banco Central de Reserva del Perú'
Escrit presentat al Congreso Provincial Sindical 'Situación económica de las
industrias de la piel. Sus problemas y posibles soluciones' (València, desembre
de 1951)
Escrit 'Ponencia sobre artesanía'.
Escrit presentat al Congreso Valenciano de Economía 'Los seguros sociales y
generales y su repercusión en la economía valenciana, ponente Antonio Reina'
Article 'Changes in, and distribution of, the population' del Central Statistics
Office de Dublín (Maig 1950). Una anotació manuscrita a llapis ' Suplemento al
reg. 1585'
Carpeta amb documentació sobre la instal·lació de l'Instituto Valenciano de
Economía en un nou local en el carrer Poeta Querol, 13 (després 15), 7ª de la
ciutat de València. Cooperació amb la Cámara de Comercio i la Real Sociedad
Económica de Amigos del País. Any 1968. Inclou informes, pressupostos,
correspondència, ...
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3.1.

3.1.

3.1.

3.1.
3.1.
V.2.c.

3.1.

3.1.
3.1.

IV.1.q.

Carpeta 'G.B.E.' Conté informes i correspondència de GBE (Grupo Barcelonés
de Especialistas), institut d'assessorament tècnic per ales inversions i gestió de
valors bursàtils de l'any 1974. Amés correspondència del IVE i de la Real
Sociedad Económica de amigos del País dels anys 1969-1970.
Carpeta 'Informe 3000' amb un recull de premsa dels anys 1930-1937,
especialment articles sobre l'estatut valencià.
9 còpies de l'Informe nº 40 'Memoria e informes sobre la situación y las
necesidades de la exportación valenciana ante la crisis europea, destinada a los
parlamentarios valencianos como concreción de las aspiraciones de las diversas
representaciones en la Gran Asamblea de fuerzas agrícolas celebrada en la
Diputación Valenciana, bajo la presidencia de Don Juan Calot, Presidente de la
Corporación Valenciana y del Patronato del Centro de Estudios Económicos
Valencianos' (València, 5 d'octubre de 1931). Indica que es tracta d'un informe
confidencial para els parlamentaris i entitats interessades.
Escrit 'La moneda, medida de cambio internacional, planteamiento de un
sistema fiduciario de aplicación internacional para las transacciones, con
motivo de las Ferias internacionales, basado en la moneda de cuenta' de R.
Perpiñá Grau.
Informe 'Sobre las relaciones comerciales de España con Estonia para la
conclusión de un tratado de comercio, a la Dirección General de Comercio y
Política Arancelaria' (Valencia, octubre de 1934).
Informe 'La productividad en el campo' (València, setembre de 1956).
3 còpies de l'Informe 'Financiación del Plan Sur' realitzat per l'Instituto
Valenciano de Economía a petició de les empreses CLEOP, SA, Construcciones
Rodrigo i Tierras y Hormigones, SA. (València, 12 de març de 1964). Inclou
còpia del contracte d'assesorament econòmic de l'Institut amb les dites
empreses (València, 20 de gener de 1964).
2 còpies de l'Informe nº 61 bis 'Informe solicitado por la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación al Centro de Estudios Económicos Valencianos sobre la
moción presentada a la referida Cámara para la creación de una Bolsa de
Comercio en Valencia (València, març de 1931).
Còpia del l'Informe nº 73 'Informe al Grupo Promotor francés de la autopista
Játiva (Xátiva) – Valencia (València, 1 d'abril de 1932)
Ponencia al Congreso General de la Unión des Foires Internationales al tema
'La moneda medida de cambio internacional', por el Dr. D. Román Perpiñá
Grau, asesor técnico de la Feria de Muestras de Valencia y Secretario Asesor del
Centro de Estudios Económicos Valencianos (Valencia, octubre de 1932).
2 còpies de 'Proyecto del Tratado sobre la Comunidad Económica Europea'
Sobre amb:
- 'Apuntes sobre la institucionalización del desarrollo regional valenciano',
signat per Ángel González Rivero, IPI (Instituto de Promoción Industrial).
(València, 23 de maig de 1972).
- 'Relación de trabajos publicados e inéditos, referentes a economía, población y
urbanismo del País Valenciano, elaborados desde 1955' Universidad de
Valencia, Departamento de Geografía. (juny de 1972).
- 'Relación de trabajos efectuados, en ejecución, a desarrollar', Gabinete
Técnico del Consejo Económico Sindical Valencia.
- ...
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III.1.

