
FITXA DESCRIPTIVA: 

DOCUMENT DEL MES NÚMERO 5
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ:

• Codi de referència: 

CAT AMGr 0102 

• Nivell de descripció: 

Unitat documental simple

• Títol: 

Certificat emès pel Secretari de l'Ajuntament de Gelida a favor de José Armengou, pastor, que 

valida el bon estat del ramat que ha de passar per Palou del Vallès. Així des de Palou es corrobora 

el pas del bestiar que continua cap a Llerona.

• Data de creació:

 21 de març de 1843 / 27 d'abril de 1843

• Volum i suport:

 Full tamany foli

ÀREA DE CONTEXT:

• Nom del productor:

Ajuntament de Granollers

(anteriorment Ajuntament de Palou)

• Història arxivística

L'any 1927 té lloc l'agregació del municipi de Palou per part de l'Ajuntament de Granollres i per 

aquesta raó la documentació de l'Ajuntament de Palou li pertany.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA:

• Abast i Contingut:

Pertany  a  un  conjunt  de  censos  i  recomptes  de  bestiar  dels  propietaris  de  Palou  i  certificats 

expedits als pastors per passar amb els seus ramats pel territori de Palou (1842-1926).

• Sistema d'organització:

El document es troba dins de Fons i Col·leccions:

 01 Fons de l'Administració local

02 Ajuntament de Palou

8 Serveis Agropecuaris i Medi Ambient

• 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 permet manipular sense problemes el document.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:

• Documentació relacionada:

La resta de la documentació d'aquesta Agrupació.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ:

• Autoria i data:

Rosa Sánchez Rubira, febrer 2011


