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1C.XII BARONIES DE LA CIUTAT 

 

Aquesta sèrie dotze, anomenada Baronies, recull aquella documentació que fa referència als 

diversos territoris catalans o de fora de Catalunya, sobre els que el Consell de Cent va tenir 

jurisdicció i va crear la figura de procurador general de les baronies per a la seva 

administració. La sèrie està composta per un total de 24 unitats d’instal·lació, amb unes dates 

extremes de 1308 – 1830. 

 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1C.XII-1 Capbreu de les rendes i drets que la 

ciutat de Barcelona té en els feus 

castell i llocs de Flix, de la Palma i 

Mas de Flix. 

segle XIV    

1C.XII-2 Llibre de notes, i sumari de les 

rendes de la vila de Flix, castell i lloc 

de Crevillent, degudes a la ciutat de 

Barcelona 

1391 – 1435    

1C.XII-3 Capbreu del castell de Flix, de la 

Palma i del Mas de Flix, per 

Barcelona. 

1400 – 1403    

1C.XII-4 Manual d’instruments rebuts per 

evicció de Barcelona. 

1400 – 1407    

1C.XII-5 Capbreu del castell de Flix, de la 

Palma i del Mas de Flix, per 

Barcelona. 

1555    

1C.XII-6 Capbreu del castell de Flix, de la 

Palma i del Mas de Flix, per 

Barcelona. 

1624    

1C.XII-7 Unitat d’instal·lació composta per 

dos reculls de documents sobre la 

vila de Flix:  

1400 – 1830    
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1C.XII-7/1 Agrupació documental composta 

d’unitats, reculls i dossiers 

documentals d’originals i còpies 

generats per la relació jurídico 

administrativa establerta entre 

Barcelona i la baronia de  Flix, la 

Palma, el Mas de Flix i Miramar. 

Entre l’elevat nombre de tipologies 

de documents que composen aquest 

recull i ha notes, comptes, 

memorials, inventaris, capítols..., i 

els temes més destacats són sobre: 

rendes, govern, d’un jueu de Falset, 

vendes, pagaments, la batllia... 

1400–[1470]    

1C.XII-7/2 Recull de documental compost per 

unitats, agrupacions i dossiers de 

documents originals i còpies generats 

per la relació jurídicoadministrativa 

establerta entre Barcelona i la 

baronia de Flix, la Palma, el Mas de 

Flix i Miramar. Entre la gran varietat 

de tipologies documentals podem 

trobar: diligències, escriptures, 

memorials, capitulacions, minutes, 

súpliques,comptes, capítols, delmes, 

censos, arrendaments, notes entre 

d’altres. La majoria de temes tracten 

sobre la batllia, drets, delmes, 

propietats, plets,treballadors, obres 

públiques, costums, pastures, 

laudemis, rendes de molins, de 

forns... 

1400 – 1830    

1C.XII-8 Unitat d’instal·lació composta per 

documentació diversa generada per 

les baronies de Flix i la Palma... 

1308 – 1677    

1C.XII-8/1  Trasllat d’un procés sobre el 

senyoriu de Flix. 16 fols. 

1402    

1C.XII-8/2  Trasllat dels requeriments fets per 

Joan de Sancliment. Baronia de Flix. 

45 fols. 

1421    

1C.XII-8/3  Memorials de capbreus, comptes, 

notes, de Flix i de la Palma. 12 docs. 

[1405]–1511    

1C.XII-8/4  Quadern comptable del llevador de 

les rendes de la ciutat de Barcelona a 

la vila i terme de Flix i del Mas de 

Flix. 

S. XV    

1C.XII-8/5 Costums de Flix. 4 docs. 1308 – S. XV    
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1C.XII-8/6  Còpia del memorial dels Consellers 

de Barcelona a Bernat Carbó, 

procurador general del castell de Flix 

i de la Palma. 4 fols. 

