
FONS AJUNTAMENT DE PALOU. CATÀLEG DE LA DOCUMENTACIÓ PADRONAL REFERENT    
A LA POBLACIÓ DE PALOU (1827-1930)

Aquest  catàleg  conté  documentació  referent  a  la  població  de  Palou,  que  es  va  tramitar
en el seu dia amb fins informatius i estadístics, per part de l'Ajuntament.

En  el  catàleg,  consten  els  padrons  i  els  censos,  tant  d'habitants  com  d'edificis,
així com la documentació relacionada: justificants de baixes, altes, modificacions, fulls auxiliars
i actes. 

Com  podreu  observar,  l'últim  padró  és  de  l'any  1924.  Posterior  a  aquesta  data,  hi  trobareu
registres de rectificacions, baixes i altes, fins a les de l'any 1926, ja que l'any 1928 el municipi
de Palou es va agregar a Granollers. A partir d'aquesta data, les dades sobre la població de Palou
les trobareu incorporades als Padrons d'habitants de Granollers. 

Any
inicial

Any
final

Capsa Títol atribuït

1827 1827 274  Padró municipal d'habitants de 1827

1827 1829 274  Resums estadístics de l'empadronament general d'habitants, dels anys 
1827 i 1828; classificats per edat i l'estat civil dels inscrits.

1830 1831 274  Resums de la matrícula amb el nombre d'habitants, cases de tracte i 
d'altres; que han de rebre documents de retribució i gratis per la policia

1835 1836 274  Resums estadístics de l'empadronament general d'habitants, dels anys 
1834 i 1835; classificats per edat, estat civil i cartes de seguretat de 
pagament. 

1835 1835 274  Circular del Gobernador Subdelegado interino El barón de Biure, on es 
fa referència a la tramesa de models per omplir el padró d'habitants.

1842 1842 274  Resums estadístics de l'empadronament general d'habitants, dels anys 
1842; classificats per edat i l'estat civil dels inscrits.

1843 1843 274  Padró municipal d'habitants de 1843

1843 1843 274  Índexs dels documents de l'alcalde en relació al padró municipal 
d'habitants

1843 1843 274  Padró municipal d'habitants, classificat pel número del solar, sexe i edat
dels habitants

1846 1846 274  Padró municipal d'habitants, classificat pel número del solar, sexe i edat
dels habitants

1861 1861 274  Cens de la població de l'any 1860

1868 1868 274  Fulls d'empadronament dels veïns de Palou

1873 1876 274  Fulls de baixes al padró d'habitants de diferents pobles,                         
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com a justificants d'alta al municipi de Palou

1875 1875 274  Fulls d'empadronament dels veïns de Palou

1877 1877 275  Cens de la població que conté les dades del padró municipal 
d'habitants (I)

1877 1877 275  Cens de la població que conté les dades del padró municipal 
d'habitants (II)

1878 1878 275  Cens de la població, resum de l'any 1877

1878 1878 275  Justificant d'empadronament

1880 1880 275  Fulls d'empadronament dels veïns de Palou

1889 1889 275  Resum estadístic de l'empadronament general d'habitants, de l'any 
1889

1889 1889 275  Padró municipal d'habitants

1890 1890 275  Full de baixa al padró d'habitants de Canovelles, com a justificant d'alta
al municipi de Palou

1890 1890 275  Esborranys del resum estadístic de l'empadronament general 
d'habitants, de l'any 1890; classificats per edat i sexe

1892 1892 275  Full de baixa al padró d'habitants de Sant Antoni de Vilamajor, com a 
justificant d'alta al municipi de Palou

1894 1894 277  Padró municipal d'habitants

1896 1907 277  Fulls de baixes al padró d'habitants de diferents pobles, com a 
justificants d'alta al municipi de Palou

1897 1897 277  Cens d'habitatges de l'Ajuntament de Palou de l'any 1897

1898 1898 277  Memòria de la primera sessió de constitució de la Junta del Cens de 
població.

1898 1898 277  Cens de la població que conté les dades del padró municipal 
d'habitants, de l'any 1897

1898 1898 277  Cens de la població de l'any 1897

1898 1898 277  Cens estadístic de la població de fet i de dret de l'any 1897, classificat 
per sexes

1899 1899 277  Cens d'habitatges de l'Ajuntament de Palou de l'any 1899

1900 1907 277  Acta de la Junta municipal del Cens de Població del poble de Palou

1901 1901 277  Cens d'habitatges de la secció d' El Pla de Palou
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1901 1901 277  Cens de la població que conté les dades del padró municipal 
d'habitants de l'any 1900

1901 1901 277  Cens estadístic de la població de fet i de dret de l'any 1897, classificat 
per sexes

1902 1903 277  Fulls de baixa al padró d'habitants de Montornès i La Roca, com a 
justificants d'alta al municipi de Palou

1903 1904 277  Justificants de baixes de l'empadronament de Palou

1908 1908 277  Fulls d'empadronament d'algunes cases de Palou

1910 1910 277  Expedient de la Junta Municipal del Cens de Població de Palou

1910 1910 277  Actes de la Junta Municipal del Cens de Població del poble de Palou

1910 1910 277  Relació de cases habitables del barri del Junyent de Palou

1910 1910 277  Conclusió de la ponència sobre el projecte de divisió del terme 
municipal en seccions

1911 1911 277  Cens estadístic de la població de fet i de dret de l'any 1910, classificat 
per sexes

1924 1924 277  Padró municipal d'habitants

1926 1926 277  Registre de les rectificacions del padró d'habitants fet l'any 1925

1927 1927 277  Relació de contribuents segons els padrons municipals

1927 1927 277  Registre d'altes i baixes al padró municipal d'habitants

1927 1927 277  Apèndix de les altes, baixes i modificacions de l'any 1926

1930 1930 277  Fulls auxiliars per l'estadística dels edificis i albergs aïllats. Estan 
agrupats per ús assignat i per quantitat de pisos
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