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CONTRIBUCIONS A (1802-1845) 

VIII-1 "Libro de atrasos de 1802 de todos los ramos de la contribución" (1802-1804). Llibre 

de cobraments des de l'1 de juny de 1803 al 23 de maig de 1804. Hi consta un número 

(de matrícula?), el nom del contribuent i els diners cobrats. 30 pàgines escrites. 

  

VIII-2 "Contribuciones. Segunda sección. Índice de oficios" (1822).   

VIII-3 [Contribució extraordinària de guerra, aplicada al comerç i la indústria. [1823] (1823).    

 Quarters 1 a 5. Ordenat per oficis, barris, noms, illes, cases i quantitats.   

 [Contribució extraordinària de guerra, aplicada als predis rústics i urbans. 1823] 

(1823). 

  

VIII-4 (1821-1823).   

 1) [Contribucions]. Pagaments dels cinc quarters. Conté: nom del contribuent, illa, 

carrer i quantitats en rals. 5 quaderns. 

  

 2) "Reintegro de los excesos del territorial". 1 quadern.   

 3) "Territorial. Nota de los contribuyentes que en el 1er. 3º del 1er. año económico 

pagaron más de lo que se les ha señalado a conseqüencia de la rectificación". 1 

quadern. 

  

 4) "Casas del 1er. año económico. Resumen de las anotaciones del Manual que forman 

libranza en abono del recaudador". 1 quadern. 

  

 5) "Predios rústicos y urbanos del 2º año económico. Cantidades que forman libranza 

en abono del recaudador". 1 quadern. 

  

 6) "Mitad de un tercio aplicado en el 2º año económico de 1821 a 1822". 1 quadern.   

 7) "Certificaciones del año de 1822, 1823". 1 quadern.   

 8) "Intervención. Relaciones semanales". 1 quadern.   

 9) "Acuerdos sueltos de S. E. 1 quadern.   

 10) "Cobro diario del 3er. año económico". 5 quaderns.   

 11) "Contribución del 3er. año económico que empezó a 1º de julio de 1822 y feneció 

a 30 de junio de 1823". Conté número del foli, nom i cognom. Quinze quaderns. 

  

VIII-5 [Contribucions extraordinàries] (1822-1823).   

 1) "Emprestito de un millón de reales de 20 de mayo de 1822, para atender a urgencias 

del señor Intendente" (1822). 
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 2) "Adelanto de 75 mil duros aumentado hasta 79 mil duros que en 11 de febrero de 

1823 hicieron 14 vecinos de esta Ciudad en lugar de 13 que se propusieron 

primeramente, para entregar al general en gefe en calidad de pronto reintegro" (1823). 

  

 3) "Contribución mensual de 80 mil duros correspondiente al de setiembre de 1823" 

(1823). 

  

 4) "Única contribución de 300 mil duros a pagar en 5 meses a razón de 60 mil duros en 

cada uno a principiar en el de octubre del año 1823" (1823). 

  

 5) [Repartiment entre els gremis d'una quantitat de diner] (1822-1823?). Ordre 

alfabètic de gremis, i relació de tots els agremiats. No és segur a quin any correspon, 

car no duu data. Deu ser de 1822-1823. 

  

VIII-6 "Anticipación o préstamo al Tesoro de 6 millones de reales, creado en 31 de julio de 

1822 y aprobado por S. M. con Real Orden de 16 de agosto del mismo año" (1822-

1823). Conté: expedient sobre la creació, repartiment i recaptació dels diners; 

reclamacions i sol licituds de rebaixes; Junta de rectificació i greuges; bans i circulars 

impresos; repartiment i rectificacions, amb el llistat alfabètic dels contribuents, adreça, 

quarter i quantitat a pagar. 

  

VIII-7 "Registro para memoria de los recursos presentados para rebaja de la contribución 

sobre predios rústicos y urbanos, diciembre 1822 - octubre 1823" (1822-1823). Conté 

un índex. 

  

VIII-8 "Libro de caja de las contribuciones del año 1833" (1833). Conté folis, terminis, palla 

ordinària i extraordinària, rondes volants, despeses de sanitat, esquadres de Valls i 

Diputat de Província, i cadastre extramurs. 

  

VIII-9 "Cuadernos de las contribuciones de 1834" (1834). Conté: palla ordinària i 

extraordinària, "rondas volantes", despeses de sanitat, esquadres de Valls i Diputat de 

Província, i cadastre extramurs. Comença el 3 de març de 1834 i acaba el 31 de 

desembre de 1838. 

