
FITXA DESCRIPTIVA: 
DOCUMENT DEL MES NÚMERO 3 

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ:

• Codi de referència: 

CAT AMGr 0101 51 1917 

• Nivell de descripció: 

Unitat documental simple

• Títol: 

Registre municipal de forasters

• Data de creació:

 1917

• Volum i suport:

Document relligat que consta de  24 pàgines (31 x 22 cm). 

ÀREA DE CONTEXT:

• Nom del productor:

Ajuntament Municipal de Granollers

• Història arxivística:

Aquest document forma part de la documentació elaborada per l'Ajuntament de Granollers, que 

des de la seva creació s'ha conservat a la institució juntament amb altre documentació referent a 

població. És un document inclòs en el catàleg de documentació padronal elaborat recentment.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA:

• Abast i Contingut:

Registres d'estrangers que viuen al municipi de Granollers el 1917, hi consten les dades personals 

de cada un d'aquests, el temps de residència al municipi, lloc d'origen, una descripció física de 

cada persona  i en alguns casos una fotografia i empremtes dactilars.

• Sistema d'organització:

El document està classificat dins el Quadre del Classificació funcional del Fons Ajuntament de 

Granollers: 

6. Població i eleccions

6.1. Padró general d'habitants

51. Padró Municipal d'habitants

• 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:

Presenta un bon estat de conservació.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:

• Documentació relacionada:

◦  Registres municipals d'estrangers entre 1840 i 1880. Fons Ajuntament de Granollers. 

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ:

• Autoria i data:

Laura Casanovas i Palou, setembre 2010


