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11/1C.XVI GUERRES 

 

Està composta per 20 volums de l’època del Consell de Cent. Les 324 unitats d’instal·lació 

restants corresponen a la de l’Ajuntament Borbònic, de la Guerra del Francès i a l’Ajuntament 

Constitucional. Les diverses tipologies de documents són llibres d’allistament, comptabilitat, 

deliberacions de guerra, registres, dietaris, memorials, representacions, acords, disposicions, 

comunicats, documentació de caire econòmic, etc. 

La descripció de la documentació, seguint la política de l’Arxiu, és en català, a excepció 

d’aquells reculls documentals als quals sempre se’ls ha descrit en francès; en aquests casos 

s’ha respectat la llengua de la documentació i els títols d’alguns documents que estan en 

francès s’han posat en cursiva. 

El total d’unitats d’instal·lació que composen la sèrie és de 345 i la seva cronologia s’estén de 

C.1470 al 1877. 

 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro- 

film 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

1C.XVI-1 Memorial de les sobreguaites 

de la ciutat. 

C. 1470    

1C.XVI-2 Llibre d’administració de 

guerra. Rúbrica 

1588 – 1590    

1C.XVI-3 Llibre de despeses de les tres 

companyies de la ciutat per la 

jornada de Perpinyà. 

1637    

1C.XVI-4 Llibre de deliberacions de la 

setsena de guerra.  

1637    

1C.XVI-5 Llibre de caucions d’armes. 

Rúbrica. 

1637 – 1640    

1C.XVI-6 Llibre de cinquantena. 1640    

1C.XVI-7 Llibre de les lleves dels 

soldats de la Drassana, 

mosqueters i d’altres, més les 

despeses.  

1642 – 1643    

1C.XVI-8 Registre de caucions 

prestades pels soldats de la 

companyia de D. Josef 

Dardena, de D. Josef de Pinós 

i de les armes prestades a les 

confraries de la Ciutat. 

1640 – 1650    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro- 

film 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

1C.XVI-9  Registre de les llistes de 

pagaments del terç del mestre 

de camp Francisco de 

Granollachs i de Millàs. 

1651 –1652    

1C.XVI-10 Llibre de deliberacions de la 

vint-i-quatrena de guerra. 

1652 – 1655    

1C.XVI-11 Registre de llistes de 

pagaments del terç del mestre 

de camp Francisco de 

Granollachs i de Millàs. 

1659    

1C.XVI-12 Registre de llistes de 

pagaments del terç del mestre 

de camp Francisco de 

Granollachs i de Millàs. 

1667 – 1668    

1C.XVI-13 Registre de llistes de 

pagaments del terç de 500 

homes del mestre de camp 

mossèn Francisco Martí. 

1673 – 1675    

1C.XVI-14 Registre de llistes de 

pagaments del terç del mestre 

de camp mossèn Francesc 

Martí.  

1674 – 1675    

1C.XVI-15 Dietari de la campanya del 

conseller coronel de l’any 

1675. Manual de totes les 

cartes escrites pel molt Il. Sr. 

Josef Bover Conseller i 

coronel de la ciutat de 

Barcelona, com també de les 

respostes d’aquelles per raó 

del viatge que ha de fer a 

l’Empordà amb el terç, 

partint de la ciutat el 16 de 

maig de 1675. 

1675    

1C.XVI-16 Registre de llistes del terç del 

mestre de camp Francisco 

Martí. 

1676 – 1677    

1C.XVI-17 Registre de llistes de 

pagaments del terç del mestre 

de camp Francisco Martí. 

1677 – 1678    

1C.XVI-18 Registre de llistes de 

pagaments del terç del mestre 

de camp D. Joaquín de 

Grimau i de Montserrat. 

1694 – 1695    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro- 

film 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

1C.XVI-19 Registre de llistes de 

pagaments del regiment del 

coronel D. Jaume de 

Cordelles. 

00.11.1705 – 

00.12.1706 

   

1C.XVI-20 Registre de llistes de 

pagaments del regiment del 

coronel D. Jaume de 

Cordellas. 

1707    

1C.XVI-21 Registre d’allotjament dels 

oficials de l’exèrcit dins la 

ciutat de Barcelona. 

1715 – 1716    

1C.XVI-22 Registre de les persones que 

diàriament es nomenen per a 

la guarda dels portals de la 

ciutat. 

1720 – 1723    

1C.XVI-23 Allotjaments. Estat general de 

les cases de la plaça de 

Barcelona. 

1728    

1C.XVI-24 Armaments en cors. 1779    

1C.XVI-25 Recull de documents 

pertanyents a la junta de 

senyors comissionats.  

1793    

1C.XVI-26 Registre de despatxos 

d’oficials, nomenaments de 

cirurgians, sergents, cadets 

del primer batalló de 

voluntaris d’infanteria 

lleugera a Barcelona. 

Memorials de pretendents a 

oficials. Extractes de 

memorials presentats a la 

junta de comissionats de 

l’Ajuntament i classes. 

Quadern dels expedients de la 

junta de comissionats de 

l’Ajuntament i classes.  

1793 – 1795    

1C.XVI-27 Acords de la junta de 

comissionats de l’Ajuntament 

i classes. 

1793 – 1796    

 Acords i despatxos. 1794 –  795    

1C.XVI-28 Ordres i oficis relatius a la 

junta de comissionats del M. 

I. Ajuntament i classes. 

1793 – 1796    

1C.XVI-29 Representacions de la junta 

de senyors comissionats i 

esborranys. 

1793 – 1796    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro- 

film 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

1C.XVI-30 Oferiments gratuïts de 

comunitats seculars o 

regulars i peces justificatives 

de les companyies, fetes i 

presentades pels col·legis i 

gremis i altres classes de la 

ciutat, per la junta de 

comissionats de l’Ajuntament 

i classes unides a ell. 

1793 – 1797    

1C.XVI-31 Oficis de les juntes dels 

corregiments. 

1795 – 1798    

1C.XVI-32 Correspondència. 1795 –1798    

1C.XVI-33 Oficis, capitans generals, 

cavallers intendents, terços i 

altres. 

1795 – 1799    

1C.XVI-34 Unitat composta per 

memorials, informes, oficis, 

etc. 

1793 – 1799    

1C.XVI-35 Quaderns d’expedients de la 

Reial Junta de Frontera. 

Aranzel de memorials. Llista 

dels pobles de frontera. 

Minutes i esborranys. Aranzel 

de les representacions al 

Consell. Aranzel de lletres. 

Llista de lletres. Llista de 

memorials duplicats. 

1797 – 1799    

1C.XVI-36 Primer batalló de voluntaris 

d’infanteria de Barcelona. 

Guarnició de la plaça. 

Armament. 

1793 – 1802    

1C.XVI-37 Recull de documents dels 

gremis. 

1793 – 1798    

1C.XVI-38 Esborranys d’actes i oficis. 1795 – 1798    

1C.XVI-39 Unitat d’instal·lació 

composta per documentació 

sobre pagaments, 

contribucions, circulars, 

impresos. 

1793 – 1800    

1C.XVI-40 Llibre de comptes de 

despeses per reclutes i 

desertors.  

02.05.1793 – 

31.09.1794 

   

1C.XVI-40 Comptes d’ingressos i 

despeses per dues 

companyies de sometents. 

09.07.1794 – 

00.09.1794 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro- 

film 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

1C.XVI-41 Llibre d’acords de la junta de 

caixa general de Miquelets. 

1795 – 1804    

1C.XVI-42 Esborranys de l’anterior llibre 

d’acords. 

1795 – 1799    

1C.XVI-43 Llibre de correspondència de 

la caixa general de província. 

Conté índex. 

1795 – 1798    

1C.XVI-44 Llibre de correspondència de 

la caixa general de província. 

Conté índex. 

 1799 – 1804    

1C.XVI-45 Llibre de caixa de la 

comptadoria principal de la 

província de Catalunya, per a 

l’armament general. 

00.02.1795 – 

00.04.1797 

   

1C.XVI-46 Llibre de caixa de la 

comptadoria principal de la 

província de Catalunya per al 

seu armament general. 