II.2.
I.2.b.
II.2.

2 Carpetes de D. Antonio Rico Gil (Diputació Provincial) de 'Seminarios
Europeos' organitzat per la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad Literaria de Valencia (Valencia-Madrid, novembre de 1981).
Carpeta amb 'La Albufera y su zona colindante: Estudio para su
aprovechamiento integral. Primera Fase'. Instituto Valenciano de Economía.
València, 1971.
Carpeta amb:
- 'Industria de la provincia de Murcia'.
- Pressupost del mobiliari per a la biblioteca i arxiu.
- Sobre 'Caja' amb el compte del Sr. Rico (desembre 1972).
- Sobre amb resguards de giros postals (1970-1971).
- 'Precios' i 'Información extranjera' [1955-1962].
Carpeta amb 'La Albufera y su zona colindante: Estudio para su
aprovechamiento integral. Primera Fase'. Instituto Valenciano de Economía.
València, 1971.
Carpeta amb dades estadístiques dels anys 1956-1963 de:
- 'Industrias diversas'.
- 'Construcción'.
- 'Material de transporte'.
- 'Madera'.
- 'Metal' (carpeteta buida).
- 'Papel y Artes Gráficas' (carpeteta buida).
- 'Químicas'.
- 'Piel y confección'.
- 'Cerámicas, Vidrio y Cemento'.
- 'Textil'.
- 'Alimentación'.
Carpeta 'Dictamen Albufera – IAA', conté 2 còpies de 'Estudios básicos para le
aprovechamiento de la Albufera y su zona colindante' – II Plan de Desarrollo.
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos.
Carpeta 'Cítricos' amb normativa, correspondència, estadísitica, … També conté
documentació sobre la ceba.
Carpeta 'Agrios' amb les carpetetes:
- 'Memorias Agrios Sindicato [Provincial de Frutos y Productos Hortícolas –
Zona Levante]' amb resums de les campanyes dels anys 50.
- 'Cítricos – Varios' amb els textos: 'Plantea del problema que se presenta a la
exportación de naranja en vista de la helada que hemos sufrido'; 'Los agrios y el
comercio hispano-suizo'; 'Régimen de divisas en la exportación naranjera'...
- 'Normas inspección agrios'.
- 'Pareja: Los agrios en un momento crítico'
Carpeta 'Bibliografía Economía I'
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III.3.f.

III.3.f.

I.2.k.

Carpeta 'Transportes', conté:
- Carpeteta 'Correspondencia oficial' amb correspondència adreçada a Simón
Cano Denia (Jefe del Sindicato Provincial de Frutos y Productos
Hortofrutícolas) dels anys 1947-1958.
- Carpeteta 'Correspondencia particular' amb correspondència dels anys 19551958.
- Carpeteta amb documentació sobre tributació i impostos de les empreses
pertanyents al grup I (comerç exterior d'agris) de l'any 1957, acords del sindicat
…
- 4 Carpetetes 'Tranvias' amb documentació sobre les línies de tramvies
interurbans. Anys 1952-1958.
- Carpeteta 'Tranvías – Lyon: Convenio de arrendamiento'. 1942-1948.
- 'Las explotaciones tranviarias de Valencia. 2, Estudio económico financiero...
(27 de gener de 1953).
- 2 retalls de premsa de l'any 1935.
Carpeta 'Transporte', amb documentació sobre els ferrocarrils valencians.
17 carpetes temàtiques (semblen els temes d'una oposició):
- 'La economía de la Edad Antigua'.
- 'La economía de Roma'.
- 'Los gremios'.
- 'Las ciudades medievales'.
- 'El comercio en la Edad Media'.
- 'La vida económica en los siglos XVI, XVII y XVIII'.
- 'La formación de los grandes estados nacionales'.
- 'Agricultura', amb diferents escrits.
- 'Población'.
- 'Pesca'.
- 'Instituto Nacional de Industria'.
- 'Hierro'.
- 'Minería de Carbón'.
- 'Política agraria'.
- 'Producción vitivinícola'.
- 'Producción olivarera'.
- 'Producción frutera'.
'Informe que la Federación Sindical de Agricultores arroceros presenta ante la
Comisión Parlamentaria de Industria, en la información pública abierta sobre el
proyecto de ley contingentando los productos nitrogenados', (València, 20 de
maig de 1936).
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III.1.e.
I.3.i. I.3.j.

