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06.03/1J.IV PERSONAL 

 

Signatura Descripció 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 

IV-1 "Personal desde 1749 hasta 1759" (1749-1759). Índex de gremis i 

persones sense feina, al principi. 

  

IV-2 "Libro de pagos de personal de gremios y individuos vagos del año 

de 1760 hasta el de 1765 inclusive". Índex alfabètic al principi. 

  

IV-3 "Libro de pagos de personal enpezando en el año 1766 a 1777" 

(1766-1777). Índex alfabètic al principi. 

  

IV-4 "Libro de pagos de personal de los colegios, gremios y vagos de esta 

ciudad, de 1778 en adelante" (1778-1792). Índex alfabètic al 

principi. 

  

IV-5 "Libro de personal que empieza el año de 1793" (1793-1804). Índex 

alfabètic al principi. Notes fins al 1804. 

  

IV-6 [Cadastre d'eclesiàstics] (1722-1768).   

IV-7 "Pagos de comunes y particolares eclesiásticos hasta fin de 1794" 

(1752-1794). Registra quantitats i dates de pagament. Índex 

alfabètic. 409 folis útils. 

  

IV-8 "Pagos de eclesásticos (sic) que empiesan en el año 1795" (1795-

1832). Repartiment d'eclesiàstics, per cases, censos i censals. 

Pagaments. Actualitzat fins al 1832. 345 pàgines numerades. 

  

IV-9 "Catastro personal. 1805-1808, 1814-1816" (1805-1816). Llibre de 

repartiment i pagaments. 

  

IV-10 [Recaptació diària del cadastre per personal] (1751-1756). 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. Dos quaderns per any. Total: 12 quaderns. 
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IV-11 [Recaptació diària del cadastre per personal] (1757-1762). És 

continuació de l'anterior; a més, hi ha quaderns d'endarreriments, 

normalment un per a cada any. Total: 14 quaderns. 

  

IV-12 [Recaptació diària del cadastre per personal] (1763-1767). És 

continuació de l'anterior. 15 quaderns. 

  

IV-13 [Recaptació diària del cadastre per personal] (1768-1771). És 

continuació dels anteriors. 12 quaderns. 

  

IV-14 [Recaptació diària del cadastre per personal] (1772-1775). És 

continuació dels anteriors. 13 quaderns. 

  

IV-15 [Recaptació diària del cadastre per personal] (1776-1780). És 

continuació dels anteriors. 15 quaderns. 

  

IV-16 [Recaptació diària del cadastre per personal] (1781-1784). És 

continuació dels anteriors. 13 quaderns. 

  

IV-17 [Recaptació diària del cadastre per personal] (1785-1789). És 

continuació dels anteriors. 14 quaderns. 

  

IV-18 [Recaptació diària del cadastre per personal] (1790-1793). És 

continuació dels anteriors. 12 quaderns. 

  

IV-19 [Recaptació diària del cadastre per personal] (1794-1797). És 

continuació dels anteriors. 11 quaderns. 

  

IV-20 [Recaptació diària del cadastre per personal] (1798-1801). És 

continuació dels anteriors. 12 quaderns. 

  

IV-21 [Recaptació diària del cadastre per personal] (1802-1806). És 

continuació dels anteriors. 15 quaderns. 

  

IV-22 [Recaptació diària del cadastre per personal] (1807-1814). És 

continuació dels anteriors. 16 quaderns. 

  

IV-23 [Recaptació diària del cadastre per personal] (1815-1817). És 

continuació dels anteriors. 10 quaderns. 

  

IV-24 "Libro de eclesiásticos" (1753-1762). Un quadern per a cada any.   

IV-25 "Libro de eclesiásticos" (1763-1772). Un quadern per a cada any.   

IV-26 "Libro de eclesiásticos" (1773-1782). Un quadern per a cada any.   
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IV-27 "Libro de eclesiásticos" (1783-1792). Un quadern per a cada any.   

IV-28 "Libro de eclesiásticos" (1793-1802). Un quadern per a cada any. Hi 

ha un llibre de càrrec i data del subsidi extraordinari de l'any 1800, 

de 300 milions. 

  

IV-29 "Libro de eclesiásticos" (1803-1817). Un quadern per a cada any.   

IV-30 "Catastro. Año 1815. Informe sobre el ramo de personal" (1815-

1817). Informes sobre els memorials. Anotacions fins a l'abril de 

1817. 

  

 

 


