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06.01/1C.XV  CENSALS 

 

Està composta per documentació de caire econòmic, directament relacionada amb la 

contractació i el pagament d’interessos dels mecanismes de crèdit més estesos des de l’Edat 

Mitjana fins al segle XVIII, els censals i els violaris. Aquesta documentació està organitzada 

en un total de 237 unitats d’instal·lació, i s’estén de l’any 1361 al 1795. 

 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitali-

tzació 
Observacions 

1C.XV-1 Llibre d’albarans 26.04.1361 – 

21.04.1362 

   

1C.XV-2 Llibre d’albarans de censals 

morts i violaris 

08.12.1361 – 

14.03.1363 

   

1C.XV-3 Llibre d’albarans i pensions 

de violaris 

05.01.1377 – 

24.03.1377 

   

1C.XV-4 Plec d’àpoques de censals 1376 – 1377    

1C.XV-5 Llibre d’àpoques de pensions 

de censals i violaris 

21.04.1378 – 

12.01.1379 

   

1C.XV-6 Llibre d’àpoques de pensions 

de censals 

22.10.1381 – 

26.09.1384 

   

1C.XV-7 Llibre de pensions de censals 18.07.1397 – 

31.08.1398 

   

1C.XV-8 Llibre d’àpoques de censals 

morts 

10.04.1404 – 

13.05.1405 

   

1C.XV-9 Llibre d’àpoques i albarans 07.09.1407 – 

29.07.1409 

   

1C.XV-10 Llibre d’àpoques de censals i 

albarans 

15.11.1410 – 

04.12.1410 

   

1C.XV-11 Llibre d’àpoques de pensions 

de censals morts i d’albarans 

07.07.1430 – 

07.04.1431 

   

1C.XV-12 Llibre d’àpoques de pensions 

de censals morts i d’albarans 

26.11.1432 – 

19.02.1433 

   

1C.XV-13 Llibre de pensions de censals 

morts i d’albarans 

14.02.1437 – 

18.04.1438 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitali-

tzació 
Observacions 

1C.XV-14 Llibre primer d’àpoques de 

pensions de censals morts i 

d’albarans que van fer els 

rectors de la Taula de Canvi 

de Barcelona, per raó de les 

dites pensions venudes amb 

motiu de la construcció del 

port o moll, fet per concessió 

reial a la platja de mar. 

00.05.1439 – 

00.03.1468 

   

1C.XV-15 Llibre d’àpoques de pensions 

de censals morts i d’albarans. 

21.06.1448 – 

18.04.1450 

   

1C.XV-16 Llibre d’àpoques i albarans 

de pensions de censals morts. 

17.08.1452 – 

26.03.1455 

   

1C.XV-17 Llibre d’àpoques i albarans 

de pensions de censals i 

albarans 

25.10.1454 – 

01.02.1460 

   

1C.XV-18 Llibre d’àpoques i d’albarans 

de pensions de censals morts. 

26.03.1457 – 

10.01.1460 

   

1C.XV-19 Capbreu d’àpoques de 

censals de la ciutat de 

Barcelona, del bienni del 

venerable Barthomeu 

Quintana, clavari. 

01.02.1460 – 

05.02.1462 

   

1C.XV-20 Llibre d’àpoques de censals 

del bienni del venerable 

Guillem Miró, clavari. 

01.02.1466 – 

10.02.1467 

   

1C.XV-21 Capbreus dels censals venuts 

pel clavari. Fol. 2-52. 

1467 – 1483    

1C.XV-21 Àpoques de censals venuts 

pel clavari i síndic. Fol. 53-

134. 

1468 – 1477    

1C.XV-22 Llibre d’àpoques de pensions 

de censals morts 

04.02.1478 – 

03.01.1480 

   

1C.XV-23 Llibre d’àpoques de pensions 

de censals morts del temps de 

Nicolau Viastrosa. 

04.02.1478 – 

27.01.1479 

   

1C.XV-24 Llibre d’àpoques de pensions 

de censals morts del temps de 

Berenguer Mumany, clavari. 