[S. XV]    

1C.XII-8/7  Capitulacions de la ciutat de 

Barcelona al comte de Prades per a la 

construcció de la carretera de les 

Banyoles, ribera de l’Ebre, a 

l’Hospital de l’Infant en Pere. 4 fols. 

1402    

1C.XII-8/8  Comanda de Miramar. 2 fols. 1416    

1C.XII-8/9  Comanda de Miramar. 2 fols. 1436    

1C.XII-8/10 Compromís sobre Miramar. 1 

pergamí. 

1436    

1C.XII-8/11   Arrendament de les rendes del castell 

i vila de Flix. 2 fols. 

1481    

1C.XII-8/12   Compte del que he gastat en la obra 

he fet fer yo Joseph Muriga per 

ordre dels molt il·lustres Srs. 

Consellers de la ciutat de 

Barcelona...1 quadern 

1677    

1C.XII-8/13   Memorial de la ruina he fet lo 

Bertomeu Via de la present ciutat de 

Flix... 1 quadern 

1677    

1C.XII-8/14  Carpeta composta de 28 dossier amb 

documentació generada de la relació 

econòmica i administrativa establerta 

entre la ciutat de Barcelona i Flix, el 

mas de Flix i la Palma, també hi ha 

documents en els que s’anomenen 

altres viles i llocs com Amposta, 

Tarragona, Guardamar, Vilanova, 

Torredembarra, Cambrils, Porrera, 

Vilella, Mora, Prades... per algun 

afer puntual en el que es veuen 

involucrades. En general els tipus 

documentals són còpies, notes, 

trasllats, memorials, comptes, etc. I 

entre altres els temes tractats són 

sobre arrendaments, concòrdies, 

contenciosos, assessoraments, plets, 

sentències, lliurances, súpliques, 

delimitacions, deures, drets, censals, 

àpoques, molins, obres públiques, 

capítols, juraments, compromisos, 

rendes, procures, inventaris... 52 

docs. 

1300 – 1508    

1C.XII-9 Unitat d’instal·lació composta per 

documentació de gestió de rendes 

1511 – 1689    
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1C.XII-9/ 1  Llevador de les rendes de Flix i de la 

Palma. Dos quaderns. 99 fols. 

S. XVI    

1C.XII-9/ 2  Llevador de les rendes de la vila i 

baronia de Flix, la Palma i Mas de 

Flix. Volum manuscrit, paginat fins 

la  107, conté índex. 

1662 –  687    

1C.XII-9/ 3  Capbreu de Flix organitzat en onze 

dossiers, total 447 fols. s’hi troben 

importants llacunes. Hi ha un índex 

nominal alfabèticament ordenat, els 

noms estan agrupats d’acord amb 

l’estatus d’els indivíduos, 6 fulls . 

1511    

1C.XII-9/ 4 Capbreu de Flix. 39 fols. 1689    

1C.XII-10  Capbreu de les rendes de Montcada. 

1 unitat d’instal·lació 

1360 – 1483    

1C.XII-11 Capbreu dels feus, rèdits, servituds i 

altres prestacions que el castell de 

Montcada fa a la ciutat de Barcelona. 

1 unitat d’instal·lació 

1390    

1C.XII-12  Capbreu de Montcada. Conté un 

memorial de notes històriques. 1 

unitat d’instal·lació 

1436 – 1480    

1C.XII-13  Rendes del castell de Montcada, del 

segle XV i de 1636. 1 unitat 

d’instal·lació 

S.XV – 1636    

1C.XII-14  Llevador de les rendes de la baronia 

de Montcada. 1 unitat d’instal·lació 

1636 – 1637    

1C.XII-15  “Llibre ahont se anotaran les anades 

fa lo Conseller segon tots anys en la 

baronia de Montcada”. 1 unitat 

d’instal·lació 

1693 – 1712    

1C.XII-16 Volum de diverses actes rebudes de 

la Baronia de Montcada per l’Escrivà 

major de la casa de la ciutat de 

Barcelona. 1 unitat d’instal·lació 

1440 – 1631    

 Crides. 1578 – 1599    

 Llibreta d’empares i citacions. 1624 – 1631    

 Llibreta de rebudes i dates del 

clavari, per raó del castell de 

Montcada. 