00.05.1797 – 

00.04.1800 

   

1C.XVI-47 Relació de documents 

pertanyents a la tresoreria 

principal de la caixa de la 

província pels cobraments i 

pagaments fets des de 

02.02.1795 – 

30.04.1795 

   

1C.XVI-48 Relació de documents 

pertanyents a la tresoreria 

principal de la caixa de la 

província pels cobraments i 

pagaments fets des de  

01.05.1795 – 

31.07.1795 

   

1C.XVI-49 Relació de documents 

pertanyents a la tresoreria 

principal de la caixa de la 

província pels cobraments i 

pagaments fets des de 

01.08.1795 – 

31.10.1795 

   

1C.XVI-50 Relació de documents 

pertanyents a la tresoreria 

principal de la caixa de la 

província pels cobraments i 

pagaments fets des de 

01.11.1795 – 

31.01.1796 

   

1C.XVI-51 Relació de documents 

pertanyents a la tresoreria 

principal de la caixa de la 

província pels cobraments i 

pagaments fets des de 

01.02.1796 – 

30.04.1796 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro- 

film 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

1C.XVI-52 Relació de documents 

pertanyents a la tresoreria 

principal de la caixa de la 

província pels cobraments i 

pagaments fets des de 

01.05.1796 – 

31.07.1796 

   

1C.XVI-53 Relació de documents 

pertanyents a la tresoreria 

principal de la caixa de la 

província pels cobraments i 

pagaments fets des de 

 01.08.1796 – 

31.10.1796 

   

1C.XVI-54 Relació de documents 

pertanyents a la tresoreria 

principal de la caixa de la 

província pels cobraments i 

pagaments fets des de 

01.11.1796 – 

31.01.1797 

   

1C.XVI-55 Relació de documents 

pertanyents a la tresoreria 

principal de la caixa de la 

província pels cobraments i 

pagaments fets des de 

 01.02.1797 – 

30.04.1797 

   

1C.XVI-56 Relació de documents 

pertanyents a la tresoreria 

principal de la caixa de la 

província pels cobraments i 

pagaments fets des de 

 01.05.1797 – 

31.07.1797 

   

1C.XVI-57 Relació de documents 

pertanyents a la tresoreria 

principal de la caixa de la 

província pels cobraments i 

pagaments fets des de 

 01.08.1797 – 

31.10.1797 

   

1C.XVI-58 Relació de documents 

pertanyents a la tresoreria 

principal de la caixa de la 

província pels cobraments i 

pagaments fets des de 

 01.11.1797 – 

31.01.1798 

   

1C.XVI-59 Relació de documents 

pertanyents a la tresoreria 

principal de la caixa de la 

província pels cobraments i 

pagaments fets des de 

 01.02.1798 – 

30.04.1798 

   

1C.XVI-60 Relació de documents 

pertanyents a la tresoreria 

principal de la caixa de la 

província pels cobraments i 

pagaments fets des de 

 01.05.1798 – 

31.07.1798 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro- 

film 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

1C.XVI-61 Relació de documents 

pertanyents a la tresoreria 

principal de la caixa de la 

província pels cobraments i 

pagaments fets des de 

01.08.1798 – 

30.04.1800 

   

1C.XVI-62 Recibo de receptor de 

caudales. Conté diverses 

pòlisses d’assegurances 

marítimes de Barcelona. 

1777 – 1783    

1C.XVI-63 Compte de la junta de 

senyors comissionats del M. 

I. Ajuntament i classes. 

Comptes d’Antoni Casals. 

1793 – 1796    

1C.XVI-64 Diverses notes de la 

comptaduria de la caixa 

general de la província, 

classificades per 

corregiments, comptador D. 

Francesc Gomis. 

 1795 – 1796    

1C.XVI-65 Caixa general, comptes 

diversos.  

1795 – 1798    

1C.XVI-66 Comptes generals diversos. 1795 – 1802    

1C.XVI-67 Comptes generals diversos. 1795 – 1802    

1C.XVI-68 Esborrany d’acords. 1795    

 Pla d’operacions a Berga. 

Diversos 

1779    

 Memorials. 1793 – 1797    

 Documents de la caixa 

general. 

1795 – 1799    

1C.XVI-69 Articulats normatius, fulls de 

filiació, relacions nominals de 

diverses companyies, etc. del 

primer batalló de voluntaris 

de Barcelona. 

1793 – 1795    

1C.XVI-69 Processos militars. 1794, 1796, 

1803 

   

1C.XVI-69 Correspondència. 1793, 1794, 

1798 

   

1C.XVI-69 Organització dels cossos de 

Miquelets de Barcelona, 

Granollers, Manresa. 

1795    

1C.XVI-70 Memorials dels gremis, 

referents al terç de Barcelona. 

1793 – 1795    

1C.XVI-71 Documents diversos del terç 

de Barcelona. 

1793 – 1795    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro- 

film 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

1C.XVI-72 Terç dels Miquelets de 

Barcelona. Primera 

companyia. Filiacions 

originals. 

1795    

1C.XVI-73 Terç dels Miquelets de 

Barcelona. Segona 

companyia. Filiacions 

originals. 

1795    

1C.XVI-74 Terç de Miquelets de 

Barcelona. Tercera 

companyia. Filiacions 

originals. 

1795    

1C.XVI-75 Terç de Miquelets de 

Barcelona. Quarta 

companyia. Filiacions 

originals. 

1795    

1C.XVI-76 Terç de Miquelets de 

Barcelona. Quinta 

companyia. Filiacions 

originals.  

1795    

1C.XVI-77 Terç de Miquelets de 

Barcelona. Sexta companyia. 

Filiacions originals. 

1795    

1C.XVI-78 Terç de Miquelets de 

Barcelona. Setena companya. 

Filiacions originals. 

1795    

1C.XVI-79 Terç de Miquelets de 

Barcelona. Octava 

companyia. Filiacions 

originals. 

1795    

1C.XVI-80 Terç de Miquelets de 

Barcelona. Novena 

companyia. Filiacions 

originals. 

1795    

1C.XVI-81 Terç de Miquelets de 

Barcelona. Desena 

companyia. Filiacions 

originals. 

1795    

1C.XVI-82 Extracte de revistes del 

batalló de voluntaris de 

Barcelona. 

1793 – 1795    

1C.XVI-83 Terç de Besalú. 1795 – 1796    

1C.XVI-84 Terç de Berga. 1795, 1796, 

1798 

   

1C.XVI-85 Terç primer de Catalunya. 1795 – 1796    

1C.XVI-86 Terç de Cervera. 1795 – 1796    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro- 

film 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

1C.XVI-87 Terç de Girona. 1795 – 1798    

1C.XVI-88 Terç de Lleida. 1795 – 1797    

1C.XVI-89 Terç de Mataró. 1795 – 1798    

1C.XVI-90 Terç d’Olot i Camprodon. 1795 – 1796    

1C.XVI-91 Terç de Puigcerdà. 1795 – 1796    

1C.XVI-92 Terç de Tarragona. 1795 – 1796    

1C.XVI-93 Terç de Tortosa. 1795 – 1796    

1C.XVI-94 Terç de Talarn. 1795    

1C.XVI-95 Terç de Vilafranca [del 

Penedès]. 

1795    

1C.XVI-96 Terç de Vic. 1795    

1C.XVI-97 Recull de documentació 

diversa sobre la caixa 

general, terços, memorials i 

oficis. 

1793 – 1803    

1C.XVI-98 Filiacions del terç de la 

partida de Tarragona: 

primera, segona i tercera 

companyia i del terç de 

Montblanc: quarta i quinta 

companyia. 

1795    

1C.XVI-99 Filiacions del terç de la 

partida de la ciutat de 

Tarragona: sisena, setena, 

vuitena, novena, desena i 

onzena companyia de 

Montblanc. 

1795    

1C.XVI-100 Filiacions del terç de la 

partida de la ciutat de Girona: 

primera, segona, tercera, 

quarta, cinquena, sisena, 

setena, vuitena, novena i 

desena companyia. 

1795    

1C.XVI-101 Filiacions del terç de la 

partida de les ciutats de 

Lleida i Tortosa, de la vila de 

Tàrrega, i de la partida de 

Balaguer. 

1795    

1C.XVI-102 Llibre de caixa en vals reials. 1795 – 1797    

1C.XVI-103 Llibre de caixa del tresorer. 1795 – 1800    

1C.XVI-104 Justificació de comptes. 1800    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro- 

film 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

1C.XVI-105 Llibre del servei de custòdia 

de la plaça, que des del 26 de 

maig de 1793 a l’1 d’octubre 

de 1795, han fet les 98 

companyies i 14 terços que 

formaven el veïns de 

Barcelona. 

1793 – 1795    

1C.XVI-106 Recull documental divers 

relacionat amb el sometent. 

1794 –1796    

1C.XVI-107 Llibre d’armers de la Junta de 

la ciutat i corregiment de 

Barcelona. 

1795 – 1797    

 Registre d’oficis de la Junta 

de la ciutat i corregiment de 

Barcelona. 

1795 – 1798    

1C.XVI-108-109 Dues unitats d’instal·lació 

unificades, compostes per 

nou llibrets de repartiment de 

contribucions extraordinàries. 

Llibrets núm. 3-4, 7-13. 

00.08.1808 – 

00.12.1808 

   

1C.XVI-110 Contribucions avançades per 

absències. núm. 10. 

1808    

1C.XVI-111 Contribucions 

extraordinàries. Repartiment 

de juliol. 

1808    

1C.XVI-112 Contribucions 

extraordinàries. Repartiment 

de juliol. 

1808    

1C.XVI-113 Contribucions. Repartiment 

de 20 de juliol. 

1808    

1C.XVI-114 Contribucions. Registre del 

repartiment del 20 de juliol. 

1808    

1C.XVI-115 Contribucions. Repartiment 

de 16 d’agost. 

1808    

1C.XVI-116 Contribucions. Registre de 

repartiment de 16 d’agost 

1808    

1C.XVI-117 Contribucions. Repartiment 

en 4 setmanes de setembre 

1808    

1C.XVI-118 Contribucions. Registre del 

repartiment setmanal de 

setembre 

1808    

1C.XVI-119 Contribucions. Repartiment 

del suplement de setembre 

1808    

1C.XVI-120 Contribucions. Registre de 

repartiment del suplement de 

setembre 

1808    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro- 

film 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

1C.XVI-121 Contribucions. Extraordinaris 

del mes de setembre 

1808    

1C.XVI-122 Contribucions. Extraordinaris 

del mes de setembre 

1808    

1C.XVI-123 Contribucions. Repartiment 

de 10 d’octubre. 