04.02.1482 – 

23.07.1484 

   

1C.XV-25 Llibre d’àpoques de censals 05.07.1486 – 

19.01.1488 

   

1C.XV-26 Llibre d’àpoques de censals 13.06.1499 – 

14.02.1500 

   

1C.XV-27 Llibre d’àpoques de censals 01.02.1502 – 

04.03.1504 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitali-

tzació 
Observacions 

1C.XV-28 Llibre ordinari d’àpoques de 

censals. 

04.02.1572 – 

31.12.1574 

   

1C.XV-29 Llibre extraordinari 

d’àpoques de censals. Conté 

índex. 

04.02.1574 – 

23.12.1575 

   

1C.XV-30 Llibre ordinari d’àpoques de 

censals 

04.02.1574 – 

31.12.1575 

   

1C.XV-31 Llibre extraordinari 

d’àpoques de censals. 

04.02.1576 – 

10.01.1578 

   

1C.XV-32 Llibre extraordinari 

d’àpoques de censals. Conté 

índex. 

04.02.1578 – 

31.12.1580 

   

1C.XV-33 Llibre ordinari d’àpoques de 

censals. Conté índex. 

04.02.1578 – 

04.07.1580 

   

1C.XV-34 Llibre extraordinari 

d’àpoques de censals. 

10.02.1582 – 

05.01.1583 

   

1C.XV-35 Llibre extraordinari 

d’àpoques de censals. Conté 

índex. 

03.02.1584 – 

10.12.1585 

   

1C.XV-36 Llibre extraordinari 

d’àpoques de censals. 

08.02.1586 – 

31.01.1588 

   

1C.XV-37 Llibre ordinari d’àpoques de 

censals. 

08.02.1586 – 

20.01.1588 

   

1C.XV-38 Llibre ordinari d’àpoques de 

censals. 

03.02.1588 – 

28.12.1590 

   

1C.XV-39 Llibre extraordinari 

d’àpoques de censals. 

01.02.1588 – 

10.01.1590 

   

1C.XV-40 Llibre ordinari d’àpoques de 

censals. 

20.02.1590 – 

28.01.1592 

   

1C.XV-41 Llibre extraordinari 

d’àpoques de censals. 

27.02.1590 – 

27.01.1592 

   

1C.XV-42 Llibre ordinari i extraordinari 

d’àpoques de censals. 

08.02.1606 – 

01.12.1610 

   

1C.XV-43 Llibre ordinari i extraordinari 

d’àpoques de censals. Conté 

índex. 

01.12.1610 – 

17.12.1615 

   

1C.XV-44 Llibre ordinari i extraordinari 

d’àpoques de censals. 

05.02.1616 – 

22.11.1622 

   

1C.XV-45 Llibre ordinari i extraordinari 

d’àpoques de censals. 

22.11.1622 – 

29.01.1628 

   

1C.XV-46 Llibre ordinari i extraordinari 

d’àpoques de censals. 

03.02.1628 – 

01.07.1631 

   

1C.XV-47 Llibre ordinari i extraordinari 

d’àpoques de censals. 

19.07.1631 – 

16.11.1634 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitali-

tzació 
Observacions 

1C.XV-48 Llibre ordinari i extraordinari 

d’àpoques de censals. 

02.12.1634 – 

03.12.1638 

   

1C.XV-49 Llibre ordinari i extraordinari 

d’àpoques de censals. 

10.12.1638 – 

13.12.1642 

   

1C.XV-50 Llibre ordinari i extraordinari 

d’àpoques de censals. 

01.01.1643 – 

19.12.1645 

   

1C.XV-51 Llibre ordinari i extraordinari 

d’àpoques de censals. 

04.01.1646 – 

26.06.1649 

   

1C.XV-52 Llibre ordinari i extraordinari 

d’àpoques de censals. Conté 

índex. 

02.01.1648 – 

15.12.1650 

   

1C.XV-53 Llibre ordinari i extraordinari 

d’àpoques de censals. 

03.01.1651 – 

14.01.1654 

   

1C.XV-54 Llibre ordinari i extraordinari 

d’àpoques de censals. 

