Registre Civil. Catàleg en línia
L’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona conserva les sèries documentals del Registre
Civil:
1. Naixements: 1841 a 1984
2. Defuncions: 1836 a 1986
3. Matrimonis: 1842 a 1970
L’Arxiu conserva els llibres del Registre Civil Municipal del 1841 al 1880, i els índexs del
Registre Civil de Barcelona del 1881 al 1985.
Aquesta documentació té diferents característiques i condicions de consulta:
1.

Fins al 1880 corresponia a l’Ajuntament de Barcelona la competència del Registre
Civil: llibres d’índexs i llibres de registres dels assentaments. Ara aquesta
documentació es consulta exclusivament en línia. (A partir de gener del 2016.)

2. A partir del 1881 aquesta funció passa a l’estat a través del Registre Civil de
Barcelona i els ajuntaments confeccionen només els llibres d’índexs.
a. Entre el 1881 i el 1960 es pot
consultar a la sala de l’arxiu amb cita prèvia. Per aconseguir una certificació de
la inscripció s’ha de sol·licitar al Registre Civil de Barcelona (plaça de
Medinaceli, 3).*
b. Des del 1961 fins a les darreres dates dels llibres que conserva l’Arxiu, per
raons de conservació, només poden ser consultats pel personal tècnic de
l’Arxiu. Per obtenir la informació que contenen s’ha de sol·licitar per escrit
proporcionant dates exactes i l’Arxiu respondrà per escrit proporcionant el
resultat de la cerca. Per obtenir l’assentament complet del registre cal
demanar-ho per escrit al Registre Civil de Barcelona aportant les
dades obtingudes de l’AMCB.
S’ha de tenir present que els llibres de registre que conserva l’Arxiu Municipal
Contemporani corresponen nom és a la ciutat de Barcelona i no a la província del
mateix nom, i també cal tenir en compte els canvis soferts en el terme municipal a través
dels anys.
Consulta en línia del registre civil
S’ha digitalitzat una part del Registre Civil amb l’objectiu de preservar els documents
originals i facilitar l’accés als documents.
Períodes:
1. Naixements: 1841 a 1880
2. Defuncions: 1836 a 1880
3. Matrimonis: 1845 a 1880
*El Registre Civil de Barcelona (plaça de Medinaceli, 3) disposa dels llibres digitalitzats a partir de l’any 1950, però és
imprescindible conèixer-ne la data exacta.
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Com es fa la consulta?
1. Ves a la consulta en línia
1.1 Des de la pàgina de l’Arxiu Contemporani hi tens accés.
1.2 També pots accedir-hi a través de: http://w151.bcn.cat/opac/

2. Selecciona la cerca avançada .
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3. Omple els apartats:
Cerca general dins de Amb totes les paraules : escriu una de les tres opcions:
naixements, defuncions o matrimonis , i afegeix-hi l’ any .
Exemples: Naixements 1850
Defuncions 1862
Matrimonis 1879
Per arxius i fons dins d’Arxius: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fes clic a cercar.

4. El resultat serà un índex i un o més llibres de registres.
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5. Obre l’índex.

6. Es pot consultar de dues maneres:
6.1 Baixar o obrir el PDF de la lletra que us interessi. (Opció recomanada) . Mou-te
pels números que hi ha entre la imatge gran i les imatges petites, si hi passes per
sobre podràs veure la lletra de l’índex. Fes clic a baixar i tria obrir o desar, (només
veuràs un document PDF).
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6.2 Accedeix-hi seleccionant la imatge gran per obrir en pantalla completa, mou-te per
sobre totes les imatges petites i podràs veure la lletra de l’índex.
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7. Busca el cognom. Comprova totes les dades: número de foli o registre, i llibre on et
trobes. Atenció! A vegades no veuràs en quin llibre et trobes; mou-te pels fulls
endavant o endarrere.

8. Per consultar el llibre de registres:
Torna enrere amb la fletxa del navegador i selecciona del llistat el llibre de registre que
necessites.
Exemples:

Naixements. 1850 Llibre 1 (núm. 1 al 1200),
Naixements. 1850 Llibre 2 (núm. 1201 al 2410)

Igual que amb l’índex, pots consultar-lo de dues maneres: baixar els fitxers, o accedint
a la imatge gran amb text complet.
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