1808    

1C.XVI-124 Contribucions. Registre de 

repartiment de 8 d’octubre 

1808    

1C.XVI-125 Contribucions. Repartiment 

d’11 de novembre 

1808    

1C.XVI-126 Contribucions. Registre del 

repartiment de novembre 

1808    

1C.XVI-127 Contribucions. Repartiment 

de 14 de desembre 

1808    

1C.XVI-128 Contribucions. Registre de 

repartiment de 14 de 

desembre 

1808    

1C.XVI-129 Contribucions, repartiment 

d’octubre, novembre i 

desembre. Conté índex. 

1808    

1C.XVI-130 Cabals entrats a caixa en 

qualitat de reintegraments. 

1808    

1C.XVI-131 Llibre major de comptes. 1808    

1C.XVI-132 Contribucions, índex de 

repartiments, d’octubre, 

novembre, desembre de 1808 

i gener de 1809. 

1808 – 1809    

1C.XVI-133 Contribucions d’octubre, 

novembre, desembre de 1808 

i de gener, febrer, març de 

1809. Conté índex. 

1808 – 1809    

1C.XVI-134 Contribucions endarrerides. 

Conté índex. 

1808 – 1809    

1C.XVI-135 Contribucions, lligall de 

dotze llibretes de 1809 

1809    

1C.XVI-136 Contribucions extraordinàries 

per cases, cinc llibrets. 

1809    

1C.XVI-137 Índex. 1809    

1C.XVI-138 Contribucions, repartiment de 

14 de gener. 

1809    

1C.XVI-139 Contribucions, registre de 

repartiments del 14 de gener 

de 1809. 

1809    

1C.XVI-140 Contribucions, repartiment de 

19 de febrer. 

1809    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro- 

film 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

1C.XVI-141 Contribucions, registre de 

repartiment de 10 de febrer 

de 1809. 

1809    

1C.XVI-142 Contribucions, repartiment 

d’11 de març. 

1809    

1C.XVI-143 Contribucions, registre de 

repartiment de l’11 de març 

de 1809. 

1809    

1C.XVI-144 Contribucions, repartiment de 

5 de maig de. 

1809    

1C.XVI-145 Contribucions, registre de 

repartiment de 5 de maig de 

1809. 

1809    

1C.XVI-146 Contribucions, repartiment de 

l’1 d’abril de 

1809    

1C.XVI-147 Contribucions registre de 

repartiment de l’1 d’abril de 

1809. 

1809    

1C.XVI-148 Contribucions, repartiment de 

5 de juny de 

1809    

1C.XVI-149 Contribucions, registre de 

repartiment de 5 de juny de 

1809. 

1809    

1C.XVI-150 Contribucions, repartiment 

d’abril, maig i juliol de 1809. 

1809    

1C.XVI-151 Contribucions, repartiment de 

4 de juliol. 

1809    

1C.XVI-152 Contribucions, registre de 

repartiment individual de 4 de 

juliol de 1809. 

1809    

1C.XVI-153 Contribucions, repartiment de 

cases a 5 de juliol de 1809. 

1809    

1C.XVI-154 Contribucions, 

reintegraments de 18 de juliol 

de 1809. 

1809    

1C.XVI-155 Contribucions, repartiments 

de 5 d’agost. 

1809    

1C.XVI-156 Contribucions, repartiment de 

setembre, octubre, novembre 

i desembre de 

1809    

1C.XVI-157 Contribucions, repartiment de 

cases a 5 d’agost de 1809. 

1809    

1C.XVI-158 Contribucions, registre de 

repartiment individual de 5 

d’agost de 1809. 

1809    
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1C.XVI-159 Contribucions, repartiment de 

setembre. 

1809    

1C.XVI-160 Contribucions, repartiment de 

cases de setembre de 1809. 

1809    

1C.XVI-161 Contribucions, repartiment de 

cases d’octubre de 1809. 

1809    

1C.XVI-162 Contribucions, repartiment 

d’octubre. 

1809    

1C.XVI-163 Contribucions, repartiment de 

cases a novembre de 1809. 

1809    

1C.XVI-164 Contribucions, repartiment a 

novembre. 

1809    

1C.XVI-165 Contribucions, repartiment 

individual als acabalats, a 

desembre de 1809. 

1809    

1C.XVI-166 Contribucions, repartiment de 

cases, desembre de 1809. 

1809    

1C.XVI-167 Contribucions, índex de 

gener, febrer i març, 

1809    

1C.XVI-168 Contribucions, índex d’abril, 

maig i juny de 

1809    

1C.XVI-169 Contribucions, recull de 

memorials sol·licitant 

rebaixes en les comptes de les 

contribucions de 1809. 

1809    

1C.XVI-170 Contribucions, llistes de 

percepcions de juliol de 1809, 

6 llibres distribuïts per les 

cinc casernes i la 

Barceloneta. 

1809    

1C.XVI-171 Contribucions, llistes de 

percepcions d’agost de 1809, 

6 llibres distribuïts per les 

cinc casernes i la 

Barceloneta. 

1809    

1C.XVI-172 Contribucions, llistes de 

percepcions, setembre 1809, 

6 llibres distribuïts per les 

cinc casernes i la 

Barceloneta. 

1809    

1C.XVI-173 Contribucions, llistes de 

percepcions d’octubre, 

novembre i desembre de 

1809. Alfabètic 

1809    



 

 

| 15 

11/1C.XVI Guerres 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro- 

film 
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1C.XVI-174 Contribucions, recull de 

tretze llibrets de repartiment 

de diverses taules al 1810. 

1810    

1C.XVI-175 Contribucions, repartiment 

individual, gener 

1810    

1C.XVI-176 Contribucions, repartiment 

per cases, gener 

1810    

1C.XVI-177 Contribucions, repartiment 

individual, febrer 

1810    

1C.XVI-178 Contribucions, repartiment 

per cases, febrer 

1810    

1C.XVI-179 Contribucions, repartiment 

individual, març 

1810    

1C.XVI-180 Contribucions, repartiment 

per cases, març 

1810    

1C.XVI-181 Contribucions, registre 

d’endarreriments, gener, 

febrer i març  

1810    

1C.XVI-182 Estat de la contribució 

individual, que unida a la 

cadastral havia de complir el 

compte mensual de 69.808 

pessetes i 3 rals. a 27 de març 

de 1810. 

1810    

1C.XVI-183 Contribucions, repartiment de 

diversos mesos de 1810. 

1810    

1C.XVI-184  Contribution foncière. 

Exercice de 1811. Six 

derniers mois. Ville de 

Barcelonne. Quartier nº 1. 

1811    

1C.XVI-185  Contribution foncière. 

Exercice de 1811. Six 

derniers mois. Ville de 

Barcelonne. Quartier nº 2. 

1811    

1C.XVI-186 Contribution foncière. 

Exercice de 1811. Six 

derniers mois. Ville de 

Barcelonne. Quartier nº 3. 

1811    

1C.XVI-187 Contribution foncière. 

Exercice de 1811. Six 

derniers mois. Ville de 

Barcelonne. Quartier nº 4. 

1811    

1C.XVI-188 Contribution foncière. 

Exercice de 1811. Six 

derniers mois. Ville de 

Barcelonne. Quartier nº 5. 

1811    
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film 
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1C.XVI-189 Rôle de la contribution des 

portes et fenêtres établie dans 

la ville de Barcelonne pour 

l’année 1811. Cinc llibres, 

per casernes. 

1811    

1C.XVI-190 Rôle de la contribution des 

Patentes établie dans la ville 

de Barcelonne, pour l’année 

de 1811. Vuit llibres. 

1811    

1C.XVI-191 Contributions. Juliol 1811 a 

desembre 1812. 

1811 – 1812    

1C.XVI-192 Contributions. Personal 1811. 1811    

1C.XVI-193 Recull documental de: 

contribució [d’atzembles], 

memorials decretats, llibretes 

de repartiments. 

1811    

1C.XVI-194 Recull documental de : 

contribucions, estats de 

comptes del preceptor, cases, 

terres, portes, finestres, 

patents. 

1811    

1C.XVI-195 Rôle de la contribution 

foncière que doivent payer les 

habitants de la ville de 

Barcelonne sur les maisons, 

terrains, jardins, usines... 

pour l’année 1812. Quartier 

nº 1. 

1812    

1C.XVI-196 Rôle de la contribution 

foncière que doivent payer les 

habitants de la ville de 

Barcelonne sur les maisons, 

terrains, jardins, usines... 

pour l’année 1812. Quartier 

nº 2. 

1812    

1C.XVI-197 Rôle de la contribution 

foncière que doivent payer les 

habitants de la ville de 

Barcelonne sur les maisons, 

terrains, jardins, usines... 

pour l’année 1812. Quartier 

nº 3. 

1812    
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1C.XVI-198 Rôle de la contribution 

foncière que doivent payer les 

habitants de la ville de 

Barcelonne sur les maisons, 

terrains, jardins, usines... 

pour l’année 1812. Quartier 

nº 4.  

1812    

1C.XVI-199 Rôle de la contribution 

foncière que doivent payer les 

habitants de la ville de 

Barcelonne sur les maisons, 

terrains, jardins, usines... 

pour l’année de 1812. 

Quartier nº 5. 

1812    

1C.XVI-200 Rôle de la contribution des 

patentes établie dans la ville 

de Barcelonne, pour l’année 

1812, sur les négocians, 

fabricans, marchands et 

toutes personnes faisant un 

comerce dans la dite ville... 

Quartier nº 1. 

1812    

1C.XVI-201 Rôle de la contribution des 

patentes établie dans la ville 

de Barcelonne, pourr l’année 

1812, sur les négocians, 

fabricans, marchands et 

toutes personnes faisant un 

comerce dans la dite ville... 

