
FITXA DESCRIPTIVA: 

DOCUMENT DEL MES NÚMERO 4 
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ:

• Codi de referència: 

CAT AMGr 0101 355 1852 

• Nivell de descripció: 

Unitat documental simple

• Títol: 

Llibre de plànols parcel·laris de la ciutat de Granollers, dividit en seccions.

• Data de creació:

 10 de gener de 1852

• Volum i suport:

Llibre de 40 pàgines (45,5 x 33 x 1 cm). 

ÀREA DE CONTEXT:

• Nom del productor:

Ajuntament Municipal de Granollers

El llibre de plànols va ser eleborat per l'arquitecte enginyer Juan Soler y Mestret i 

per el jefe inspector d'estadistica de l'Ajuntament de Granollers.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA:

• Abast i Contingut:

Recull  de  plànols  datats  el  1852,  el  primer  plànol  és  de  tot  el  municipi  i  els  plànols  que  el  

precedeixen  són  detalls  de  seccions  concretes  del  municipi  dividit  en  parcel·les,  cada  una 

d'aquestes parcel·les està numerada i algunes d'aquestes hi ha anotat a llàpis el nom del propietari  

de la parcel·la. En el llibre hi apareixen plànols de 4 seccions (A. Pla de Dalt, B. Riera, C. Sant  

Nicolau, D. Pla de Baix).

• Sistema d'organització:

El llibre es troba dins el Fons Ajuntament de Granollers:

9. Urbanisme i obres

9. 5. Ordenació de la Ciutat

9.5.1. Cartografia

356. Cartografia parcel·lària i cadastral

• 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, que permeten manipular sense problemes el document.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:

• Documentació relacionada:

◦  Plànol parcel·lari de Granollers, on hi consten els noms dels propietaris de les parcel·les i els 

noms dels carrers de 1851 (Es tracta d'una còpia de 1988). Donació de Martí Sunyol Busquets. 

Col·lecció de documents de l'Arxiu Municipal de Granollers.

◦ Plànols de la ciutat de Granollers recopilats per Salvador Llobet en el Fons Salvador Llobet i 

Reverter.

◦ Plànols de la ciutat de Granollers i plànols parcel·laris del Fons Ajuntament de Granollers 

( 1891- 2000). 

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ:

• Autoria i data:

Laura Casanovas Palou, setembre 2010.


