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FONS TAULA DE CANVI         
 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 Arxiu Municipal de Girona (AMGi) 
1.2  Fons Taula de Canvi 
1.3  1443-1788. Predomina la documentació de 1568-1716/1739, que correspon als anys de 

funcionament efectiu de la Taula.  
1.4  Fons 
1.5 39,70 ml1 (568 unitats d’instal·lació), en suport paper 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Taula de Canvi de Girona. 
2.2    La Taula de Canvi de Girona va ser fundada l’any 1568 pel Consell General de la ciutat; 

el privilegi de la seva creació havia estat atorgat per la reina Maria l’any 1443. La 
institució era regida per una comissió (anomenada Junta de la Taula) composta pels 
jurats de la ciutat i per nou adjunts; la junta dictava les ordinacions que regulaven el seu 
funcionament, que posteriorment havien de ser aprovades pel Consell General, que se’n 
va reservar la direcció. Les seves funcions principals eren el dipòsit i el gir de diners i la 
custòdia de joies i altres objectes de valor, serveis que prestava de manera gratuïta; 
també funcionava com a tresoreria municipal. La seva crisi es relaciona amb la situació 
de descobert ocasionada arran de la Guerra de Successió, que va provocar que des de 
la segona dècada del segle XVIII funcionés només com a caixa de dipòsits forçosos i 
com a tresoreria municipal. El novembre de 1738 Felip V en va ordenar el tancament 
amb una reial ordre que es va aplicar l’any 1740. (MARQUÈS i CARBÓ, Lluís: La Taula 
de canvi i comuns dipòsits de la ciutat de Girona. Barcelona, 1935.)  

2.3 La documentació de la Taula de Canvi es conservava juntament amb el fons Ajuntament 
de Girona.  

2.4 Es desconeix la data exacta en què es produí la unió de la documentació al fons 
Ajuntament de Girona. 

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 El fons està format per la documentació comptable generada per la Taula de Canvi i per 

la documentació auxiliar, majoritàriament notarial, que s’hi va dipositar per justificar 
algunes operacions.   

 La temàtica de la documentació se centra en les operacions efectuades a l’establiment i 
en els comptes de crèdit i dèbit oberts. Par d’aquesta documentació correspon al Banc 
de Girona, institució fundada l’any 1643 i que depenia de la Taula de Canvi. 

3.2 No s’hi ha aplicat avaluació ni tria documentals. 
3.3 El fons podria incrementar-se amb quaderns i fragments de volums continguts als lligalls 

4 a 16 de la sèrie XXV.4 Llibres incomplets i quaderns solts (unitats d’instal·lació 9003-
9015), pendents de classificació i catalogació. 

3.4 Els volums de format mitjà s’han reinstal·lat individualment en capses autoextensibles; els 
de format reduït i els documents de les sèries Documentació auxiliar dipositada a la Taula 
i Documentació solta atribuïble a altres fons s’han agrupat en carpetes dins de capses 
d’arxiu convencionals.�

 
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 Es tracta de documentació pública d’accés lliure. 
4.2 Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu Municipal de 

Girona.  
4.3 La llengua utilitzada majoritàriament a la documentació és el català. Les sèries Llibres 

d'ordinacions i d'actes d'extracció dels oficials de la Taula, Documentació auxiliar 
dipositada a la Taula i Documentació solta atribuïble a altres fons són les úniques que 
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1 Inclou les unitats corresponents al fons del Banc de Girona. 
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contenen unitats redactades en llatí; la darrera presenta, a més, documents expedits en 
castellà i, puntualment, en francès i italià. 

4.4 Moltes de les unitats datades als segles XVI i XVII presenten acidificació de les tintes en 
graus diferents; en casos concrets el deficient estat de conservació d’alguns volums, que 
es consigna, fa molt recomanable una intervenció de conservació i/o restauració. 
L’afectació per humitats és puntual i no assoleix nivells preocupants. 

4.5 Existeix un instrument de descripció a nivell de catàleg. 
  
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.2 No n’existeixen còpies. 
5.3   Es desconeix si existeixen a l’Arxiu Municipal de Girona o a d’altres arxius unitats de 

descripció relacionades amb el fons. 
5.4 Bibliografia: 

BUSQUETS, Joan, i SIMON, Antoni: Girona al segle XVII. Girona, 1993, pp. 28-29. 
MARQUÈS i CARBÓ, Lluís: La Taula de canvi i comuns dipòsits de la ciutat de Girona. 
Barcelona, 1935. 
NADAL i FARRERAS, Joaquim: “L’estalvi gironí abans d’ara”, dins Presència, 519 
(1978), p. 27.  

 
6 ÀREA DE NOTES 
6.1    S’hi observa una intervenció datable als segles XVIII-XIX, en el transcurs de la qual es va 

aplicar al llom de molts volums un teixell manuscrit que conté la identificació -a vegades 
errònia- de gairebé totes les sèries documentals, la indicació de l’any inicial de la unitat i, 
en alguns casos, un número que n’assenyala l’ordre dins la sèrie.  

� La sèrie Documentació solta atribuïble a altres fons conté unitats datades fins 1850, 
aproximadament; a causa de la seva no pertinença al fons, no s’han tingut en compte en 
la consignació de les seves dates extremes. 
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7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1    Descripció realitzada per Sílvia Mancebo. Supervisió: Lluís-Esteve Casellas (Direcció: 
Joan Boadas) 
7.2    Regles i convencions: ISAD-G. 
7.3. Anys 2007-2008. 
 


