
FITXA NODAC. FONS DERBI – RABASA 

 

1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 Codi de referencia 301? 
1.2 Nivell de descripció Fons 
1.3 Títol RABASA - DERBI 
1.4 Data(es) 1944-2013 
1.5 Volum i suport Més de 400 metres lineal de documentació. 

 
4.864 fotografies;  
3.591 negatius;  
480 diapositives;  
138 VHS; 
1 CD; 
Més de 600 plànols tècnics.  
 
365 Capses normalitzades; 
9 Capses ELBA; 
16 Carpetes format extra gran; 
Armari de plànols. 
 

2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Nom del productor Rabasa-Derbi  
 
2.2 

 
Història del productor 

 
Rabasa-Derbi va ser una de les principals marques motociclistes a 
Catalunya i a l’estat espanyol. Tant és així que durant la dècada dels 
seixanta i setanta va ser una marca molt competitiva a escala 
mundial, que va guanyar diferents campionats del món i d’Espanya en 
diferents categories, tot i que és coneguda per les victòries els anys 
1969, 1970 i 1972 al campionat mundial de 50cc, i als anys 1971 i 
1972 al campionat mundial de 125cc, amb el pilot Àngel Nieto, icona 
del motociclisme mundial i icona de Derbi. 
 
L’origen de la empresa Derbi (Deribados de Bicicletas) va ser molt 
humil, arran d’un taller de reparació de bicicletes, propietat de Simeó 
Rabasa i Singla, que del 1922 que es va crear aquest taller fins el 1944 
van continuar aquesta activitat relacionada amb bicicletes. Més tard, 
el 1949, i gràcies al treball i l’experiència anterior van començar a 
dissenyar ciclomotors i van crear els primers models. La idea va ser 
ben acollida i el 1950 es va canviar el nom de l’empresa per Nacional 
Motor Rabasa S.A, amb la creació de la seva primera motocicleta 
“Derbi 250cc”. Es va iniciar així amb els primer models a la dècada 
dels cinquanta i el seu enfocament a la competició a la dècada dels 
seixanta, aconseguint reconeixement mundial a la dècada dels 
setanta com una marca competitiva. 
 
De la dècada dels setanta, vuitanta i noranta van ser de producció 
massiva de diferents models que es van popularitzar i comercialitzar 
molt bé: Derbi Variant, Derbi GPR i la Derbi Senda, amb els seus 
diferents models i versions. 
 
L’any 2001, el grup italià Piaggio va arribar a un acord per comprar 
Derbi. Arran d’aquesta decisió, si bé es van crear models de 
motocicletes tecnològicament competitius com la Derbi Mulhacén 



659, es va decidir que la producció es traslladés de Martorelles a 
Italià, tancant així la fàbrica el 2013.  
 

2.3 Història arxivística L’any 2011 Piaggio, que va comprar Derbi l’any 2001, va decidir 
canviar la producció de Martorelles a Itàlia, i durant el trasllat es va 
fragmentar i perdre més del 80% del fons documental.  
 
 
 
 
Malgrat la decisió empresarial de destruir tota la documentació de 
l’empresa, l’Ajuntament va poder preservar i fer el tractament 
arxivístic d’un fons molt parcial, però no per això, menys interessant. 

2.4 Dades sobre l’ingrés  
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

3.1 Abast i contingut El fons de Rabasa-Derbi és probablement un dels fons històrics més 
importants d’empreses del sector del motor a tota Catalunya, tot i 
que és víctima de la seva pròpia història i de la poca consideració pel 
patrimoni documental en aquest país. 
 
Si bé hi ha un conjunt documental molt voluminós (més de 400 
metres lineals de documentació) aquesta és una minúscula mostra de 
tota la documentació generada durant dècades d’història. A tall 
d’exemple, només disposem d’una fitxa d’expedient de personal 
després de més de cinquanta anys de funcionament (amb 
temporades en que la fàbrica funcionava les 24h del dia).   
 
Passem a descriure, segons el Quadre de Classificació emprat, les 
diferents sèries documentals: 
 
1r. Gestió pròpia de la direcció i producció en el desenvolupament 
de les tasques administratives. Documentació que recull decisions 
d’alt nivell, com les actes de gerència o de diferents departaments 
(malauradament no es conserven les sèries completes, únicament 
alguns exemplars). En aquesta sèrie també s’han inclòs diferents 
circulars informatives de RABASA-DERBI,  són les directius i notes que 
l’empresa produeix de diferents temes, tant interns com externs. Es 
recull normativa i estadístiques de publicacions oficials sobre el món 
del motociclisme, com per exemple: normativa d’impostos o 
desenvolupament motociclista. Per les dificultats en la conservació 
del fons, trobem molt poca documentació de la sèrie de personal. La 
tipologia amb més volum documental d’aquest grup és la 
correspondència. Trobem correspondència amb diferents moto-clubs, 
empreses i departaments de l’empresa. Per últim, trobem 
documentació relacionada amb diferents activitats formatives de 
l’empresa. 
 
2n. Gestió econòmica en el desenvolupament de l’activitat de 
l’empresa. Documentació de comptes i liquidacions, declaracions i 
ordres de compra. La facturació no segueix cap criteri d’ordenació, 
són diferents mostres parcials i segmentades. Per tant, és molt difícil 
fer una anàlisi econòmica completa amb la documentació del fons. 
 
3er. Proveïment i producció de material. Diferenciem dos fases en el 
desenvolupament de les activitats: 

a) Proveïment de material i el magatzem d’aquest a la fàbrica. 



Es recull correspondència amb proveïdors, o informes de 
transport comprat.  

b) Fase de producció. Creació del disseny. Relació de plànols de 
motocicletes o bicicletes, o de diferents peces. Normalització 
de documents tècnics utilitzats en la gestió de producció. 
Documentació del control de la producció de l’empresa amb 
informes i programes de fabricació. També es recullen les 
comandes dels clients o queixes.  