Quartier nº 2. 

1812    

1C.XVI-202 Rôle de la contribution des 

patentes établie dans la ville 

de Barcelonne, pour l’année 

1812 sur les négocians, 

fabricans, marchands 

ettoutes personnes faisant un 

comerce dans la dite ville... 

Quartier nº 3. 

1812    

1C.XVI-203 Rôle de la contribution des 

patentes établie dans la ville 

de Barcelonne, pour l’année 

1812, sur les négocians, 

fabricans, marchands et 

toutes personnes faisant un 

comerce dans la dite ville... 

Quartier nº 4. 

1812    
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1C.XVI-204 Rôle de la contribution des 

patentes établie dans la ville 

de Barcelonne, pour l’année 

1812, sur les negocians, 

fabricans, marchands et 

toutes personnes faisant un 

comerce dans la dite ville... 

Quartier nº 3. 

1812    

1C.XVI-205 Rôle de la contribution 

personnelle que doivent 

payer les habitants de la ville 

de Barcelonne... 1812. 

Quartier nº 1, 2 et 3. 

1812    

1C.XVI-206 Rôle de la contribution 

personnelle que doivent 

payer les habitants de la ville 

de Barcelonne... 1812. 

Quartier nº 4 et 5. 

1812    

1C.XVI-207 Sommier des maisons. 1812    

1C.XVI-208 Rôle de supplément de la 

contribution des patentes 

établie dans la ville de 

Barcelona, pour l’anné 1812. 

1812    

1C.XVI-209 Rôle de la contribution des 

portes et fenêtres... 

1812    

1C.XVI-210 Rôle de la contribution 

foncière que doivent payer les 

habitants de la ville de 

Barcelone sur les maisons, 

terrains, jardins, usines... 

1812    

1C.XVI-211 Rôle de la contribution 

foncière... Quartier nº 1. 

1813    

1C.XVI-212 Rôle de la contribution 

foncière... Quartier nº 2. 

1813    

1C.XVI-213 Rôle de la contribution 

foncière... Quartier nº 3. 

1813    

1C.XVI-214 Rôle de la contribution 

foncière... Quartier nº 4. 

1813    

1C.XVI-215 Rôle de la contribution 

foncière... Quartier nº 5. 

1813    

1C.XVI-216 Rôle de la contribution des 

patentes... Quartier nº 1, 2 et 

3. 

1813    

1C.XVI-217 Rôle de la contribution des 

patentes... Quartier nº 4. 

1813    
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1C.XVI-218 Contribution personnelle, 4m 

et 5m quartiers. 

1813    

1C.XVI-219 Rôle de la contribution 

personnelle... Quartier nº 1, 2 

et 3. 

1813    

1C.XVI-220 Rôle de la contribution 

personnelle... Supplément. 

Quartier 4. 

1813    

1C.XVI-221 Rôle de la contribution 

personnelle... Supplément. 

Quartier 5. 

1813    

1C.XVI-222 Repport du percepteur des 

contributions.  

1806 - 1813    

1C.XVI-223 Rôle de contribution foncière. 1813    

1C.XVI-224 Rôle de contribution 

personnelle. 

1813    

1C.XVI-225 Rôle de contribution de 

Patentes. 

1813    

1C.XVI-226 Table de debiteurs. 1813    

1C.XVI-227 Sommier des droits en débet. 1813 – 1814    

1C.XVI-228 Contribució territorials. 1813 – 1814    

1C.XVI-229 Rôle de la contribution 

personnelle. Quartiers nº 1, 

2, 3, 4 et 5. 

1814    

1C.XVI-230 Rôle de la contribution 

foncière. Quartier nº 1, 2, 3, 

4 et 5. 

1814    

1C.XVI-231 Rôle de la contribution de 

patentes. Quartier nº 5. 

1814    

1C.XVI-232 Registre de recettes 

journalières de contributions 

de patentes et des portes et 

fenêtres pour l’année 1811. 

1811    

1C.XVI-233 Registre de recettes 

journalières des contributions 

foncières, des portes et 

fenêtres, patente personnelle 

pour l’année 1812. 

1812 – 1813    

1C.XVI-234 Sommier exercice 1812. 1812 –1814    

1C.XVI-235 Registre Sud Ouest. 1813    

1C.XVI-236 Sommier exercice. 1813 – 1814    

1C.XVI-237 Registre. 1813 – 1814    

1C.XVI-238 Registre Suplemantter pour 

1813. 

1813 – 1814    
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1C.XVI-239 Recull documental de: 

memorials sobre comptes 

pendents per 

subministraments a l’exèrcit 

francès, 1809-1810, comptes 

i rebuts de 1808-1809 i 1812, 

oficis diversos 1808-1809 i 

1810, i comptes del perceptor 

1811-1814. 

1808 – 1814    

1C.XVI-240 Repartiment de 15.000 duros, 

exigit per l’exèrcit francès. 

1808    

1C.XVI-241 Recull documental de 

comptes, esborranys i oficis 

del perceptor senyor Pablo 

Galseran. 

1808 – 1812    

1C.XVI-242 Recull documental de 

comptes del perceptor de 

contribucions senyor Pablo 

Galseran. 

1812    

1C.XVI-243 Recull documental de 

comptes del perceptor de 

contribucions senyor Pablo 

Galseran. 

1812 –1813    

1C.XVI-244 Rebuts de data i comptes de 

cabals del senyor Pablo 

Galseran. 

1809 – 1810    

1C.XVI-245 Recull documental: 

Ordonnance de Décharge. 

Contribution de 1811. 

1811    

1C.XVI-246 Livre des comptes des 

Communes. 

1808 – 1814    

1C.XVI-247 Recull documental: Rôles du 

cadastre. Barcelona i altres 

localitats. 

1811 – 1814    

1C.XVI-248 Recull documental compost 

per: Ordonances de 

Décharge, de diverses 

localitats.  

1811 – 1812    

1C.XVI-248 Ordonances d’imputation. 1811 – 1814    

1C.XVI-248 Llibreta de comptes dels 

imports dels Rôles de 

contribution en los pueblos. 

1814    
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1C.XVI-248 Llibreta d’entrada i 

descàrrega, del comissionat 

per la reial direcció, per la 

provisió de queviures de 

l’exèrcit a Cervera. 

1809    

1C.XVI-249 Unitat d’instal·lació 

composta per documentació 

de la secretaria de la junta de 

subsistències:  

    

1C. XVI-249/1 Oficis dels comissionats de 

l’exèrcit francès. 

1809    

1C. XVI-249/2 Oficis del comandant general 

de la província. 

1809    

1C. XVI-249/3 Oficis passats a la junta. 1809    

1C. XVI-249/4 Repartiments fets per Claret i 

Augier. 

00.11.1809 – 

00.12.1810 

   

1C. XVI-249/5 Subministres i contractes. 1809    

1C. XVI-249/6 Documentació de secretaria: 

cartes, oficis, certificacions 

(originals i còpies) amb 

destinació diversa. 

1809    

1C.XVI-250 Recull documental: 

d’expedients de comptes de la 

Junta de Subsistència. 

1808 – 1809 139-A   

1C.XVI-251 Recull documental: 

d’expedients de comptes de la 

Junta de Subsistència. 

1808 – 1810    

1C.XVI-252 Recull documental: 

d’expedients de comptes de la 

Junta de Subsistència. 

1808 – 1810    

1C.XVI-253 Efectes i queviures comprats i 

entregats a l’exèrcit francès. 

1808    

1C.XVI-254 Unitat d’instal·lació 

composta per diversos tipus 

documentals: 

1808 – 1813    

 Actes de la Junta de 

Suplements, juliol-agost. 

1808    

 Esborranys d’oficis de la 

Junta de Suplements. 

1808    

 Memorials, oficis, cartes. 1808    

 Oficis de l’Ajuntament. 1808    

 Oficis contestant sobre 

l’existència de plata i cabals. 

1808    

 Llibre de pagaments 

verificats per l’Ajuntament. 

1810 – 1812    
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 Exèrcit francès. Farratges. 1809 – 1810    

1C.XVI-255 Unitat d’instal·lació 

composta per diversos tipus 

documentals: 

1805 – 1814    

1C.XVI-255 Relacions de pressupostes 

d’obres de les cases de 

caritat. 

1813 – 1814    

1C.XVI-255 Memorials adreçats a la 

Comissió d’Hospicis. 

1812 –1814    

1C.XVI-255 Parts diaris del comissari de 

policia de la Barceloneta M. 

Philibert. 

1812    

1C.XVI-255 Set inventaris de 

medicaments i utensilis de la 

farmaciola de l’Hospital 

General. 

1813    

1C.XVI-255 Inventari d’efectes i 

ornaments de l’església de St. 

Llàtzer, de 13 de juny de 

1812, dipositats a la sagristia 

de l’Hospital de la Santa Creu 

a 2 d’abril de 1814. 

1812 – 1814    

1C.XVI-255 Expedient per la venda de 

finques pertanyents a la causa 

pia de Francisco Vila. 

1805 – 1813    

1C.XVI-256 Unitat d’instal·lació 

composta per diversos tipus 

documentals: 

1809 – 1811    

1C.XVI-256 Preses de possessió de 

regidors i del Alcalde mayor 

primero. 