04.02.1654 –

19.10.1656 

   

1C.XV-55 Llibre de pagament de 

censals... Arrendament 

primer. 

22.07.1655 – 

19.12.1656 

   

1C.XV-56 Llibre d’àpoques de 

pagament de censos i censals. 

Arrendament segon. Conté 

índex. 

29.08.1656 – 

15.05.1658 

   

1C.XV-57 Llibre d’àpoques de 

pagament de censos i censals. 

Arrendament tercer. Conté 

índex 

29.08.1657 – 

21.08.1658 

   

1C.XV-58 Llibre d’àpoques de 

pagament de censos i censals. 

Arrendament. Conté índex. 

17.09.1658 – 

19.08.1659 

   

1C.XV-59 Llibre d’àpoques de pensions 

de censals de par de la 

generalitat per la nova 

empara. 

16.10.1658 – 

14.11.1659 

   

1C.XV-60 Llibre d’àpoques de 

pagament de censos i censals. 

Arrendament. Conté índex. 

22.08.1659 – 

02.08.1660 

   

1C.XV-61 Llibre d’àpoques de 

pagament de censos i censals. 

Arrendament. Conté índex. 

26.08.1660 – 

27.10.1661 

   

1C.XV-62 Llibre d’àpoques de 

pagaments de censos i 

censals. Arrendament. Conté 

índex. 

04.11.1662 – 

10.09.1663 
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Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitali-

tzació 
Observacions 

1C.XV-63 Llibre d’àpoques de 

pagaments de censos i 

censals. Arrendament. Conté 

índex. 

16.10.1663 – 

31.07.1664 

   

1C.XV-64 Llibre d’àpoques de 

pagaments de censos i 

censals. Arrendament. Conté 

índex. 

04.08.1664 – 

22.08.1665 

   

1C.XV-65 Llibre d’àpoques de 

pagaments de censos i 

censals. Arrendament. Conté 

índex. 

31.08.1665 – 

09.08.1666 

   

1C.XV-66 Llibre d’àpoques de 

pagaments de censos i 

censals (sense cobertes). 

Arrendament. Conté índex. 

18.08.1666 – 

08.08.1667 

   

1C.XV-67 Llibre d’àpoques de 

pagaments de censos i 

censals. Arrendament. Conté 

índex. 

28.07.1667 – 

20.08.1668 

   

1C.XV-68 Llibre d’àpoques de 

pagaments de censos i 

censals. Arrendament. Conté 

índex. 

25.08.1668 – 

27.06.1669 

   

1C.XV-69 Llibre primer de les àpoques, 

de les mitges pensions dels 

censals de la present ciutat 

dels arrendaments dels drets 

d’aquella. Conté índex. 

21.01.1669 – 

08.08.1669 

   

1C.XV-70 Llibre de les àpoques de les 

mitges pensions dels censals. 

Conté índex. 

12.08.1669 – 

01.09.1670 

   

1C.XV-71 Llibre d’àpoques de les 

pensions íntegres de censos i 

censals de l’arrendament dels 

drets de la present ciutat. 

Conté índex. 

13.08.1669 – 

02.08.1670 

   

1C.XV-72 Llibre d’àpoques de les 

mitges pensions de censals. 

Conté índex. 

05.09.1670 – 

03.08.1671 

   

1C.XV-73 Llibre d’àpoques de pensions 

íntegres de censos i censals. 

Conté índex. 

05.08.1670 – 

14.07.1671 

   

1C.XV-74 Llibre d’àpoques de les 

mitges pensions de censos i 

censals. Conté índex. 

06.08.1671 – 

27.07.1672 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitali-

tzació 
Observacions 

1C.XV-75 Llibre d’àpoques de les 

pensions íntegres de censals. 

Conté índex. 

14.08.1671 – 

14.06.1672 

   

1C.XV-76 Llibre d’àpoques de les 

mitges pensions de censos i 

censals. Conté índex. 

30.07.1672 – 

07.07.1673 

   

1C.XV-77 Llibre d’àpoques de pensions 

íntegres de censals. Conté 

índex. 

