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COM CONSULTAR ELS INVENTARIS 
 
Quan volem localitzar una escriptura i tenim el nom del notari i la data en què el 
document va ser autoritzat, hem de recórrer als inventaris per poder sol·licitar el volum 
corresponent. El primer pas serà anar a la part final de l’inventari del segle que ens 
interessi, on trobarem un índex alfabètic de notaris. 
 
 

 
 

 
Si s’està duent a terme una recerca sobre un període històric concret, caldrà primer fer 
un cop d’ull a l’índex cronològic per identificar els notaris que actuaven conjuntament 
per, després, localitzar-los a l’índex alfabètic. 
 
 

 
 
 
Un cop localitzat el notari que volem consultar, el següent pas serà anar a la pàgina 
indicada a l’índex, on trobarem descrita, volum a volum, tota la documentació que 
aquell notari va generar:  
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Les dades que trobarem de cadascun dels assentaments són el títol, les dates extremes, 
el format i el nombre de folis, l’enquadernació, l’existència o no de bosses amb la 
documentació solta i, molt important per a la seva localització, la signatura del volum 
composta per dos números. El primer d’ells fa referència al notari mentre que el segon 
fa referència a la unitat arxivística o d’instal·lació. Amb les dades obtingudes omplirem 
la butlleta de comanda corresponent per poder sol·licitar la documentació del nostre 
interès.  
 
En el cas d’utilitzar la documentació localitzada a l’Arxiu en alguna publicació, caldrà 
citar de manera adequada la seva procedència. Per fer-ho es posarà, en primer lloc, el 
nom complet de l’Arxiu acompanyat de l’acrònim entre parèntesis: Arxiu Històric de 
Protocols de Barcelona (AHPB). Després, ja només la forma abreujada o acrònim. A 
continuació, caldrà citar el nom del notari, el títol del volum, les dates d’aquest i els 
folis on es localitza el document o, en el seu defecte, la data:  
 
 

 
 
 
 