1809    

 Consultes del cos municipal. 1809 – 1811    

1C.XVI-256 Oficis de l’1 de juny a 31 de 

desembre de 

1811    

1C.XVI-256 Oficis registrats del 15 de 

juliol al 31 de desembre de 

1812. 

1812    

1C.XVI-257  Unitat d’instal·lació 

composta per diverses 

tipologies documentals: 

1803 – 1814    

1C.XVI-257.1/1 Quadern de pagaments 

efectuats per la Junta de 

Suplements a la tropa 

francesa. 

s.d.    
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1C.XVI-257.1/2 Informe del comissari del 

govern, per l’Ajuntament de 

Barcelona. 

s.d.    

1C.XVI-257.1/3 Dues lletres de Sean Scherer, 

adreçades als magistrats de 

Barcelona. 

1807    

1C.XVI-257.1/4 Dos certificats de dos 

alcaldes de barri. 

1808    

1C.XVI-257.1/5.1 Ordre de pagament.  27.03.1809    

1C.XVI-257.1/5.2  Comunicat al general 

Duhesme la fallida de la 

recaptació.  

31.08.1809    

1C.XVI-257.1/6  Notes sobre contribucions. 3 

docs. 

1810    

1C.XVI-

257.1/7.1.1 

Notes comparatives del 

model de pressupost. 

s.d.    

1C.XVI-

257.1/7.1.2 

Càrrec de la contribució 

cadastral. 

1808    

1C.XVI-

257.1/7.1.3 

Comunicat, del secretari de 

l’Ajuntament a Diego 

Bonastre, sombrerer, 

assignació de 12 bitllets pel 

sorteig de cases. 

10.10.1810    

1C.XVI-

257.1/7.1.4 

Estat d’ingressos i despeses 

de les contribucions del 

cadastre i individual. 

16.09.1810    

1C.XVI-

257.1/7.1.5 

Relacions de subministres per 

l’exèrcit pagats amb fons 

municipals. 3 docs.  

19.01.1811    

1C.XVI-

257.1/7.1.6 

Ingressos per contribucions 

de gener a abril de 1811. 

24.04.1811    

1C.XVI-

257.1/7.1.7 

Estat de comptes de cabals 

municipals 

01.05.1811    

1C.XVI-

257.1/7.1.8 

Recaptació general de 

contribucions d’Espanya. 

Barcelona. 

14.06.1811    

1C.XVI-

257.1/7.1.9 

Reclamació de la Sra. Eulàlia 

Carabén d’uns mobles de la 

seva propietat, dipositats al 

palau de govern. 

19.06.1811    

1C.XVI-

257.1/7.1.10  

Comunicats, de la Junta de 

repartos, de l’import que ha 

de pagar el contribuent. 3 

docs. 

30.06.1811    
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1C.XVI-

257.1/7.2.1  

Quadern de lliuraments 

impagats. 

1809 – 1810    

1C.XVI-

257.1/7.2.2  

Nota informativa sobre el 

cadastre d’abril a desembre 

de 1810 i del primer trimestre 

de 1811. 

1810 – 1811    

1C.XVI-257.1/8  Recull documental compost 

per: factures, relacions, notes 

de despeses, estats de 

comptes, lletres, informes... 

19 docs. 

1810 – 1812    

1C.XVI-257.1/9.1 Avisos al públic sobre 

contribucions. 3 docs. 

1810 – 1812    

1C.XVI-257.1/9.2 Comunicats de la Junta de 

Reparto y 

Comunicaciones.14 docs. 

00.06.1811– 

00.07.1811 

   

1C.XVI-257.1/9.3 Respostes sobre l’imposició 

de taxes, de l’Ajuntament a la 

Comissió de Comptes. 2 

docs. 

00.07.1811    

1C.XVI-

257.1/10.1 

Índex d’escriptures de la 

Secretaria municipal. 

1810 – 1812    

1C.XVI-

257.1/10.2 

Acords i resolucions per 

adjudicació o arrendament de 

diverses tasques. 35 docs. 

1810 – 1814    

1C.XVI-

257.1/10.3 

Índex alfabètic d’acords, 

resolucions i compromisos 

per arrendament o designació 

de prestació de serveis 

públics. 

1812    

1C.XVI-257.1/11 Quadern relació d’actuacions 

de l’alcaldia.  

16.09.1812    

1C.XVI-257.1/12 Recull d’actes i diligències. 

20 docs. 

00.07.1812 – 

00.12.1812 

   

1C.XVI-

257.1/13.1 

Estat d’ingressos i despeses. 

1 doc. 

1812    

1C.XVI-

257.1/13.2 

Rebut de la contribució d’un 

barber. Figueres,  

04.07.1812    

1C.XVI-

257.1/13.3 

Lletres sobre el pressupost de 

la ciutat de Barcelona. 2 docs. 

00.12.1812    

1C.XVI-

257.1/14.1 

Valoració de 7 cases situades 

a la Rambla. Conté plànol. 4 

docs. 

08.09.1810    

1C.XVI-

257.1/14.2 

Llibreta de cates de terres. 1811    
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1C.XVI-

257.1/14.3 

Certificat de l’estat d’obres a 

la zona del Born. 

17.07.1812    

1C.XVI-257.1/15 Tres documents relacionats 

amb la vestimenta per a la 

tropa. 

1811    

1C.XVI-257.1/16 Recull documental per 

confeccionar l’inventari de la 

Casa de la Caritat. 11 docs. 

1803 – 1811    

1C.XVI-

257.1/17.1 

Avís sobre l’abastament de 

carn. 

29.03.1811    

1C.XVI-

257.1/17.2 

Declaració de preus de la 

carn. 

19.11.1811    

1C.XVI-

257.1/17.3 

Declaració del preu de la 

pesca salada. 

29.11.1811    

1C.XVI-

257.1/17.4 

Ban sobre la venda de cereals 

i de farines. 

19.07.1812    

1C.XVI-

257.1/17.5 

Procés verbal sobre 

l’abastament del pa. 

11.09.1812    

1C.XVI-

257.1/18.1 

Certificat de defunció estès a 

Utrech d’un ciutadà de 

Barcelona. 

01.03.1812    

1C.XVI-

257.1/18.2 

Autorització d’apertura d’una 

escola. 2 docs. 

22.08.1812    

1C.XVI-

257.1/18.3 

Petició del zelador del Portal 

Nou per conservar la plaça. 

14.12.1812    

1C.XVI-257.2 Unitat d’instal·lació 

composta per tipologia 

documental diversa de: 

1813    

1C.XVI-257.2/1 Dietari de la venda de cereals. 00.01.1813 –

00.12.1813 

   

1C.XVI-257.2/2 Recull de documents generats 

o rebuts per activitats 

benèfiques de la 

municipalitat: relació 

d’entitats, relacions de 

beneficiaris d’almoines. 8 

docs. 

1813    

1C.XVI-257.2/3 Peticions de l’hospital a 

l’Alcaldia. 2“ 

04.09.1813    

1C.XVI-257.2/4 Correspondència generada o 

rebuda entre la Prefectura de 

Montserrat i l’Ajuntament de 

Barcelona. 86 docs. 

00.01.1813 – 

00.12.1813 

   

1C.XVI-257.2/5 Decrets del governador 

general de Catalunya. 3 docs. 

00.01.1813 – 

00.05.1813 
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Micro- 

film 
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1C.XVI-257.2/6 Estat del cens pel pressupost 

de 1814, un full amb quatre 

assentaments. 

29.05.1813    

1C.XVI-257.2/7 Recull de documentació 

diversa relacionada amb 

estats de comptes d’ingressos 

i despeses. 4 docs. 

1813    

1C.XVI-257.2/8 Recull de documents diversos 

relacionats amb ingressos i 

despeses municipals. 5 docs. 

1813    

1C.XVI-257.2/9 Registre d’entrada núm. 1.1 

doc. 

1813    

1C.XVI-257.2/10 Quadern d’observacions 

d’ingressos i despeses del 

pressupost de l’Ajuntament 

pel 1814. 1doc.  

10.06.1813    

1C.XVI-257.2/11 Lliuraments i documentació 

annexa. 25 docs. 

00.12.1813 – 

00.02.1814 

   

1C.XVI-257.2/12 Recull de lletres, minutes, 

memorials... 14 docs. 

1814    

1C.XVI-258 Municipalitat de Barcelona, 

diari general i llibre de caixa. 

1812    

1C.XVI-259 Municipalitat de Barcelona, 

entrades extraordinàries. 

1812    

1C.XVI-260 Municipalitat de Barcelona, 

comptes de despeses. 

1813    

1C.XVI-261 Municipalitat de Barcelona, 

diari general i llibre de caixa. 

1813    

1C.XVI-262 Mairie de Barcelona, llibre 

d’entrades. 

1813    

1C.XVI-263 Municipalitat de Barcelona, 

diari general i llibre de caixa. 

1814    

1C.XVI-264 Recull documental de 

lliuraments de la Mairie. 

1813 – 1814    

1C.XVI-265 Registre d’entrades i sortides 

de vaixells, per 

l’administració de places. 

1811 – 1814    

1C.XVI-266 Procès verbaux des Séances 

de la commission des 

hospices de la ville de 

Barcelone, nommée par 

arrêté  de Mr. le conseiller 

d’Etat, Intendant général des 

départements du Mont-Serrat 

et des Bouches de l’Ebre en 

date du 27 avril 1812. 

1812    
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film 
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Observacions 

1C.XVI-267 Copies des lettres adressés 

par la commission des 

hospices. 