 
4rt. Gestió comercial del producte, motocicletes o bicicletes. Recull 
l’activitat relacionada amb la distribució i venda de productes: 
informes de venda de motocicletes de les diferents delegacions de 
Derbi d’arreu de l’estat; informes de les innovacions de la 
competència així com la seva presència en Fires Internacionals; i 
suport comercial proporcionat per Derbi mitjançant manuals de 
mecànica.  
 
5è. Documentació fotogràfica. 

a) D’activitats i oci a Martorelles. Com per exemple, de curses 
populars a les que Derbi participava directament.  

b) Models de motocicletes Derbi de diferents anys, és en 
aquest sentit, l’agrupació documental que més aporta a 
nivell quantitatiu.  

c) Models de motocicletes de la competència. Es feien amb una 
funció clara “d’espionatge industrial”.  

d) Models de bicicletes Derbi-Rabasa. A partir dels anys 70 la 
companyia es va dividir en dos: Bicicletas Rabasa (dedicats a 
fabricar exclusivament bicicletes) i Derbi-Rabasa, que a partir 
d’aquell moment, solament eren fabricants de motocicletes. 
Tot i que, en el nom – DERBI-  sempre va quedar implícit el 
seu origen “Derivados de Bicicletas”. 

e) Carreres, competicions en les que va participar Derbi (és una 
sèrie molt parcial).  

f) Imatges de la fàbrica i els treballadors de Derbi. Per exemple, 
del lliurament  de premis o de fotografies de la plantilla. 
 

6è. Relació de Derbi amb els mitjans de comunicació. Informació del 
que deien els mitjans respecte a  la marca. És especialment interesant 
la col·lecció de VHS sobre notícies de Derbi emeses per TV durant els 
anys 1999-2000.. 
 
7è. Activitat esportiva de competició de velocitat, de cross o de 
resistència. També conté tota la relació amb la Real Federació 
Motociclista Española, òrgan de representació esportiva de carreres 
de l’estat espanyol. 
 
8è. Activitats d’oci i lúdiques fetes a Martorelles, gràcies a Derbi, 
com per exemple campionats de caràcter popular, etc. 
 

3.2 Sistema d’organització El Quadre de Classificació és funcional. A continuació adjuntem, amb 
les categories de grups de sèries i sèries documentals. 
 

1 ADMINISTRACIÓ GENERAL 
1.1 Constitució i normativa societària 
1.2 Òrgans de govern 
1.3 Gestió administrativa 
1.4 Serveis jurídics, legislació i publicacions oficials 



1.5 Personal 
1.6 Correspondència 
1.7 Activitats formatives 
1.8 Seguretat i planificació 
2 GESTIÓ PATRIMONIAL, ECONÓMICA I FINANCES  
2.1 Patrimoni 
2.2 Pressupostos i comptes 
3 PROVEÏMENT I PRODUCCIÓ 
3.1 Proveïment i magatzem 
3.2 Producció 
4 MÀRQUETING I GESTIÓ COMERCIAL 
4.1 Informes i correspondència 
4.2 Investigació comercial i gestió de projectes 
4.3 Imatge i comunicació 
4.4 Vendes i gestió client 
4.5 Suport comercial de motocicletes 
4.6 Documentació sobre la competència 
4.7 Documentació de proveïdors 
5 COL·LECCIÓ FOTOGRÀFICA 
5.1 Fotografies sobre activitats i oci. Martorelles. 
5.2 Fotografies de models de motocicletes Derbi 
5.3 Fotografies de models de motocicletes de la competència 
5.4 Fotografies de models de bicicletes Rabasa-Derbi 
5.5 Fotografies d’activitats esportives, competicions i exhibicions 
5.6 Fotografies relacionades amb la fàbrica i personal 
6 MITJANS DE COMUNICACIÓ 
6.1 Reculls de premsa, revistes i televisió 
6.2 Notícies Derbi 
6.3 Publicitat 
7 COMPETICIÓ I FEDERACIÓ ESPORTIVA 
7.1 Normativa de competicions 
7.2 Carreres de competició i grans premis 
7.3 Real Federació Motociclista Española 
8 ACTIVITATS D’OCI SOCIAL DE RABASA-DERBI 
8.1 Correspondència 
8.2 Activitats esportives 
8.3 Activitats d’oci 

 
 
*Una característica que té aquest Quadre de Classificació és que es va 
plantejar per realitzar una migració a una plataforma de 
l’administració (GIAM) que té màxim 4 subnivells. 

4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 Condicions d’accés Lliure accés. 
4.5 Instruments de 

descripció 
És a disposició de l’usuari una base de dades completa del fons, en 
format Excel. També el Quadre de Classificació del fons complet (amb 
les subsèries que no surten al punt 3.2). 

7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1 Autoria i data  Luis Guil Montoya; Albert Pujades (2016 – 2018) 
7.2 Fonts “RABASA-DERBI, 1922-1987”.1987. Edició i producció: Rabasa-Derbi. 

Coordinació General: Reinal Colell. Esplugues de Llobregat 
(Barcelona). ISBN 84-404-1170-7. Dipòsit legal: B. -44291/87. 
 
“Simeón Rabasa Singla. Fundador de las empresas Rabasa DERBI. 85 
años de la vida de un hombre”. 1987.  Edició i producció: Rabasa-
Derbi. Coordinació general: Reinald Colell. Espanya. ISBN 84-261-
2312-0. Dipòsit legal:  B. 39.861-1987. 

 
*Els camps d’aquesta fitxa de fons corresponen als camps obligatoris i recomanables segons la NODAC. 
 