08.08.1672 – 

18.06.1673 

   

1C.XV-78 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censos i censals. 

Conté índex. 

14.07.1673 – 

24.07.1674 

   

1C.XV-79 Llibre d’àpoques de pensions 

íntegres de censals. 

21.03.1675 – 

02.05.1676 

   

1C.XV-80 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censos i censals. 

Conté índex. 

14.07.1676 – 

09.08.1677 

   

1C.XV-81 Llibre d’àpoques de pensions 

íntegres de censals. Conté 

índex. 

14.08.1677 – 

09.08.1678 

   

1C.XV-82 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censos i censals. 

10.09.1678 – 

19.08.1679 

   

1C.XV-83 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censals. Conté 

índex. 

12.09.1678 – 

31.07.1679 

   

1C.XV-84 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censals. Conté 

índex. 

13.08.1679 – 

03.08.1680 

   

1C.XV-85 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censos i censals. 

Índex. 

21.08.1680 – 

07.08.1681 

   

1C.XV-86 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censos i censals. 

Conté índex. 

19.08.1681 – 

17.08.1682 

   

1C.XV-87 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censos i censals. 

Conté índex. 

13.08.1681 – 

12.08.1682 

   

1C.XV-88 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censos i censals. 

Conté índex. 

17.08.1682 – 

08.07.1683 

   

1C.XV-89 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censos i censals. 

Conté índex. 

26.08.1682 – 

15.06.1683 

   

1C.XV-90 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censos i censals. 

Conté índex. 

13.07.1683 – 

13.08.1684 
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1C.XV-91 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censals. Conté 

índex. 

13.07.1683 – 

25.06.1684 

   

1C.XV-92 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censals. Conté 

índex. 

17.07.1684 – 

30.06.1685 

   

1C.XV-93 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censals. Conté 

índex. 

12.07.1685 – 

04.06.1685 

   

1C.XV-94 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censos i censals. 

Conté índex. 

02.07.1685 – 

09.07.1686 

   

1C.XV-95 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censos i censals. 

Conté índex. 

13.07.1685 – 

10.06.1686 

   

1C.XV-96 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censos i censals. 

Conté índex. 

27.07.1686 – 

18.06.1687 

   

1C.XV-97 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censos i censals. 

Conté índex. 

18.07.1687 – 

14.07.1688 

   

1C.XV-98 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censos i censals. 

Conté índex. 

17.07.1687 – 

18.04.1688 

   

1C.XV-99 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censos i censals. 

Conté índex. 

20.07.1688 – 

19.08.1689 

   

1C.XV-100 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censos i censals. 

Conté índex. 

18.07.1688 – 

28.06.1689 

   

1C.XV-101 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censos i censals. 

20.07.1689 – 

15.07.1690 

   

1C.XV-102 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censos i censals. 

20.07.1689 – 

12.07.1690 

   

1C.XV-103 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censos i censals.  

17.07.1690 – 

23.06.1691 

   

1C.XV-104 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censos i censals. 

21.07.1690 – 

02.07.1692 

   

1C.XV-105 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censos i censals.  

19.07.1691 – 

14.07.1692 

   

1C.XV-106 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censos i de 

censals. Conté índex. 

24.07.1691 – 

07.07.1692 
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1C.XV-107 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censals. Conté 

índex. 

19.07.1692 – 

06.07.1693 

   

1C.XV-108 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censals. Conté 

índex. 

17.07.1693 – 

14.08.169(?) 

   

1C.XV-109 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censos i censals. 

Conté índex. 

16.07.1693 – 

16.06.1694 

   

1C.XV-110 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censos i censals. 

Conté índex. 

16.08.1694 –

13.07.1695 

   

1C.XV-111 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censos i censals. 

16.07.1694 – 

16.06.1695 

   

1C.XV-112 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censos i censals. 

Conté índex. 

18.07.1695 – 

14.07.1696 

   

1C.XV-113 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censos i censals. 

16.07.1695 – 

09.07.1696 

   

1C.XV-114 Llibre d’àpoques i mitges de 

pensions de censos i censals 

17.07.1696 – 

24.12.1697 

   

1C.XV-115 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censos i censals. 