1812 – 1814    

1C.XVI-268 Copie des lettres. 1813    

1C.XVI-269 Registre de declaracions de 

venda de mobles. 

1811 – 1813    

1C.XVI-270 Registre de creditors de 

censos i censals, per ordre 

alfabètic. 

s.d.    

1C.XVI-271 Registre de propietats de 

convents i col·legis. Conté 

índex. 

s.d.    

1C.XVI-272 Sommier des amendes pour 

contravention au timbre. 

1810 – 1813    

1C.XVI-273 Sommier des baux. 1810 – 1812    

1C.XVI-274 Sommier des rentes des 

domaines nationaux du 

corregiment de Barcelone. 

1810    

1C.XVI-275 Sommier des baux des 

domaines nationaux du 

corregiment de Barcelona. 

1810    

1C.XVI-276 Sommier des baux des 

domaines nationaux du 

corregiment de Barcelone. 

1811    

1C.XVI-277 Sommier douleux  des 

successions. Conté índex. 

1807 – 1813    

1C.XVI-278 Sommier de procés verbal de 

la Court d’appels. 

1813    

1C.XVI-279 Registre de contractes de 

terres. 

1811 – 1814    

1C.XVI-280 Registre de cases i d'edificis. 1810 - 1813    

1C.XVI-281 Sommier des domaines 

corporels (maisons et 

jardins). 

1813 – 1814    

1C.XVI-282 Unitat d’instal·lació 

composta per documentació 

diversa i estats 

d’Administration de 

l’Enregistrement et du 

domaine. 

1810 – 1812    

1C.XVI-283 Registre de béns rurals. 1812    

1C.XVI-284 Sommier des droits de Lods. 1813    

1C.XVI-285 Registre de processos verbals 

per drets de successió. 

1809 – 1813    
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Observacions 

1C.XVI-286 Table des testamens, 

donations, et autres actes à 

cause de mort. 

1811 – 1814    

1C.XVI-287 Table des testamens, 

donations, et autres actes à 

cause de mort: 1799-1810-

1812. 

1799 – 1812    

1C.XVI-288 Table des testamens, 

donations, et autres actes à 

cause de mort. 

1800 – 1811    

1C.XVI-289 Table des testamens non 

enreistrés. 

1800 – 1813    

1C.XVI-290 Recull documental de table 

des testamens. 

1813 – 1814    

1C.XVI-291 Table des mutations entre vifs 

par les noms des vendeurs, 

donateurs, etc. 

1798 – 18--    

1C.XVI-292 Table des mutations entre vifs 

par les noms des vendeurs, 

donateurs, etc. 

s.d.    

1C.XVI-293 Table des mutations entre vifs 

par les noms des vendeurs, 

donateurs, etc. 

28.12.1813 – 

27.02.1814 

   

1C.XVI-294 Table des successions payées. 1801 – 1813    

1C.XVI-295 Table des nouveaux 

possesseurs par actes entre 

vifs. 

27.02.1814    

1C.XVI-296 Índex de trasllats entre vius 

amb els noms dels venedors, 

donadors, etc. 

1800 – 1812    

1C.XVI-297 Table des décès. 1812 – 1813    

1C.XVI-298 Table des décès. 1813    

1C.XVI-299 Recull documental: 

Cathedrale. Relevé des décès. 

1800 – 1811    

1C.XVI-300 Recull documental: Paroisse 

de Ste. Marie de Mer. Relevé 

de décès. 

1801 – 1811    

1C.XVI-301 Unitat d’instal·lació 

composta per quaderns de la 

Paroisse du Pino. Relevé de 

décés. 

1801 – 1811    



 

 

| 29 

11/1C.XVI Guerres 

Signatura Descripció 
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Micro- 

film 
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Observacions 

1C.XVI-302 Unitat d’instal·lació 

composta per quaderns de 

Relevé des décès des 

paroisses de St. Just, St. 

Jacques, St. Pierre, St. 

Michel, St. Cugat. 

1801 – 1811    

1C.XVI-303 Compte ouvert avec les 

absents. 

1808 – 1812    

1C.XVI-304 Compte ouvert avec les 

absents. 

1810 – 1812    

1C.XVI-305 Índex per cognoms. s.d.    

1C.XVI-306 Registre de propietaris, 

inquilins i allotjaments. 

1809 – 1812    

1C.XVI-307 Índex d’allotjaments. 1812    

1C.XVI-308 Índex d’allotjaments. 1812    

1C.XVI-309 Índex de cognoms d’oficials 

francesos i d’allotjaments. 

1810 – 1812    

1C.XVI-310 Índex de cognoms de 

ciutadans, domicilis i 

allotjaments. 

1810 – 1812    

1C.XVI-311 Registre de particulars que 

presten llits i mobles. 

1812    

1C.XVI-312 Registre dels oficials que 

tenen fornitures. 

1812    

1C.XVI-313 Registre de les cases 

incautades, inquilins, 

lloguers. 

1809    

1C.XVI-314 Unitat d’instal·lació 

composta per documentació 

de diverses tipologies: 

    

1C.XVI-314/1 Recull documental compost 

per instruccions, factures, 

comptes, informes, avisos, 

ordres, pagaments, etc. 

referents al govern de 

Catalunya. 5 dossiers. 

1810 – 1814    

1C.XVI-314/2 Lletres i còpies generades o 

rebudes pel governador de 

Lleida i pel de Tarragona. 11 

docs. 

1810 – 1813    

1C.XVI-314/3 Quadernet de notes i d’ordres 

del dia. 

00.07.1808 – 

00.11.1808 

   

1C.XVI-314/4 Quadern compost per 21 doc. 1811 – 1812    

1C.XVI-314/4.1 Ban d’organització de la 

policia de Catalunya. 

01.01.1811    



 

 

| 30 

11/1C.XVI Guerres 

Signatura Descripció 
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film 
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1C.XVI-314/4.2 Carta de l’intendent de l’alta 

Catalunya. 

19.02.1811    

1C.XVI-314/4.3 Gaseta del corregiment de 

Girona. 

21.02.1811    

1C.XVI-314/4.4 Documents annexos: cartes, 

memorials, disposicions, etc. 

18 docs.  

1811 – 1812    

1C.XVI-314/5 Procediment de l’advocat 

Pere Màrtir Bassons, en 

defensa del pare Joan Gallifa. 

1809 – 1814    

1C.XVI-314/6 Notes de procediment 

d’apremi. 

s.d.    

1C.XVI-314/7 Impresos d’avisos de 

recaptació de contribucions, 

sense complimentar. 

1812    

1C.XVI-314/8.1  Certificat de defunció del 

capità Francisco Vila. 19-11-

1808.  

23.05.1808    

 Francisco Vila. Còpia, 24-05-

1809. 

05.06.1810    

1C.XVI-314/9 Comunicat de nomenament 

per la superintendència de 

penes de cambra, al 

governador de la ciutat de 

Barcelona. 

19.02.1808    

1C.XVI-314//10 Reials concessions d’augment 

de sou, per antiguitat en els 

serveis prestats a la brigada 

de carabiners reials. 2 docs. 

1811 – 1812    

1C.XVI-314/11 Nomenament de jutge tercer, 

al germà Vidal. Girona. 

25.12.1811    

1C.XVI-314//12 Passaports. 7 docs. 1808 – 1814    

1C.XVI-314//13 Impresos de passaport sense 

complimentats. 6 docs. 

s.d.    

1C.XVI-314//14 Reial cèdula ordenant el 

compliment del pagament per 

contribució de guerra. 

1810    

1C.XVI-314//15  Recull de diversos documents 

relacionats amb la recaptació 

del Cadastre. 

1772 – 1825    

1C.XVI-315 Unitat d’instal·lació 

composta per diferents 

tipologies documentals: 

1808 – 1813    
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1C.XVI-315/1 Peticions de militars a la 

Junta Corregimental de 

Barcelona. Martorell. 7 docs. 

1810 – 1811    

1C.XVI-315/2 Registre dels fusells i 

municions rebuts per la Junta 

Corregimental de Barcelona. 

Martorell. 1 quadern. 

1810    

1C.XVI-315/3 Llistes de companyies per 

poblacions i noms propis, de 

sis companyies de reserva, 

organitzades pel corregiment 

de Barcelona. 

s.d.    

1C.XVI-315/4 Registre de convocacions i 

acords per formar terços de 

Miquelets del corregiment de 

Barcelona. 1 quadern. 

00.10.1808    

1C.XVI-315/5 Recull de documents 

diversos: comunicats, 

certificats, peticions, 

relacions, oficis, comptes, 

etc. relacionats amb activitats 

militars. 

1808 – 1813    

1C.XVI-315/6 Manual de còpies d’oficis 

estesos a Begues i Terrassa. 1 

quadern. 

00.08.1811 – 

00.10.1811 

   

1C.XVI-315/7 Instrucció per a l’elecció de 

diputats. 

1810    

1C.XVI-315/8 Relació de parròquies del 

bisbat de Barcelona. 

s.d.    

1C.XVI-315/9 Convocatòria pel 

nomenament d’un elector per 

parròquia de la província de 

Barcelona.  

00.11.1810 – 

00.05.1811 

   

1C.XVI-315/10 Expedient per a l’elecció de 

set diputats de parròquies de 

Barcelona. 1 quadern. 

1811    

1C.XVI-315/11 Convocatòria i relacions de 

persones per a les eleccions 

de diputats a Corts del 

corregiment de Barcelona. 

1810    

1C.XVI-315/12 Convocacions, acords i 

resolucions preses per la 

Junta Governativa de la vila 

de Martorell. 1 quadern. 