  

VIII-10 [Contribucions] (1834). Memorials de pobresa. Quarters 1 a 5.    

VIII-11 "1834. Yntervención de contribuciones" (1834). Conté foli, nom i cognom, terminis, 

palla ordinària i extraordinària, rondes volants, despeses de sanitat, esquadres i Diputat 

de Província, i cadastre extramurs. 

  

VIII-12 "1835. Yntervención de contribuciones" (1835-1838). Llibre de pagaments, que conté: 

nom i cognom, terminis, palla ordinària i extraordinària, rondes volants, despeses de 

sanitat, esquadres i Diputat, i cadastre extramurs. Comença el 5 de març de 1835 i 

acaba el 4 de maig de 1838. 
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VIII-13 "Intervención de 1836" (1836-1839). Conté: foli, nom i cognom, terminis liquidats, 

palla ordinària i extraordinària, rondes volants, esquadres de Valls, cadastre 

d'extramurs ordinari i mitja anualitat d'extraordinari. Comença el 3 de febrer de 1836 i 

acaba el 2 de novembre de 1839; després hi ha una sola anotació del 28 de setembre de 

1848. 

  

VIII-14 [Contribucions] "1836" (1836-1838). Conté: foli, nom i cognom, terminis liquidats, 

palla ordinària i extraordinària, esquadres de Valls, cadastre d'extramurs ordinari i 

mitja anualitat d'extraordinari. Nom dels actuals propietaris. Comença el 3 de febrer de 

1836 i acaba el 16 de gener de 1838. 

  

VIII-15 "1837" (1837). Llibre de pagaments de contribucions de 1837. Hi consta el número de 

contribuent, el nom i cognom, el dia del pagament, els terminis liquidats, i els 

conceptes pagats: palla ordinària i extraordinària, rondes volants, esquadres de Valls, 

jutjats de primera instància i cadastre d'extramurs. Comença el 20 de març de 1837 i 

acaba el 30 de juny de 1837. 

  

VIII-16 "Lista de los españoles contribuyentes mayores de 25 años y domiciliados en esta 

provincia, que pagan contribuciones directas, inclusas las de cuota fija, según consta de 

dos libros de contribuciones" (1836-1837). Relaciona: número, nom i cognom, 

residència, contribucions de 1836 i 1837, notes. L'espai corresponen a 1837 apareix en 

blanc. Hi ha els fulls dels quarters 1 a 5. 

  

VIII-17 "Nota de los individuos que han pagado las contribuciones ordinarias de 1837 y deben 

las de 1836" (1836-1837). Després segueix una relació llarguíssima, per ordre 

alfabètic, de persones i, al costat, els "fóleos que deben reunirse". No porta cap data. 

  

VIII-18 "Caja año 1838. Contribuciones ordinarias" (1838). Consta de foli, nom i cognom, 

terminis, palla ordinària i extraordinària, rondes volants extraordinàries, esquadres de 

Valls, jutjats de primera instància d'aquest partit, i cadastre d'extramurs. Comença el 20 

de març de 1838 i acaba el 28 de desembre del mateix any. 

  

VIII-19 "Estados de las contribuciones" (1836-1838).Estat i balanç, de diverses contribucions 

de 1836 i següents: recaptacions pendents, liquidacions, esquadres de Valls, etc. 

  

VIII-20 "Contribución ordinaria de 1839" (1839). Consta de foli, nom i cognom, terminis i 

quantitats percebudes per les contribucions ordinàries. Comença el 22 d'abril de 1839 i 

acaba el 28 d'abril de 1840. Abans hi ha un acord de l'Ajuntament de 17 d'abril de 

1839 determinant la imposició de contribucions. 
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VIII-21  "Recaudación de 75.000 duros impuestos sobre fincas rústicas y urbanas bajo un 10 

por % en marzo de 1836" (1836-1839). És una relació dels propietaris de finques 

urbanes de la ciutat que han pagat les quantitats que els ha correspost per tal de cobrir 

la contribució de 75.000 duros publicada el 3 de març de 1836. El període de 

pagaments va del 9 de març de 1836 al 16 de setembre de 1839. 

  

VIII-22 "Intervención de la contribución estraordinaria de guerra para agosto, setiembre u 

octubre de 1836 sobre fincas rústicas y urbanas" (1836-1839). Es tracta d'un 6 % sobre 

les finques. Llibre de pagaments, en què consta el número del contribuent, el nom i les 

quantitats pagades, i el dia de la liquidació. Comprèn des del 15 d'octubre de 1836 al 

21 de setembre de 1839. 