16.07.1696 – 

03.01.1697 

   

1C.XV-116 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censos i censals. 

Conté índex. 

23.12.1697 – 

16.08.1698 

   

1C.XV-117 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censos i censals.  

1697 – 

18.06.1698 

   

1C.XV-118 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censos i censals. 

Conté índex. 

1698 – 

14.07.1699 

   

1C.XV-119 Llibre d’àpoques de pensions 

enteres de censos i censals. 

18.08.1698 – 

01.07.1699 

   

1C.XV-120 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1673 – 1674    

1C.XV-121 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1674 – 1675    

1C.XV-122 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1676 – 1677    

1C.XV-123 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1678 – 1679    
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1C.XV-124 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1678 – 1679    

1C.XV-125 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1679 – 1680    

1C.XV-126 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1679 – 1680    

1C.XV-127 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1680 – 1681    

1C.XV-128 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1680 –  1681    

1C.XV-129 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. Conté 

índex. 

1681 – 1682    

1C.XV-130 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. Conté 

índex. 

1682 – 1683    

1C.XV-131 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. Conté 

índex. 

1683 – 1684    

1C.XV-132 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1683 – 1684    

1C.XV-133 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1684 – 1685    

1C.XV-134 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1684 – 1685    

1C.XV-135 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1685 – 1686    

1C.XV-136 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1686 – 1687    

1C.XV-137 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1686 – 1687    
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1C.XV-138 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1687 – 1688    

1C.XV-139 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1687 – 1688    

1C.XV-140 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1688 – 1689    

1C.XV-141 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1688 – 1689    

1C.XV-142 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1691 – 1692    

1C.XV-143 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1691 – 1692    

1C.XV-144 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1692 – 1693    

1C.XV-145 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1692 – 1693    

1C.XV-146 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1693 – 1694    

1C.XV-147 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1693 – 1694    

1C.XV-148 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1694 – 1695    

1C.XV-149 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1694 – 1695    

1C.XV-150 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1696 – 1697    

1C.XV-151 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1696 – 1697    

1C.XV-152 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals.  

1697 – 1698    
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1C.XV-153 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1697 – 1698    

1C.XV-154 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1698 – 1699    

1C.XV-155 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1698 – 1699    

1C.XV-156 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1699 – 1700    

1C.XV-157 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1699 – 1700    

1C.XV-158 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1700 – 1701    

1C.XV-159 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1701 – 1702    

C.XV-160 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1702 – 1703    

1C.XV-161 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1702 – 1703    

1C.XV-162 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1703 – 1704    

1C.XV-163 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1703 – 1704    

1C.XV-164 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1704 – 1705    

1C.XV-165 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1704 – 1705    

1C.XV-166 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1705 – 1706    

1C.XV-167 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1706 – 1707    
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1C.XV-168 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1706 – 1707    

1C.XV-169 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1707 – 1708    

1C.XV-170 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1707 – 1708    

1C.XV-171 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1708 – 1709    

1C.XV-172 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1708 – 1709    

1C.XV-173 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1709 – 1710    

1C.XV-174 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1710 – 1711    

1C.XV-175 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1710 – 1711    

1C.XV-176 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1711 – 1712    

1C.XV-177 Cèdula de pensions enteres, 

mitges pensions i lluícia de 

censos i censals. 

1712 – 1713    

1C.XV-178 Llibre de definició de 

censals. 

02.12.1404 – 

08.07.1406 

   

1C.XV-179 Llibre de definició de 

censals. 

16.01.1586 – 

18.07.1590 

   

1C.XV-180 Llibre de definició de 

censals. 

09.02.1591 – 

23.02.1592 

   

1C.XV-181 Llibre de definició de 

censals. 

02.06.1593 – 

21.01.1612 

   

1C.XV-182 Llibre de definició de 

censals. 

07.11.1633 – 

04.05.1639 

   

1C.XV-183 Llibre de definició de 

censals. 

19.10.1638 – 

08.04.1649 

   

1C.XV-184 Llibre de definició de 

censals. 