1440 – 1441    

 Llibreta de rebudes i dates del 

clavari, per raó del castell de 

Montcada.  

1442 – 1443    

1C.XII-17 Llibre de dates de pensions de 

censals del comtat d’Empúries. 1 

unitat d’instal·lació 

1432 – 1433, 

1437 
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1C.XII-18  Llibre d’àpoques i albarans de 

pensions de censals morts del comtat 

d’Empúries. 1 unitat d’instal·lació 

1432 – 1433    

1C.XII-19 Llibre d’àpoques i albarans de 

pensions de censals morts del comtat 

d’Empúries. 1 unitat d’instal·lació 

1436 – 1441    

1C.XII-20  Llibre d’àpoques i albarans de 

pensions de censals morts del comtat 

d’Empúries. 1 unitat d’instal·lació 

1441 – 1446    

1C.XII-21 Recull documental amb informació 

diversa sobre el comtat d’Empúries 

S. XIV – XV    

 Ordinacions de la vila de Castelló 

d’Empúries. 1 unitat d’instal·lació 

S. XV    

1C.XII-22 Unitat d’instal·lació: 1311 – 1783    

1C.XII-22/1  Recurs d’un veí de Perpinyà. 1449    

1C.XII-22/2.1  Sentència sobre dret de pesca a 

l’estany de Castelló d’Empúries, 

concedit a Palau[saverdera], 

Torroella, etc. i discussió sobre el 

delme per raó de la pesca, entre el 

comte d’Empúries i el senyor de 

Palau. 

1311    

1C.XII-22/2.2  Recull documental amb informació 

diversa relacionada amb el comtat 

d’Empúries. 7 docs. 

[S.XV]    

1C.XII-22/2.3  Recull de documentació jurídica i 

administrativa del comtat 

d’Empúries. 7 docs. 

1400–C.1440    

1C.XII-22/2.4  Recull de documents jurídics i 

administratius sobre Torroella, 

Castelló d’Empúries, St. Climent, 

Palau-saverdera, Avinyonet, 

l’Escala, Ventalló, Sant Pere 

Pescador, i el comtat d’Empúries. 

Ordinacions de la vila de Castelló 

d’Empúries. Memorials, plets, 

recursos, súpliques, procures, 

sentències, relacionats amb 

l’administració del comtat 

d’Empúries per Barcelona. 

1445–C.1472    

1C.XII-22/3 Document sobre la fortificació de 

Roses al segle XVI. 

[S.XVIII]    

1C.XII-22/4 Plet del síndic de Barcelona contra el 

lloc de l’Escala. 

1689    

1C.XII-22/5 Memorials sobre el comtat 

d’Empúries. 3 docs. s.d. 

[S. XVII]    

1C.XII-22/6 Documentació de caràcter jurídic 

administratiu del comtat d’Empúries. 

1510 – 1783    
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1C.XII-23 Unitat d’instal·lació: C.1300–1500    

1C.XII-23/1 Recull de documentació jurídica i 

administrativa de la vila de Tàrrega. 

1309–[1460]    

1C.XII-23/2 Recurs d’un creditor de Vilagrassa. 1447    

1C.XII-23/3 Contenciosos entre Tàrrega i 

Vilagrassa. 

[1410]–1451    

1C.XII-23/4.1  Memorial de les despeses les quals 

són estat bestretes per la Ciutat de 

Barchinona axí en Castellví de 

Rosanes qui comença en lo any 1412 

fins lo any 1464, en pagar guardes 

qui contínuament han guardat lo dit 

Castell. 

1412–1464    

1C.XII-23/4.2  Cadern ab lo qual se mostre tot ça e 

quant la Ciutat de Barchinona ha 

bestret e despès per rahó de 

Castellví de Rosanes. 

1411–1459    

1C.XII-23/4.3  Recull documental sobre 

l’administració del terme de 

Castellví de Rosanes. 6 docs. 