  

VIII-23 "Libro Mayor. Anticipos reintegrables y contribuciones estraordinarias de guerra de 

los años 1836 a ..." (1836-1840). Consta de cinc parts: 

  

 1) "Imposición para los gastos de la guerra de un 10 % para el cupo de 75.000 duros 

reintegrables de los productos que tiendan las contribuciones de paja y utensilios, 

catastro y personal, pertenecientes a esta capital en los años sucesivos, conforme al 

edicto publicado por el Exmo. Ayuntamiento de 3 de marzo del año 1836". 

  

 2) "Anticipo estraordinario de guerra de doscientos millones reintegrables, impuestos a 

todo el Reyno en Real Decreto de 30 de agosto de 1836". 

  

 3) "Contribución estraordinaria de guerra".   

 4) "Préstamo, o sea adelanto de dos millones de reales de vellón".   

 5) "Imposición de un trimestre de catastro sencillo que, en virtud del edicto de 19 de 

mayo de 1838, se ha señalado a las fincas del territorio de extramuros, a cuenta de la 

contribución extraordinaria de guerra y para el reintegro del adelanto de dos millones 

que, según el mismo edicto, se ha impuesto a esta Ciudad". Data, concepte i quantitat 

recaptada. 

  

VIII-24 "Relación de los propietarios de fincas urbanas de esta ciudad que han satisfecho las 

cantidades que les han correspondido para cubrir la contribución de los 75.000 duros 

que en clase de reintegro se publicó en 3 de marzo de 1836" (1836-1840). Intervenció 

del pagament del 10 % per a la quota de 75.000 duros. Hi consten: foli, nom i cognom, 

i quantitats satisfetes pel repartiment de 75.000 duros. Comença el 9 de març de 1836 i 

acaba el 28 d'abril de 1840. 

  

VIII-25/25 bis [Contribucions] (1837-1840). Diverses llistes de contribuents ("prestamistas"), on 

consta: nom i cognom del contribuent, classe, quantitat a pagar en duros. Algunes hi 

afegeixen el domicili i la professió, i n'hi ha una d'especial per als gremis. Hi ha també 

molts memorials demanant rebaixes, canvis de classe, etc. 
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VIII-26 "Intervención del impuesto de 12 % por la contribución estraordinaria del año 1837" 

(1837-1840). Llibre de pagaments, en què consta el número de cada contribuent, el 

nom i cognom, els terminis pagats i la quantitat liquidada. Comença el 23 d'octubre de 

1837 i acaba el 27 de maig de 1840. 

  

VIII-27 "Caja. Recaudación de la contribución estraordinaria de guerra según la Ley de 30 de 

julio de 1840. Primera libreta. Empieza el 18 Febrero de 1842" (1842). Llibreta de 

pagaments. Hi  consta el número del contribuent, nom i cognom, data de pagament, 

pagat en metàl lic i/o en paper, i retornat en paper. Comença el 18 de febrer de 1842 i 

acaba el 28 de juliol de 1842. 

  

VIII-28 [Llibre de contribucions] (1842). Hi consta: nom i cognom, professió, estat, edat, 

domicili (carrer, número, quarter, barri), data de l'exoneració, quota assignada, data de 

pagament, i observacions. Comprèn de juny a setembre de 1842. 

  

VIII-29 [Intervenció de contribucions] (1840-1842). Estats de comptes setmanals de la 

recaptació de contribucions en els diversos rams: contribucions ordinàries i 

extraordinàries, compensacions de la milícia, pavellons, comerç, dèficit de guerra, 

obsequis, etc. Comencen el 21 de novembre de 1840 i acaben el 9 de maig de 1842.  

També hi ha tres quaderns de comptes, probablement pertanyents a l'Hospital, de 

1840-1841. 

  

VIII-30 [Contribucions] (1841-1843).    

 "Traspasos de fincas según ipotecas" (1841).   

 "Relaciones de nuebos contribuyentes al subsidio pasados de hipotecas en 1841: 

Prestamos y arriendos" (1841-1843). 

  

VIII-31 "Impuesto de un 40 por ciento sobre las fincas rústicas y urbanas para hacer seis 

millones de reales en la erogación de doce millones" (1844-1859). 