17 carpetes temàtiques:
- 'Cebolla'.
- 'Producción de hortlizas'.
- 'Producción forestal'.
- 'Ganadería'.
- 'Producción azucarera'.
- 'Energía eléctrica'.
- 'Construcción'.
- 'Industria téxtil'.
- 'Transportes'.
- 'La vida económica desde la guerra 1914-1918'.
- 'Síndicos económicos'.
- 'Cítricos:Varios'.
- 'La revolución industrial'.
- 'Transportes'.
- 'Geoeconomía'.
- 'Industria química'.
- 'Cítricos – Helada – Traducciones'. Amb el mecanoscrit de la traducció del
capítol XVIII 'Efectos de las heladas: tratamiento y recuperación d ellos árboles
dañados' del volum II del llibre 'The citrus industry' de Henry J. Wilder.
Esborrany de notícia apareguda en la revista 'Citrus Leaves' de febrer de 1956,
sobre la mosca de la fruita.
'Estudio y conclusiones presentadas por la ponencia sobre Exportación y
aprovechamiento de la Garrofa y el Garrofín... Comisión de la ponencia:
Enrique Soriano Grau, Antonio Fernández Vicenti. València, 15 de desembre de
1951. [València: Imprenta Gimeno, [1951].
Mecanoscrit 'Anteproyecto de ponencia sobre estudio de explotación de la
garrofa y el garrofín' (València, novembre de 1951).
Mecanoscrit 'Industria del curtido' (València, desembre de 1951).
Documentació sobre fertilitzants i adobs nitrogenats (1936-1949).

T

Placa d'acer inoxidable amb el logotip de 'Institució Alfons el Magnànim –
Diputació Provincial de València' i el rètol 'Institut Valencià d'Economia',
realitzat per l'empresa L. Farinetti de València. 15 x 25 centímetres,
Documentació que ja teniem en la Biblioteca Valenciana
II.1.a.

II.2.x.

Circulars i notes informatives d' U.N.E.A. (Unión Nacional de la Exportación
Agrícola). (Madrid, 26 de gener de 1931 – Madrid, 31 de desembre de 1931 i
Madrid, 5 de gener de 1933 – Madrid, 31 de desembre de 1933)
Correspondència dels anys 1953-1963.
'Acta de la reunión celebrada por la Junta Nacional de Agrios, el 25 de
noviembre de 1957'. Acompanyen 10 fotografies en blanc i negre d'una
campanya publicitària de les taronges espanyoles en Suècia.
Justificants de pagaments fet en els anys 1956 i 1957.
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IV.1.q.
II.2.b.
II.2.b.
II.2.b.

II.2.b.
II.2.
III.3.

I.3.i. I.3.j.

I.3.i. I.3.j.

