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06.03/1J.II TERRES 

 

Signatura Descripció 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 

RECANACIÓ 

II-1 "Recanación de tierras. Formado desde 1719 al de 1720" (1719-

1720). Recanació de les terres de les hortes fora muralles del Portal 

Nou, pertanyents a la parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida, hortes de 

Sant Pere, i altres terres de secà de les parròquies del Pi i dels Sants 

Just i Pastor. 438 pàgines, amb un índex de noms al principi.  

  

II-2 "Llibre de la nova recanació del territori de Barcelona y parròquia de 

Sans del any 1730" (1730). Índex de noms en un quaderns solt al 

principi. Sense foliar. 

  

REPARTIMENTS 

II-3 "Repartimiento de tierras desde el año de 1723 ynclusive" (1723). 

Quadern d'índex de noms al principi. Sense foliar. 

  

II-4 "Repartimiento de tierras para el año de 1725, 1726, 1727 y 1728" 

(1725-1728). Sense índex, sense foliar. 

  

II-5 "Repartimiento de tierras del año 1723 hasta 1730 inclusives" (1723-

1730). Sense índex, sense foliar. 

  

II-6 "Repartimiento de las tierras de eclesiásticos por la parte Colona. 

Año de 1731, según visura y recanación de 1730" (1731). Inclou un 

quadern solt: "Razón de las casas de eclesiásticos y comunidades que 

en el año de 1719 no fueron encatastradas por posseherlos dessde 

antes del año de 1716". Distribució per barris i carrers.  

  

II-7 [Repartiments de terres del 1736 al 1743] (1736-1743). Sense índex, 

sense foliar. 
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II-8 "Libro de repartimiento de tierras desde el año 1743 en adelante 

hasta fin de 1752" (1743-1752). 431 pàgines numerades; des de la 

342, eclesiàstics. 

  

II-9 [Repartiment de terres des del 1753 en endavant] (1753). Sense 

índex. 807 pàgines. 

  

II-10 [Repartiment de terres fins a la fi del 1793] (1793). Relacionat amb 

l'anterior. 1.298 pàgines.  

  

II-11 "Repartimiento de tierras de afuera, desde folio 1 hasta 490. 1793 en 

adelante" (1793-1833). Hi ha anotacions fins al 1833, i potser de 

posteriors. 

  

II-12 "Repartimiento de tierras de afuera, desde folio 491 hasta fin. 1793 

en adelante" (1793-primera meitat del segle XIX). És continuació de 

l'anterior. Arriba a la pàgina 803. També hi ha anotacions de la 

primera meitat del segle XIX. 

  

PAGAMENTS 

II-13 "Número 1. Cargos y pagos de Catastro por tierras por los años de 

1717, 1718, 1719 y 1720, con su yndize al prinzipio" (1717-1720). 

Índex alfabètic al començament. 502 pàgines numerades. 

  

II-14 "Número 2. Cargos y pagos de Catastro por tierras por los años de 

1721 y 1722, con su yndice al prinzipio" (1721-1722). Índex 

alfabètic al començament. 1.340 pàgines. 

  

II-15 "Número 4. Pagos por tierras por los años de 1731, 1732, 1733, 

1734, 1735, con yndice al principio" (1731-1735). Índex alfabètic al 

començament. 251 pàgines. 

  

II-16 [Llibre de pagaments per terres] (1723-1737). Llista de contribuents, 

ofici i pagaments. Relació de gremis i eclesiàstics. "Vagos". 

  

II-17 [Llibre de pagaments de terres] (1738-1749). Hi consta el nom i 

professió del contribuent i les quantitats pagades anualment. 

Segueixen eclesiàstics, gremis i individus sense professió 
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II-18 [Llibre de pagaments de terres] (1750-1760). Contingut semblant al 

dels volums anteriors. 

  

II-19 "Pagos de tierras desde 1761 hasta 1775" (1761-1775).    

II-20 "Ramo de tierras. Pagos hasta fin de 1793" (1776-1793).   

II-21 "Repartimiento de tierras de adentro de folio 1 hasta 490. Pagos" 

(1794-1818). En el llom: "Libro de pagos de tierras desde el año de 

1794. Tomo 1ª". Excepcionalment, hi ha anotacions fins a 1832. 

  

II-22 "Repartimiento de tierras de adentro de folio 491 hasta fin. Pagos" 

(1794-1818). En el llom: "Libro de pagos de tierras desde el año de 

1794. Tomo 2º". 

  

II-23 [Recaptació del cadastre per terres] (1751-1757). Llibres de 

pagaments. Hi consta: data, número, nom i cognom del contribuent, 

termini liquidat i quantitat pagada. Suma diària, suma de pàgina i, al 

final, suma total. 14 quaderns. 

  

II-24 [Recaptació del cadastre per terres] (1758-1763). És continuació de 

l'anterior; a més, hi ha quaderns d'endarreriments, normalment un per 

a cada any. 16 quaderns. 

  

II-25 [Recaptació del cadastre per terres] (1764-1767). És continuació de 

l'anterior. 12 quaderns. 

