
FITXA DESCRIPTIVA: FITXA DESCRIPTIVA: FITXA DESCRIPTIVA: FITXA DESCRIPTIVA: 

DOCUMENT DEL MES NÚMERO 14 DOCUMENT DEL MES NÚMERO 14 DOCUMENT DEL MES NÚMERO 14 DOCUMENT DEL MES NÚMERO 14 

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ:

• Codi de referènciaCodi de referènciaCodi de referènciaCodi de referència: 

CAT AMGr 0101 1900

• Nivell de descripcióNivell de descripcióNivell de descripcióNivell de descripció: 

Unitat documental composta

• TítolTítolTítolTítol: 

Relació del bestiar sacrificat, al mes de desembre, a l'Escorxador Municipal de Granollers 

• Data de creacióData de creacióData de creacióData de creació:

 Any 1900

• Volum i suportVolum i suportVolum i suportVolum i suport:

  Documents textuals manuscrits i impresos en suport paper

ÀREA DE CONTEXT:

• Nom del productorNom del productorNom del productorNom del productor:

Ajuntament de Granollers

• Història arxivísticaHistòria arxivísticaHistòria arxivísticaHistòria arxivística:

Documents elaborats per l'Ajuntament de Granollers i que formen part del conjunt d'expedients

dels arbitris de l'Escorxador municipal

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA:

• Abast i ContingutAbast i ContingutAbast i ContingutAbast i Contingut:

L'expedient conté informació sobre els diferents caps de bestiar sacrificats a l'escorxador

• Sistema d'organitzacióSistema d'organitzacióSistema d'organitzacióSistema d'organització:

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

11. Activitat econòmica i promoció de l'ocupació 

11.1 Proveïments

11.1.1 Escorxador

• Informació sobre avaluació, tria i eliminació documentalInformació sobre avaluació, tria i eliminació documentalInformació sobre avaluació, tria i eliminació documentalInformació sobre avaluació, tria i eliminació documental:

Els expedients d'aquesta cronologia són de conservació permanent per les seves característiques

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS:

• Condicions d'accésCondicions d'accésCondicions d'accésCondicions d'accés:

Lliure accés

• Condicions de reproducció:Condicions de reproducció:Condicions de reproducció:Condicions de reproducció:

Per la seva cronologia es recomana als usuaris la utilització de càmeres digitals per obtenir

reproduccions d'aquest document



• Llengües i escriptures dels documents:Llengües i escriptures dels documents:Llengües i escriptures dels documents:Llengües i escriptures dels documents:

Castellà

• Característiques físiques i requeriments tècnicsCaracterístiques físiques i requeriments tècnicsCaracterístiques físiques i requeriments tècnicsCaracterístiques físiques i requeriments tècnics:

Presenta un bon estat de conservació

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:

• Documentació relacionadaDocumentació relacionadaDocumentació relacionadaDocumentació relacionada:

La resta de documentació descrita dins d'aquesta secció

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ:

• Autoria i dataAutoria i dataAutoria i dataAutoria i data:

Rosa Sánchez Rubira, novembre de 2011