Documentació (despeses – finançament) del trasllat de l'Institut Valencià
d'Economia i de la Real Sociedad Económica de Amigos del País al nou local
en el carrer Poeta Querol, 13 (després 15), 7ª de la ciutat de València. 19681970.
9 quaderns index de registre de publicacions seriades (només 2 d'ells estan
datats 1957-1958 i 1959-1960).
1 quadern índex de comptes corrents
Quadern amb el text mecanoscrit 'El agente comercial, factor preeminente en la
expansión de la economía valenciana' per Andrés Real Merli, secretari-lletrat
del Col·legi d'Agents Comercials de València, 1934. I Conferencia Económica
del País Valenciano.
'Proyecto del Tratado sobre la Comunidad Económica Europea'
2 textos sobre l'inspecció fitopatològica de les taronges en Bèlgica. Campanya
1933-1934.
Estadística d'exportació d'agris pel port de Gandia. Campanya 1934-1935.
Documentació de la 'Comisión Naranjera de Levante'. Conté:
- 'Conclusiones aprobadas en la Asamblea Magna celebrada en Valencia el día
22 de septiembre de 1932 y que se han de elevar al gobierno...'
- Dades estadístiques de la Comisión Naranjera de Levante, amb dades de
producció, pressupost, gastos (València, 7 d'agost de 1934 – València, 6 de
desembre de 1935).
- 'Conclusiones aprobadas por la Asamblea de Alcaldes de los pueblos afectados
por la cuestión naranjera delebrada el 5 de abril en Valencia y entregadas al
Gobierno el día 6'. Imprenta Forcada.
- 'Anteproyecto de estatuto de los agrios que los firmantes somenten a la
aprobación del plano de la Comisión Naranjera' (València, 4 setembre de 1935).
- 'Proyecto de Reglamento para la ponencia naranjera que presenta D. José
Cano Mayans' (València, novembre de 1933).
Documentació del 'Círculo Frutero'. Dades estadístiques de embarcaments de
fruites dels anys 1935-1936.
Correspopondència sobre l'exportació de taronges dels anys 1941-1942.
2 còpies de l'informe del Negociado del Cuerpo Nacional de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la Provincia de Valencia sobre l'estat de les
carreteres en la província de València.
Carpeteta 'El problema de los fertilizantes' amb textos sobre els adobs
nitrogenats.
“Proyecto de Seguro colectivo en plan mixto con complementario de invalidez
y vencimiento a la edad de 65 años que en favor de los afiliados a la 'Federación
de Centros de Enseñanza Primaria y Comercial no estatal de la provincia de
Valencia', presenta el Banco Vitalicio de España” (Barcelona, 28 de juliol de
1953)
Carpeta 'Correspondencia recibida' amb correspondència dels anys 1970-1974.
Carpeteta 'Fertilizantes – Estadísticas' amb el mecanoscrit del text 'El problema
de los fertilizantes' i dades estadístiques sobre adobs químics.
Documentació del 'Consejo Económico Sindical'. 1957.
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II.2.b.

Dades d'exportació de fruites de les campanyes 1928-1936, generarals i per
productors (Francisco Bono de Tavernes; José Cano Mayans i Pascual Morant
de Gandia)
Correspondència de la Junta Naranjera Nacional, Confederación de
Exportadores de Frutas y Hortalizas de Levante i Unión Frutera Española en
Francia. 1933-1934.
Recull de premsa 1931-1933-1934-1936-1954-1961-1963-1964.
Carpeta 'B – 1953/1954/1955/1956/1957' amb correspondència des de l'any
1953 a l'any 1964.
Carpeta 'E – 1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1961-62/1963' amb
correspondència des de l'any 1953 a l'any 1964.
Carpeta 'Pagos propios R.S.E.A.P.' Conté justificants de pagament de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País dels anys 1968-1970.
Carpeta 'Gastos Generales' Conté justificants de pagament de l'Institut Valencià
d'Economia dels anys 1968-1970.
Carpeta 'Bancos' Conté justificants de moviments bancaris de l'Institut Valencià
d'Economiadels anys 1968-1970.
Carpeta 'Teléfonos' Conté justificants de pagament de servicis telefònics de
l'Institut Valencià d'Economia dels anys 1968-1970.
Carpeta 'Importes recibidos' Conté justificants de lliuraments de quotes de
l'Institut Valencià d'Economia i de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País dels anys 1968-1970.
Carpeta 'Cámara Propiedad Urbana' Conté documentació sobre l'arbitri sobre
solars edificats i sense edificar. 1953.
Esborranys d'actes de les sessions de la Junta de Govern de l'Institut Valencià
d'Economia. 18 de juny de 1952 – 9 d'octubre de 1953).
Actes de la Junta Provincial de Ordenación Económico-Social dels dies 5
d'abril de 1946, 27 de maig de 1949. i 2 certificacins de les actes dels dits dies.
Certificat de Simón Cano Denia, director de l'Institut Valencià d'Economia, de
l'acord de la Junta de Govern de dita entitat del dia 17 de maig de 1964.
Llibre d'actes de la Junta Provincial de Ordenación Económico-Social. Només
hi ha les actes de les juntes dels dies 5 d'abril i 27 de maig de 1946.
Carpeta 'Personal'. Amb documentació de les cotitzacions a la Seguretat Social,
altes, baixes. Assegurances laborals. Anys 1942 fins 1964.
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