  

II-26 [Recaptació del cadastre per terres] (1768-1771).És continuació dels 

anteriors. 12 quaderns. 

  

II-27 [Recaptació del cadastre per terres] (1772-1775). És continuació dels 

anteriors. 15 quaderns. 

  

II-28 [Recaptació del cadastre per terres] (1776-1779). És continuació dels 

anteriors. 12 quaderns. 

  

II-29 [Recaptació del cadastre per terres] (1780-1783). És continuació dels 

anteriors. 12 quaderns. 

  

II-30 [Recaptació del cadastre per terres] (1784-1788). És continuació dels 

anteriors. 15 quaderns. 
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II-31 [Recaptació del cadastre per terres] (1789-1792). És continuació dels 

anteriors. 12 quaderns. 

  

II-32 [Recaptació del cadastre per terres] (1793-1796). És continuació dels 

anteriors. 12 quaderns. 

  

II-33 [Recaptació del cadastre per terres] (1797-1800). És continuació dels 

anteriors. 11 quaderns. 

  

II-34 [Recaptació del cadastre per terres] (1801-1805). És continuació dels 

anteriors. 15 quaderns. 

  

II-35 [Recaptació del cadastre per terres] (1806-1814). És continuació dels 

anteriors. 13 quaderns. 

  

II-36 [Recaptació del cadastre per terres] (1815-1817). És continuació dels 

anteriors. 12 quaderns. 

  

II-37 "Libro de cargo de tierras por el aumento del año 1771, 1772, 1773" 

(1771-1779). Hi ha un altre llibre que comprèn els anys 1774 i 1779. 

  

II-38 "Dipotado de tierras" (1796-1801). Sis quaderns anyals.   

II-39 "Libro de pagos de tierras. Fóleos de 1 a 1.000" (1833-1838). En el 

llom: "Tomo primero de tierras. Pagos. 1833 a 1838". Hi consta el 

nom del contribuent i les dates dels pagaments, sense especificar les 

quantitats. 

  

II-40 [Llibre de repartiment i pagament de contribucions]. "Tomo 1, del 1 

al 319" (1839-1845). Comprèn les contribucions ordinàries i 

extraordinàries. 

  

II-41 [Llibre de repartiment i pagament de contribucions]. "Tomo 2, de 

320 a 541" (1839-1845). És continuació de l'anterior. Escrit fins al 

foli 600. 

  

II-42 [Llibre de repartiment i pagament de contribucions]. "Tomo 3º, de 

601 a 919" (1839-1845). És continuació dels anteriors. 

  

II-43 [Llibre de repartiment i pagament de contribucions]. "Tomo 4º, de 

920 a 1.178" (1839-1845). És continuació dels anteriors. Escrit fins 

al foli 1.800. 
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II-44 [Llibre de repartiment i pagament de contribucions]. "Tomo 5º, de 

1.201 a 1.517" (1839-1845). És continuació dels anteriors. 

  

II-45 [LLibre de repartiment i pagament de contribucions]. "Tomo 6º, de 

1.518 a 1.800" (1839-1845). És continuació dels anteriors. 

  

II-46 [LLibre de repartiment i pagament de contribucions]. "Tomo 7º, de 

1.801 a 2.118" (1839-1845). És continuació dels anteriors. 

  

II-47 [Llibre de repartiment i pagament de contribucions]. "Tomo 8º, de 

2.119 a 2.370" (1839-1845). És continuació dels anteriors. 

  

II-48 [Llibre de repartiment i pagament de contribucions]. "Tomo 9, 2.401 

a 2.721" (1839-1845). És continuació dels anteriors. 

  

II-49 [Llibre de repartiment i pagament de contribucions]. "Tomo 10º, 

2.722 a 2.912" (1839-1845). És continuació dels anteriors. 

  

II-50 [Llibre de repartiment i pagament de contribucions]. "Tomo 11, 

2.950 a 3.267" (1839-1845). És continuació dels anteriors. 

  

II-51 [libre de repartiment i pagament de contribucions]. "Tomo 12, 3.268 

a fini" (1839-1845). És continuació dels anteriors. 

  

II-52 "Yndice general de los propietarios de fincas rústicas y urbanas de 

esta capital, Barceloneta, extramuros. 1836" (1836). Dos índexs: de 

propietaris i de carrers; aquests índexs corresponen als 12 volums de 

contribucions de 1839-1845 (II-40 a II-51). 

  

ÍNDEXS 

II-53 "Índice de tierras del año 1736 y 1753" (1736-1753). La primera part 

correspon al llibre de repartiment; la segona, al llibre de pagaments. 

  

II-54 "Índice de tierras empezado en 1794" (1794). Índex alfabètic, 

indicant nom i professió.  

  

II-55 "Rúbrica dels capbreus dels horts y pessas de terra de las Parròquias 

de Barcelona. Para principio de la formación del Catastro" (segle 

XVIII). Ordenat alfabèticament. Sense cap indicació cronològica. 

  

II-56 "Índice de tierras arreglado en el año de 1824" (1824). Índex 

alfabètic de noms i cognoms, amb indicació de foliació antiga i nova. 
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