00.06.1808 – 

00.09.1808 
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1C.XVI-315/13 Manual d’acords i 

resolucions de la Comissió 

Corregimental de Barcelona. 

00.08.1812    

1C.XVI-315/14 Dossier compost per 

documentació diversa: oficis, 

llistes, convocacions, 

acords... 

1810 – 1811    

1C.XVI-315/15 Registre de juntes i acords de 

la Junta de Martorell, cap del 

corregiment de Barcelona. 

00.06.1809 – 

00.12.1809 

   

1C.XVI-315/16 Agrupació documental 

diversa: Llibre de 

convocacions i acords de 

l’Ajuntament de Martorell. 

Avisos, oficis, notes, 

relacions de veïns, de 

nomenaments...  

00.07.1809 – 

00.12.1810 

   

1C.XVI-315/17.1 Llistes de solters i vidus 

sense fills de Martorell. 

07.10.1810    

1C.XVI-315/17.2 Llista de solters i vidus sense 

fills, sortejats a Martorell. 

Original. 

08.10.1810    

1C.XVI-315/17.3 Llista de solters i vidus sense 

fills, sortejats a Martorell. 

Còpia. 

08.10.1810    

1C.XVI-315/18 Acords de la Junta 

Corregimental de Barcelona. 

Martorell.  

00.01.1810 – 

00.06.1810 

   

1C.XVI-315/19 Manual de convocacions i 

acords de la Comissió 

Corregimental de Barcelona. 

00.01.1812 – 

00.07.1812 

   

1C.XVI-316 Unitat d’instal·lació 

composta per diversos 

documents relacionats amb 

activitats militars. 

    

1C.XVI-316/1 Quadern d’actes i oficis de la 

Comissió Militar del 

Corregiment de Barcelona. 

Martorell. 

00.08.1810 – 

00.12.1810 

   

1D.XVI-316/2 Manual d’actes i oficis 

expedits per la Comissió 

Militar del Corregiment de 

Barcelona. Martorell.  

00.01.1811 – 

00.06.1811 

   

1C.XVI-316/3 Oficis rebuts per la Comissió 

Militar. 

00.07.1810 – 

00.12.1810 
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1C.XVI-316/4 Oficis de la Comissió Militar. 00.01.1811 – 

00.06.1811 

   

1C.XVI-316/5 Recull d’oficis procedents de 

diversos llocs de la província 

de Barcelona, de la Junta 

Corregimental de Barcelona. 

Martorell. 

00.06.1810 – 

00.12.1810 

   

1C.XVI-316/6 Recull d’oficis procedents de 

diversos llocs de la província 

de Barcelona, de la Junta 

Corregimental de Barcelona. 

Martorell.  

1811    

1C.XVI-316/7 Recull d’oficis procedents de 

diversos llocs de la província 

de Barcelona, de la Junta 

Corregimental de Barcelona. 

Martorell. 

00.02.1812 – 

00.05.1812 

   

1C.XVI-316/8 Recull d’oficis procedents de 

diversos llocs de la província 

de Barcelona, de la Junta 

Corregimental de Barcelona. 

Martorell. 

00.05.1812 – 

00.09.1812 

   

1C.XVI-316/9 Recull d’oficis procedents de 

diversos llocs de la província 

de Barcelona, de la Junta 

Corregimental de Barcelona. 

Martorell. 

00.09.1812 – 

00.11.1812 

   

1C.XVI-316/10 Recull d’oficis procedents de 

diversos llocs de la província 

de Barcelona, de la Junta 

Corregimental de Barcelona. 

Martorell. 

00.11.1812 – 

00.01.1813 

   

1C.XVI-317 Unitat d’instal·lació 

composta per documents 

diversos: 

1809 – 1812    

 Índex extracte dels principals 

oficis de la Junta Superior, 

del general en cap, d’altres 

estaments militars i 

d’intendència. 

1809 – 1812    

 Manual de certificats i 

credencials expedits per la 

Comissió Corregimental de 

Barcelona. 

1812    
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 Lletres particulars i diversos 

tipus de respostes de 

certificats de la Junta. 

1812    

 Inventari de documents de la 

Junta. 

1812    

 Memorials per despatxar, 

independents de la Junta. 

1811 – 1812    

 Rúbrica o índex de memorials 

presentats i decretats per la 

Junta Corregimental, a 

Barcelona a partir de 

1809    

 Registre de memorials. 1809 – 1812    

1C.XVI-318 Unitat d’instal·lació 

composta per documentació 

diversa: 

1808 – 1813    

 Oficis corresponents a 

segrests. 

1810 – 1811    

 Llibre on consten els 

habitants del país, ocupat per 

l’enemic, amb béns fora de la 

capital. 

1811    

 Llibres compostos per 

manifestos, ordres, bans, 

circulars i altres impresos de 

la Junta Corregimental. 

1808 – 1812    

 Conspiracions i serveis. 1808 – 1812    

 Autos formats contra Luis 

Blanquer i Teodoro Lacaste, 

sobre excessos de la catedral. 

1809    

 Agrupació de tipologies 

documentals diverses. 

1811 – 1813    

1C.XVI-319 Unitat d’instal·lació 

composta per tipus de 

documents diversos: 

1808 – 1812    

 Llibre d’assentaments de la 

comptaduria de la Junta 

Corregimental de Barcelona.  

1809 – 1810    

 Documentació de Tresoreria. 1808 – 1812    

 Relacions d’allistament dels 

pobles del corregiment de 

Barcelona. 

1809 – 1812    

 Expedients de la Comissió 

Militar del corregiment. 

1809 – 1812    
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1C.XVI-320 Registre d’oficis rebuts per la 

Junta Corregimental de 

Barcelona: octubre-desembre 

de 809 i gener-maig de 1810.  

1809 – 1810    

1C.XVI-321 Registre d’oficis rebuts per la 

Junta Corregimental de 

Barcelona:  

00.05.1810 – 

00.12.1810 

   

1C.XVI-322 Registre d’oficis rebuts per la 

Junta Corregimental de 

Barcelona:  

00.01.1811 – 

00.07.1811 

   

1C.XVI-323 Registre d’oficis rebuts per la 

Junta Corregimental de 

Barcelona:  

00.08.1811 – 

00.12.1811 

   

1C.XVI-324 Registre d’oficis rebuts per la 

Junta Corregimental de 

Barcelona:  

00.03.1812 – 

00.11.1812 

   

1C.XVI-325 Documentació de tipus 

econòmic sobre cases, 

excusats, delmadors, novens, 

terços reials, entre d’altres 

rendes, 1808, 1809, 1811, 

1812. 

1808 – 1812    

1C.XVI-326 Unitat d’instal·lació 

composta per documents de 

diversos tipus: 

1814    

 El tractat entre el mariscal 

Suchet, general en cap de 

l’exèrcit francès a l’Aragó i 

Catalunya, i el mariscal 

marquès de Wellington, 

general en cap de l’exèrcit 

aliat, Toulouse, 19 d’abril de 

1814. 

1814    

1C.XVI-326 Decrets del prefecte del 

departament de Montserrat. 

1814    

1C.XVI-327 Llibrets de contribucions de 

1808, 1810 1811. 

1808 – 1811    

1C.XVI-328 Unitat d’instal·lació 

composta per diversos tipus 

documentals. 

1808 – 1812    

1C.XVI-328/1  Estatut pel cobrament de la 

contribució per a l’exèrcit 

francès. 

s.d.    

1C.XVI-328/2  Contribucions i 

correspondència. 

1808 – 1810    
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1C.XVI-328/3  Liquidacions de comptes a la 

caixa de les contribucions 

municipals. 

1808 – 1812    

1C.XVI-328/4  Liquidacions de comptes a la 

caixa de les contribucions 

municipals. 

1810 – 1812    

1C.XVI-328/5  Notes de l’estat diari de la 

caixa de contribucions. 

1809    

1C.XVI-328/6  Notes de l’estat diari de la 

caixa de contribucions. 

1810    

1C.XVI-328/7  Contribucions i 

correspondència. 

1813    

1C.XVI-329 Memorials amb decret de 

l’Intendent per l’admissió del 

pagament de contribucions. 

1808 –1809    

 Memorials sobre 

contribucions remesos a 

l’Ajuntament per diverses 

autoritats. 

1810    

1C.XVI-330 Compte general de 

contribucions. 

1810    

 Municipalitat de Barcelona. 

Fornitures Per a l’exèrcit 

francès. 

1810 – 1811    

1C.XVI-331 Comptes i pressupostos 

municipals. 

1810 – 1814    

1C.XVI-332 Documents i extractes de 

l’Administration de 

l’enregistrement et du 

domaine. 

1810 – 1814    

1C.XVI-333 Unitat d’instal·lació 

composta per diversos tipus 

de documents generats o 

rebuts per la Junta de 

Suplements i per la Junta de 

Reclamacions contra França: 

1806 – 1821    

1C.XVI-333/1 Relacions, notes, inventaris, 

rebuts, etc. d’arxius 

particulars, incautats pels 

francesos de Murat. 

1806 – 1821    

1C.XVI-333/2 Còpies d’oficis i d’informes, 

rebuts, acords, etc. passats al 

comte d’Ezpeleta. 

1808    

1C.XVI-333/3 Disposicions per aplicar 

contribucions. 

00.07.1808 – 

00.08.1808 
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1C.XVI-333/4 Disposicions per a 

l’aprovisionament de 

l’exèrcit. 

