
FITXA DESCRIPTIVA: 
DOCUMENT DEL MES NÚMERO 1

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ:

• Codi de referència: 

CAT AMGr 0101 1.1. 1877

• Nivell de descripció: 

Unitat documental simple

• Títol: 

Segells de l'escut de la ciutat que s'utilitzaven al municipi el 1877, i explicació de la simbologia que 

hi apareix.

• Data de creació:

18 d'abril de 1877 

• Volum i suport:

1 document textual manuscrit en suport paper (31,7 x 22 cm ) 

ÀREA DE CONTEXT:

• Nom del productor:

Ajuntament Municipal de Granollers.

El document el va elaborar l'alcalde del Municipi el 1877, Ramon Viladecans.

• Història arxivística:

El document es va trobar entremig de documentació padronal del Fons Ajuntament de Granollers 

de finals del segle XIX, documentació situada físicament al dipòsit de Arxiu Municipal de Granollers 

situat al carrer  Sant Josep, número 7.   

Tot hi tenir en compte el principi d'ordre original es va creure convenient classificar el document 

dins la subsecció Terme Municipal i símbols locals, ja que en realitat no ens aportava cap dada 

referen  a  la  població  i  en  canvi  es  el  primer  document  que  s'ha  trobat  que  fa  referència  a 

l'argumentació de la simbologia de l'escut local. Físicament s'ha mantingut al mateix dipòsit on es 

va trobar, però s'ha canviat de capsa.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA:

• Abast i Contingut:

Document  on  hi  ha  estampats  dos  segells  utilitzats  a  l'Ajuntament  de  Granollers  el  1877  i 

l'explicació del motiu de l'utilització dels dos segells i l'explicació de la simbologia que hi apareix en 

ells.

• Sistema d'organització:

El document està classificat dins el quadre de classificació del Fons Ajuntament de Granollers:

1. Administració general.

1.1. Terme municipal i símbols locals



• Informació sobre avaluació, tria i eliminació documental:

Tal com diu la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural de Catalunya, com a 

document anterior a 1940 s'han de conservar permanentment.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS:

• Condicions d'accés:

Lliure accés.

• Condicions de reproducció:

No es permet fer fotocopies del document, d'altra banda es permet als usuaris la utilització de 

càmeres digitals per obtenir reproduccions d'aquest.

• Llengües i escriptures dels documents:

Castellà

• Característiques físiques i requeriments tècnics:

El document està en un bon estat de conservació, no presenta cap anomalia física, però alguns dels 

segells que hi ha estampats no estan ben definits.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:

• Documentació relacionada:

Estudis i informes referents a l'escut de la ciutat redactats per Josep Estrada Garriga i Armand de 

Fluvià d'entre 1982 i 1988. Fons Ajunatment de Granollers.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ:

• Autoria i data:

Laura Casanovas i Palou, setembre 2010