  

 "Imposición de seis millones de reales sobre las fincas en la erogación de los doce 

millones impuestos a esta Ciudad para lo cual correspondió un 40 % sobre el valor en 

venta de las fincas rústicas y urbanas" (1860-1864). 

  

 Llibre de pagaments, per ordre alfabètic de contribuents, distribuïts en dues sèries de 

pagaments: un a entre 1844 i 1859, i una altra de 1860 a 1864. 

  

VIII-32 "Intervención de contribuciones ordinarias de 1838" (1838-1844). Hi consta: foli, nom 

i cognom, terminis, palla ordinària i extraordinària, rondes volants extraordinàries, 

esquadres de Valls, jutjats de primera instància d'aquest partit, i cadastre extramurs. 

  

VIII-33 "Intervención de las cantidades que han pagado los contribuyentes al déficit por razón 

de las urgencias de la guerra bajo un 10 %" (1839-1845). Inclou l'edicte de 

l'Ajuntament de Barcelona de 17 d'abril de 1839 i l'acord de S. E. del mateix dia 17. Hi 

consta: número, foli, nom i cognom, i quantitats percebudes pel dèficit de la guerra. 

  



 

 

| 7 

06.03/1J.VIII Contribucions 

Signatura Descripció 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 

VIII-34 "Intervención de contribuciones ordinarias de los años 1843 y 1844, por las fincas de 

esta Ciudad, a razón de un 5 por ciento sobre el valor en renta" (1843-1845). Quadern 

de pagaments. Hi consta el número de contribuent, nom i cognom, quantitats a pagar 

per les contribucions ordinàries de 1843 i 1844 i esquadres, el total i el dia del 

pagament. 

  

VIII-35 "Libro de los contribuyentes al subsidio, y culto y clero" (1844-1845). Llibre de 

pagaments dels gremis. Comprèn: foli, nom i cognoms, quantitat a pagar, data de 

pagament i observacions. 160 pàgines numerades i escrites, amb un índex alfabètic de 

gremis a l'inici. 

  

VIII-36 "Contribuciones ordinarias del año 1838" (1838-1846). Comprèn: foli, nom i 

cognoms, terminis, palla ordinària i extraordinària, rondes volants extraordinàries, 

esquadres de Valls, jutjats de primera instància d'aquest partit, i cadastre d'extramurs. 

Comença el 20 de març de 1838 i acaba el 13 d'agost de 1846. 

  

VIII-37 "Intervención. Entradas y salidas de los fondos de contribuciones" (1839-1846). Llibre 

de caixa, amb deu i haver. No està numerat, però més de la meitat està en blanc. 

  

VIII-38 [Contribucions] (1802-1845; i sense data). Diversos índexs.   

CONTRIBUCIONS B (1846-1866) 

VIII-39 "Fincas. Caja. Reparto de una cuarta parte de la cuota de 1849 pagadera en doce 

mensualidades desde abril para el sostenimiento de los tercios movibles. Cuaderno 3" 

(1849-1850) 

  

 "Recaudación posterior al diez de setiembre que se cerraron y publicaron las cuentas" 

(1849-1850). 

  

VIII-40 "Subsidio. Caja. Reparto de una cuarta parte de la cuota de 1849 pagadera en doce 

mensualidades desde abril para el sostenimiento de los tercios movibles. Cuaderno 3" 

(1849-1850). 

  

 "Recaudación posterior al diez de setiembre que se cerraron y publicaron las cuentas" 

(1849-1850). 

  

VIII-41 "Cuentas corrientes de contribuciones" (1836-1851). Conté la comptabilitat de 

contribucions molt diverses: ordinàries, extraordinàries, allotjament i utensilis, 

consums, pavellons, esquadres, cadastre, etc. 

  

VIII-42 "Libro de repartimiento de casas. Fóleos de 1 a 1.000" (1852-1867). Està ordenat 

alfabèticament per contribuents. Hi consten: nom del propietari, carrer i número de la 

finca, valor, repartiment i data de pagament. Té actualitzacions fins al 1867. 

  

VIII-43 "Libro de repartimiento de casas. Fóleos 1.001 a 2.000" (1852-1867). És continuació 

de l'anterior. 
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VIII-44 "Libro de repartimiento de casas. Fóleos 2.001 a 3.000" (1852-1867). És continuació 

dels anteriors. 

  

VIII-45 "Libro de repartimiento de casas. Fóleos 3.001 a 4.000" (1852-1867). És continuació 

dels anteriors. 