30.04.1669 – 

13.05.1670 
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1C.XV-185 Esborrany de definició de 

censals. 

30.04.1669 – 

01.03.1673 

   

1C.XV-186 Llibre de definició de 

censals. 

08.06.1673 – 

21.03.1679 

   

1C.XV-187 Llibre de definició de 

censals. 

22.03.1679 – 

11.04.1684 

   

1C.XV-188 Llibre de definició de 

censals. 

1684 – 

01.07.1688 

   

1C.XV-189 Llibre de definició de 

censals. 

05.08.1688 – 

05.12.1691 

   

1C.XV-190 Llibre de soltes de lluícia de 

censals. 

08.05.1612 – 

14.05.1626 

   

1C.XV-191 Llibre de soltes de lluícia de 

censals. 

03.06.1669 – 

09.09.1675 

   

1C.XV-192 Llibre de soltes de lluícia de 

censals. 

16.09.1675 – 

07.08.1679 

   

1C.XV-193 Llibre de soltes de lluícia de 

censals. 

07.08.1679 – 

26.07.1683 

   

1C.XV-194 Llibre de soltes de lluícia de 

censals. 

27.07.1683 – 

17.11.1687 

   

1C.XV-195 Llibre de soltes de lluícia de 

censals. 

19.11.1687 – 

24.04.1691 

   

1C.XV-196 Llibre de soltes de lluícia de 

censals. 

16.05.1691 – 

04.12.1692 

   

1C.XV-197 Llibre de soltes de lluícia de 

censals. 

10.12.1692 – 

09.05.1701 

   

1C.XV-198 Llibre de soltes de lluícia de 

censals. 

09.05.1701 – 

15.04.1709 

   

1C.XV-199 Cèdula de lluïcions de 

censals. 

28.11.1579 – 

27.08.1590 

   

1C.XV-200 Llibre de partides de lluícia 

de censals. 

03.11.1633 – 

14.10.1638 

   

1C.XV-201 Llibre de partides de lluícia 

de censals. 

16.10.1638 – 

18.02.1648 

   

1C.XV-202 Llibre de partides de lluícia 

de censals. 

10.04.1676 – 

18.11.1681 

   

1C.XV-203 Llibre de partides de lluícia 

de censals. 

16.04.1687 – 

08.11.1699 

   

1C.XV-204 Llibre de partides de lluícia 

de censals. 

1673 – 1679    

1C.XV-205 Llibre d’àpoques de mitges 

pensions de censals, rebudes 

de blat en espècies dels 

pallols de la present ciutat, a 

raó de 4 ll. 4s. quartera. 

1679    
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1C.XV-206 Llibre de lluïcions de censals 

condemnats. 

1680 – 1693    

1C.XV-207 Llibre de lluïcions de censals 

condemnats. 

1675 – 1705    

1C.XV-208 Cèdula dels censos de la neu 

o glaç. 

00.01.1708 – 

00.12.1712 

   

1C.XV-209 Llibre de soltes dels censals 

creats amb obligació de 

l’arrendament de la provisió 

de la neu o glaç. 

31.03.1710 – 

29.11.1711 

   

1C.XV-210 Cèdula de lluïcions de 

censals manllevats sobre 

l’arrendament de la provisió 

de la neu o glaç. 

1709 – 1710    

1C.XV-211 Llibre de definicions de 

censals manllevats sobre lo 

arrendament de la provisió de 

la neu o glaç. 

20.03.1710 – 

29.11.1711 

   

1C.XV-212 Llibre d’àpoques de pensions 

dels censals de la neu o glaç. 

00.02.1712 – 

00.03.1713 

   

1C.XV-213 Llibre dels vots dels doctors 

del Consell i Advocats 

Ordinaris de la present casa, 

sobre els censals per la ciutat 

creats el 

1654 – 1672    

1C.XV-214 Llibre de reducció de censals. 09.12.1662 – 

11.03.1704 

   

1C.XV-215 Llibre de reducció de censals. 18.04.1673 – 

20.03.1708 

   

1C.XV-216 Manual de vendes i creacions 

de censals de diner i partides 

de comptes de sisens, reduïts 

a diner i malla, ab algunes 

reduccions de censals. 