1412–1469    

1C.XII-23/5 Recull de documents jurídics i 

administratius de Martorell. 4 docs. 

[1490–1512]    

1C.XII-23/6 Documents sobre regalies i 

jurisdicció de Molins de Rei. 2 docs.  

1468–[1500]    

1C.XII-23/7 Informació sobre una hipoteca de 

Molins de Rei i de Santa Creu 

d’Olorda. docs. 

1451    

1C.XII-23/8 Informació sobre un capbreu del 

senyoriu de Montornès. 

1430    

1C.XII-23/9 Document sobre la venda a 

Barcelona dels castells i llocs de 

Terrassa, Arraona i Sabadell 

(Vallès), Tàrrega i Vilagrassa 

(Urgell), Elx i Crevillent. 

C.1300    

1C.XII-23/10  Venda del castell d’Arraona. 1353    

1C.XII-23/11  Documents que fan referència a  

l’any 1408 i a la venda dels castells 

de Terrassa, Arraona, Tàrrega, 

Vilagrassa, Elx  i Crevillent. 2 docs. 

[S. XIX]    

1C.XII-23/12  Recull de documents jurídics i 

administratius de Sabadell. 11 docs. 

1405–

[S.XVI] 

   

1C.XII-23/13  Recull de documentació jurídica i 

administrativa del lloc de les 

Franqueses [del Vallès].4 docs. 

C.1406–1510    

1C.XII-23/14  Còpia de capbreus de diversos llocs 

de la Batllia del Vallès. 

s.d.    
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1C.XII-23/15  Nota sobre problemes amb el 

portaveu del governador de 

Catalunya a Sabadell, Terrassa i 

Montcada. 

1450    

1C.XII-23/16  Documentació de caràcter jurídic i 

administratiu de Terrassa. 13 docs. 

1391 – 1471    

1C.XII-23/17  Vespellà, 2 docs:     

 1 Arrendament del castell. C.1390    

 2 Venda del castell i lloc.  1399    

1C.XII-24 Unitat d’instal·lació: C.1390–1700    

1C.XII-24/1 Recull de documentació jurídica i 

administrativa de Caldes i de la 

baronia i terme de Montbui. 34 docs. 

1436 – 1700    

1C.XII-24/2 Recull documental jurídico 

administratiu de Caldes d’Estrac. 6 

docs. 

1488 – 1670    

1C.XII-24/3 Cervelló, castell i baronia. 7docs. 1433 – 1630    

1C.XII-24/4 Recull de documents de Cervelló. 26 

docs. 

1411 – 1610    

1C.XII-24/5 Trasllat notarial sobre la jurisdicció 

de Cocentaina. (L’any 1404 Ponce 

de León vengué Cocentaina a Lluís 

Alemany de Cervelló, que la llegà a 

la reina Violant de Bar, qui la vengué 

C.1438 al rei Alfons IV). 1 doc.  

1432    

1C.XII-24/6 Elx, Crevillent, Tàrrega, Terrassa… 

redempció i lluïció. 1doc. 

1460    

1C.XII-24/7 Elx i Crevillent, recull de 

documentació jurídica i 

administrativa. 60 docs. 

C.1390–

C.1510 

   

1C.XII-24/8 Censals del comtat d’Empúries, de 

les viles d’Elx i Crevillent, del castell 

d’Arraona, viles de Tàrrega, 

Vilagrassa, Sabadell, Terrassa, Elig 

… 1 doc. 

1449    

1C.XII-24/9 Còpia d’una lletra dels Consellers a 

Elx, Elig, que fa referència a 

propietats dels jueus de la vila i a 

l’infant Martí. 

1392    

1C.XII-24/10 Documents sobre jurisdiccions de 

Pallejà, Torrelles i Cervelló. 3 docs. 

1436 –1445    

1C.XII-24/11 Procuració de castells i de baronies. C.1400 – 1588    

1C.XII-24/12 Document sobre l’administració de 

Torrelles. 

C.1445    

 

 