  

VIII-46 "Libro de repartimiento de casas. Fóleos de 4.001 a 5.000" (1852-1867). És 

continuació dels anteriors. Està numerat fins a la pàgina 4.200; la major part del llibre 

està en blanc. 

  

VIII-47 "Fincas. 1858" (1858). Llibre de pagaments. Comença el 4 de febrer de 1858 i acaba el 

28 d'octubre del mateix any. 

  

VIII-48 [Contribucions] (1835-1858). Esqueles de traspàs.   

VIII-49 "Fincas. 1857" (1857-1858). Llibre de pagaments, que comprèn: número de foli del 

repartiment, data del pagament, nom i cognoms del contribuent, terminis pagats, i 

quantitats pagades. Comença el 26 de gener de 1857 i acaba el 6 de febrer de 1858. 

Sense paginar. 

  

VIII-50 "Fincas. 1858. 2º Cuaderno" (1858-1859). Llibre de pagaments. Comença el 28 

d'octubre de 1858 i acaba el 10 de febrer de 1859. 

  

VIII-51 "Fincas. Año 1859" (1859). Llibre de pagaments. Comença el 25 de febrer de 1859 i 

acaba el 31 de desembre del mateix any. 

  

VIII-52 [Llibre de pagaments de terres] (post 1850). Només hi consta el nom del contribuent i 

la quantitat pagada, i a l'esquerra, el número de referència i foli. 

  

VIII-53 "Fincas. Año 1860" (1860-1861). Llibre de pagaments. Comença el 2 de març de 1860 

i acaba el 8 de març de 1861. 

  

VIII-54 [Contribució de finques urbanes] "En 1869 se rectificó el valor en venta de estas 

fincas, siendo igual al de la Administración de Hacienda" (1862). Registre de finques. 

Hi consta: nom i cognoms del propietari, carrer, número i valor de la finca. Ordenat 

alfabèticament. 

  

VIII-55 [Contribució de finques urbanes] "En 1869 se rectificó el valor en venta de estas 

fincas, siendo igual al de la Administración de Hacienda" (1862). Comprèn: nom i 

cognoms del propietari, carrer, número i valor de la finca. Ordre alfabètic de 

contribuents.  

  

VIII-56 [Contribució de finques urbanes. Repartiment] (1862). Hi consta: nom i cognoms del 

propietari, número d'ordre, carrer i número, quantitat i quota. 

  

VIII-57 "Fincas. Año 1862" (1862-1863). Llibre de pagaments. Comença el 25 de febrer de 

1862 i acaba el 13 de febrer de 1863. 

  

VIII-58 [Contribucions] (1864-1865). Conté dues parts:   
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 1) Còpia del repartiment de la contribució territorial de Barcelona durant l'any 

econòmic de 1864-65. 

  

 2) Relació dels contribuents més importants, per ordre de major a menor; sense data 

(¿1864-1865?). 

  

VIII-59 "Fincas. 1861" (1861-1866). Llibre de pagaments. Comença el 26 de febrer de 1861 i 

acaba el 26 de novembre del 1866. 

  

VIII-60 "Fincas. 1862" (1862-1866). Llibre de pagaments. Comença el 25 de febrer de 1862 i 

acaba el 26 de novembre de 1866. 

  

VIII-61 "Fincas. Año 1863" (1863-1864). Llibre de pagaments. Comença el 3 de febrer de 

1863 i acaba el 29 de febrer de 1864. 

  

VIII-62 "Fincas. Año 1864" (1864-1865). Llibre de pagaments. Comença el 25 de febrer de 

1864 i acaba el 17 de març de 1865. 

  

VIII-63 "Fincas del año económico a 1865" (1865-1866). Llibre de pagaments. Comença el 3 

d'abril de 1865 i acaba el 30 d'octubre de 1866. 

  

VIII-64 "Fincas. Año económico de 1865 a 1866" (1865-1866). Llibre de pagaments. 

Comença el 14 d'agost de 1865 i acaba el 26 de novembre de 1866. 

  

VIII-65 [Contribucions] (s. d.). Repartiment de contribucions del districte 3r., barris 1er. a 10è, 

indicant: número, nom i cognom del contribuent, carrer, número i pis. Hi ha un altre 

llistat per la quantitat que paguen. 

  

VIII-66 "Patentes. Índice del cuartel 3º" (s. d.). Hi consten els diferents gremis i, de cada 

agremiat, hi consten: número de foli, nom i cognom, barri, illa, carrer (en blanc), 

número de casa, habitació i classe (en blanc). 

  

 

 