05.01.1654 – 

09.06.1713 

   

1C.XV-217 Manual de vendes i creacions 

de censals dels diners i 

partides de compte vell a raó 

de l’1,5 %. 

18.07.1656 – 

09.06.1713 

   

1C.XV-218 Registre de creacions de 

censals. 

22.10.1712 – 

10.01.1714 

   

1C.XV-219 Llibre de consentiment 

prestat pels creditors de la 

Ciutat. 

05.02.1669 – 

23.03.1671 
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1C.XV-220 Manual de notes del sindicat 

i dels censals creats per la 

Ciutat fins a 150 ll en virtut 

de deliberació del savi 

Consell de Cent celebrat a 30 

de març 1632. 

30.03.1632 – 

09.11.1651 

   

1C.XV-221 Rúbrica de llibre de l’ànima 

dels censals corrents en 

l’extracció de lluïcions per la 

present ciutat per l’any 1669. 

1669    

1C.XV-222 Capbreu de censals de la 

ciutat de Barcelona. Conté 

índex alfabètic. Vol. 

Constituït pel mesos de gener 

i febrer de 

[1464-1704]    

1C.XV-223 Capbreu de censals de la 

ciutat de Barcelona. Conté 

índex alfabètic. Vol. 

Constituït pels mesos de 

març i abril de 

[1454-1706]    

1C.XV-224 Capbreu de censals de la 

ciutat de Barcelona. Conté 

índex alfabètic. Vol. 

Constituït pels mesos de 

maig i juny de 

[1440-1692]    

1C.XV-225 Capbreu de censals de la 

ciutat de Barcelona. Conté 

índex alfabètic. Vol. 

Constituït pels mesos de 

juliol i agost de 

[1468-1712]    

1C.XV-226 Capbreu de censals de la 

ciutat de Barcelona. Conté 

índex alfabètic. Vol. 

Constituït pels mesos de 

setembre i octubre de 

[1404-1712]    

1C.XV-227 Capbreu de censals de la 

ciutat de Barcelona. Conté 

índex alfabètic. Vol. 

Constituït pel mesos de 

novembre i desembre de 

[1463-1709]    

1C.XV-228 Índex i notícies generals de 

censals. 

1662    

1C.XV-228 Capbreu de censals que fa la 

Ciutat. 

1671 – 1672    

1C.XV-229 Llibres incomplets de 

censals. 

1411 – 1455    
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1C.XV-230.1  Resum dels llibres de 

capbrevació de ensos i 

censals amb notes del preu, 

pensió anual i pensions 

degudes des de l’any 1698. 

1698    

1C.XV-230.2  Esborrany d’àpoques de 

censals: 1674, 1701, 1702. 

1674 – 1702    

1C.XV-230.3  Certificat dels censals 

redimits des de l’any. 

1668 – 1714    

1C.XV-231 Escriptures de venda, creació 

i lluïcia de censals. 

1302 – 1628    

1C.XV-232 Escriptures de vendes, 

creació i lluïcia decensals. 

1631 – 1704    

1C.XV-233 Certificacions de censals. 1705 – 1795    

1C.XV-234 Senyories, fondos, censos. 

Summament de comptes de 

censals de 1369, 1378, 1382. 

1369 – 1382    

 Resolucions. Capitulacions. 

Parts. Sindicats. 

Requeriments. Intimacions. 

Monuments. Sentències. 

Representacions. 

Suplicacions. 

Comunicacions. Papers 

relatius a definició de censals 

en poder de Rafael Reixac. 

1674 – 1678    

 Diverses arts de l’any.  1666    

1C.XV-235 Escriptures referents a 

censals. 

S. XV - XVII    

1C.XV-235 Partides de la Taula de 

Canvi.  

S. XV-XVIII    

1C.XV-236 Unitat d’instal·lació 

composta per censals.  

S. XIV-

XVIII 

   

1C.XV-237 Rúbriques soltes dels llibres 

de censals. 

S. XVII-

XVIII 

   

 