1813 – 1814    

1C.XVI-333/5 Avisos personals per a la 

recaptació d’imposicions. 

Impresos. 

1808    

1C.XVI-333/6 Avisos personals per a la 

recaptació d’imposicions. 

Impresos. 

1809    

1C.XVI-333/7 Avís per pagar la contribució 

individual. Imprès. 

02.05.1810    

1C.XVI-333/8 Avisos per al pagament 

d’imposicions a la marquesa 

de Moyà i de Cartellà. 

Impresos. 

1808 – 1809    

1C.XVI-333/9 Compromís de la Junta de 

Suplements, de pagar en el 

termini de dos mesos una 

compra de blat. 

02.09.1808    

1C.XVI-333/10 Recull documental de Josep 

Fatjó, pagès, ciutadà de 

Barcelona, que durant un 

temps va residir a Teià i a 

Mataró. 

1810    

1C.XVI-333/11 Impresos diversos de 

diferents tipus de recaptació: 

    

 Impost a Juan García, C/ 

Banys 31. 

 08.07.1809    

 Avisos personals de la 

quantitat que correspon pagar 

per bitllets de la rifa de les 

cases que foren del col·legi 

de Sant Pere Nolasc. 3 doc.  

10.10.1810    

 Rebuts nominals per la 

recaptació del cadastre. 19 

docs. 

23.04.1810 a 

28.02.1811 

   

 Cèdules nominals per la 

contribució de portes i 

finestres. 2 docs.  

1811    

 Avís nominal pel pagament 

de la contribució de béns 

seents. 

1813    
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 Notificacions a Felipe Solà, 

carrer Basses de Sant Pere, de 

contribuir amb 100 pessetes i 

amb 45 pessetes a les 

despeses de l’exèrcit, per 

diferents conceptes. 2 docs.  

1814    

1C.XVI-333/12 Plec de documents 

relacionats amb la creació i 

composició de la comissió 

que estudiarà els drets dels 

ciutadans a reclamar el 

reintegrament dels 

subministres fets a l’exèrcit 

francès. 

00.06.1817 – 

00.07.1817 

   

1C.XVI-333/13 Certificacions i relacions 

lliurades, conforme el 1808 

es van haver de lliurar 

contribucions i emprèstits a 

l’exèrcit francès. 

1817 – 1819    

1C.XVI-333/14 Deu reculls documentals, 

compostos per memorials, 

informes, oficis, notes... de la 

Junta de Reclamacions. 

Gener-juliol i octubre de 

setembre de 1817 

1817    

1C.XVI-333/15  Recull de notes, relacions, 

certificats, etc. relacionats 

amb la Junta de 

Reclamacions. 

[1817]    

1C.XVI-333/16  Reclamacions de particulars, 

pel retorn de contribucions i 

subministres obligatoris 

satisfets  pel sosteniment de 

l’exèrcit francès. 

1817 – 1821    

1C.XVI-333/17  Quadern de la Junta de 

Reclamacions contra el 

govern francès. 

1824    

1D.XVI-334.1 Unitat d’instal·lació 

composta per diversa 

documentació generada per 

les reclamacions de tipus 

econòmic, fetes contra les 

exaccions franceses: 

1810 – 1817    
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1C.XVI-334.1/1  Relacions de contribucions 

fetes a l’exèrcit francès per la 

compra obligatòria de bitllets 

per a la rifa de cases, l’any 

1810. Documents agrupats 

per la primera inicial del 

cognom dels afectats: C, D, 

E, F, G, L, P, R, S, V, Y. 

1817    

1C.XVI-334.1/2  Notes d’afectats per la 

compra obligatòria de bitllets 

per a la rifa de les cases del 

col·legi de St. Pere Nolasc 

l’any 1810, a la Junta de 

Reclamacions. Agrupació 

dels documents per la primera 

inicial del cognom dels 

interessats: s.n., A, B, C, M, 

O, R, S. 

1817    

1C.XVI-334.1/3  Quadern de les contribucions 

ingressades, pel concepte de 

la rifa de cases del col·legi de 

St. Pere Nolasc. 

15.10.1810 – 

20.08.1811 

   

1C.XVI-334.1/4  Peticions adreçades a la Junta 

de Reclamacions per 

recuperar els préstecs fets el 

1810 a l’exèrcit francès, per 

la compra forçosa de bitllets 

per a la rifa de les cases del 

col·legi de la Mercè. El 

documents estan agrupats per 

la inicial del primer cognom 

dels interessats. Lletres: A, C, 

D, E, F, G, H, J, M, N, O, P, 

R, S, T. 

1817    

1C.XVI-334.1/5  Document sobre les notes 

preses pels  rebuts de les 

quantitats satisfetes en 

concepte de contribucions pel 

repartiment de cases. 

Corresponen a l’índex n. 10 

remès a la Comissió de 

Reclamacions. 

12.11.1817    
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1C.XVI-334.1/6  Reculls de documents, 

agrupats per la inicial del 

primer cognom dels 

interessats, de relacions de 

contribucions fetes pel 

repartiment de cases, entre 

l’any 1809 i 1810. Lletres 

inicials dels grups de 

documents: A, B, C, D, E, F, 

G, H, L, M, N, O, P, Q, R, S, 

T, V, X, Y, Z. 

1817    

1C.XVI-334.2  Unitat d’instal·lació 

composta per notes de 

préstecs fets a l’exèrcit 

francès. 

1817 – 1818    

1C.XVI-334.2/7  Notes sobre els rebuts dels 

préstecs dels quals diu es 

troben a l’índex n. 8 remès 

per la Comissió de 

Reclamacions al Capità 

General. 

12.11.1817    

1C.XVI-334.2/8  Reculls de relacions de 

préstecs fets a l’exèrcit 

francès el anys de 1808 i de 

1809, agrupats per la inicial 

del primer cognom del 

reclamant. Lletres de les 

agrupacions documentals: A, 

B, C, D, E, F, G, H, J, M, N, 

O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. 

1817 – 1818    

1C.XVI-335 Registre de milícies. 1822    

1C.XVI-336 Índex dels oficis de milícies. 1822    

1C.XVI-337 Llibre on estan copiats els 

oficis rebuts i les respostes de 

l’Inspector General de 

Milícies Provincials, sobre la 

comissió de vestuari pels deu 

cossos. 

1824 – 1825    

 Conté índex dels dies de 

cobrament de pensions per 

préstecs. 

1835 – 1850    

1C.XVI-338 Unitat d’instal·lació 

composta per 10 reculls 

documentals sobre la milícia 

urbana. 

1820 – 1824    
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1C.XVI-338/1 Primer regiment de la milícia 

local d’aquesta ciutat. 

Registre d’oficis passats a dit 

cos, per l’Ajuntament de 

Barcelona. Barcelona, 

27.03.1820 – 31.08.1820 i 

30.09.1820 – 04.01.1821. 2 

quaderns, 60 pàg.  

27.03.1820 – 

04.01.1821 

   

1C.XVI-338/2 Segon regiment de la milícia 

local d’aquesta ciutat. 

Registre d’oficis passats a dit 

cos per l’Ajuntament de 

Barcelona. 1 quadern, 35 pàg. 

i 1 plec. Barcelona, 

18.04.1820 – 

30.12.1820 

   

1C.XVI-338/3 Registre d’oficis passats al 

batalló de voluntaris urbans, 

comandat per D. Antonio 

Puig. 1 quadern, 16 pàg. 

Barcelona,  

21.09.1820 a 

30.12.1820 

   

1C.XVI-338/4 Registre de milícies. 1 

quadern. Barcelona,  

02.01.1823 – 

10.08.1823 

   

1C.XVI-338/5 Relacions de pressupostos i 

pagaments per pagaments a la 

milícia. Primer semestre..... 

1823    

1C.XVI-338/6 Memorials sobre 

certificacions de garanties 

estipulades per a la 

capitulació de la plaça. 

1823 – 1824    

1C.XVI-338/7 Memorials que corresponen 

al quadern de certificacions 

núm. 4 

1824    

1C.XVI-338/8 Memorials sol·licitant 

certificacions... que 

corresponen al quadern núm. 

3 Barcelona,  

00.09.1824 – 

00.11.1824 

   

1C.XVI-338/9 Sol·licituds de certificats 

conforme no haver servit a la 

milícia voluntària. Certificats 

dels quaderns 1r i 2n, febrer-

maig. 

1824    

1C.XVI-338/10 Recull de documents 

diversos: memorials, 

relacions, informes... 7 docs. 

1823 – 1824    

1C.XVI-339 Recull documental sobre la 

milícia nacional, 1819-1821 i 

1823. 

1819 – 1823    
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1C.XVI-340 Recull documental sobre la 

milícia nacional. 

1823 – 1825    

1C.XVI-341 Recull documental sobre la 

guàrdia nacional i els 

reemplaçaments. 

1836 – 1849    

1C.XVI-342 Unitat d’instal·lació 

composta per: Documentació 

sobre la companyia de 

sapadors de la república. 

1873 – 1874    

 Llibres de comptabilitat i 

diversa documentació. 

1873 – 1874    

1C.XVI-343 Unitat documental sobre la 

guerra dels Miquelets. 

11.04.1793 – 

21.12.1793 

   

1C.XVI-344 Unitat documental sobre la 

guerra dels Miquelets. 

03.01.1794 – 

27.03.1797 

   

1C.XVI-345 Registre de processats carlins. 1873 – 1877    

 

 

 


