
 

 

| 1 

5D.100 Gremi de Velluters de Barcelona 

 

 

 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

 

 

FONS PRIVATS 

FONS D’ENTITATS 

 

 

 

 

 

CATÀLEG DEL FONS 

 

 

AHCB3-330/5D100 GREMI DE VELLUTERS DE BARCELONA 

AHCB3-330/5D100.2B.33 GREMI DE VELLUTERS DE BARCELONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 2013 

  

1548-1874 



 

 

| 2 

5D.100 Gremi de Velluters de Barcelona 

 

SUMARI  

 

Introducció ......................................................................................................................................... 4 

01. Documents constitutius i normatius ............................................................................................ 6 

01.01. Marc constitutiu .................................................................................................................. 6 

02. Òrgans de Govern ........................................................................................................................ 8 

02.01. Juntes generals .................................................................................................................... 8 

02.02. Juntes directives ................................................................................................................ 10 

02.04. Participació en entitats vinculades ......................................................................................... 11 

02.04.04. Comissió dels Col·legis i Gremis de la Ciutat de Barcelona ........................................ 11 

03. Afers Jurídics. Propoció i defensa de la professió ..................................................................... 12 

03.01. Legislació ........................................................................................................................... 12 

03.02. Plets i litigis ........................................................................................................................ 17 

03.03. Promoció i defensa de la professió .................................................................................... 23 

03.04. Contractes i convenis ......................................................................................................... 28 

04. Activitat Professional ................................................................................................................ 28 

04.01. Estadística d'associats ....................................................................................................... 28 

04.02. Incorporació a l'entitat ...................................................................................................... 29 

04.03. Organització de l’activitat professional .................................................................................. 31 

04.03.02. Tramitació de la disponibilitat professional .............................................................. 31 

05. Tramitació de la documentació administrativa ......................................................................... 32 

05.02. Correspondència general ................................................................................................... 32 

05.03. Impresos i formularis ......................................................................................................... 32 

07. Recursos econòmics i financers ................................................................................................ 32 

07.01. Hisenda i fiscalitat ............................................................................................................. 32 

07.03. Tresoreria ............................................................................................................................... 35 

07.03.05. Registres d'ngressos i despeses ................................................................................. 35 

07.04. Finançament ...................................................................................................................... 36 

08. Patrimoni ................................................................................................................................... 40 

08.03. Arxiu i Biblioteca ................................................................................................................ 40 

10. Comunicació i relacions externes .............................................................................................. 41 



 

 

| 3 

5D.100 Gremi de Velluters de Barcelona 

10.01. Actes protocol·laris ............................................................................................................ 41 

10.02. Comunicació i projecció de l'entitat................................................................................... 42 

10.04. Relacions amb altres corporacions professionals .............................................................. 42 

10.05. Relacions amb organismes oficials .................................................................................... 45 

10.06. Ajuts i subscripcions ........................................................................................................... 47 

Unitats documentals del Fons del Gremi de Perxers de Barcelona de l’Arxiu Històric de la Ciutat 

de Barcelona .................................................................................................................................... 48 

 

 

  



 

 

| 4 

5D.100 Gremi de Velluters de Barcelona 

 

Introducció 

 

L’any 1547, a les corts de Montsó, el príncep Felip atorga un privilegi als velluters de 

Barcelona per formar una confraria amb ordenances pròpies sota l’advocació de la verge del 

Roser. En els anys 1558 i 1567, per acord de junta, es modifiquen les ordenances de govern 

de l’entitat amb la intenció d’aconseguir una millor organització de l’ofici de velluter. El 5 de 

març de 1604 els velluters de Barcelona acorden presentar al Consell Municipal una mida 

estàndard de dos pams i tres quarts i mig, que és certificada pels consellers i publicada en el 

dietari del Consell de Cent i que actualment es conserva a la seu del Col·legi d’Art Major de 

la Seda de Barcelona (CAMS). A finals del segle XVI la corporació aconsegueix 

representació en el Consell de Cent. L’any 1685, junt amb els velers i perxers de Barcelona, 

impulsen la signatura d’una concòrdia per repartir-se el mercat de la seda. L’any 1731 el 

gremi empren una recopilació de les ordinacions i privilegis corporatius emesos fins llavors.  

Tradicionalment el Gremi de Velluters ha estat una organització poc dinàmica i satèl·lit del 

Gremi de Velers. A finals del segle XVIII i principis del XIX pateix la decadència en què es 

veien immerses la majoria d’entitats gremials del món del treball. A més, també és obligat a 

observar el decret de dissolució dels gremis de l’any 1834. Tot plegat empeny els velluters a 

fusionar-se amb el Gremi de Velers de Barcelona; del resultat d’aquesta fusió neix el CAMS. 

El tractament tècnic, així com l’organització i la identificació de sèries documentals i la 

catalogació dels documents ha estat a càrrec de l’empresa Dos Punts: documentació i cultura 

SL. La documentació s’ha organitzat a partir d’un quadre de classificació de referència 

elaborat per l’empresa. Per això, la numeració no segueix una correlació estricta, atès que no 

sempre s’hi trobarà informació d’algunes entrades del quadre de classificació perquè és 

informació o documents inexistents, motiu pel qual s’han obviat aquestes entrades. 

Posteriorment al seu ingrés i tenint en compte que la documentació ja estava organitzada i 

identificada, es va dur a terme la digitalització de la documentació. En aquest sentit, al catàleg 

s’ha afegit el número de suport digital on es conté la documentació i que serveix per a la 

consulta en sala i amb la finalitat de preservar els originals. 



 

 

| 5 

5D.100 Gremi de Velluters de Barcelona 

Aquest fons documental va ingressar a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) el 

mes de novembre de 2012, com a resultat de la cessió en comodat i per voluntat del CAMS. 

El fons del Gremi de Velluters de Barcelona procedent del CAMS està identificat com a fons 

privat i dins d’aquest grup com a fons d’entitat. El seu codi d’identificació és AHCB3-

330/5D100. No obstant això, i tenint en compte que l’AHCB disposa documents d’aquest 

gremi, s’ha considerat adient integrar al final del catàleg les seves unitats documentals sota la 

identificació 2B.33. 
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

01. Documents constitutius i normatius    

01.01. Marc constitutiu    

39 567 Llibre de privilegis i ordinacions [ .] al Gremi de Velluters de Barcelona. 

Recull de privilegis i ordinacions de 1570. Conté, recosit en data posterior 

(segles XVIII i XIX), certificats de privilegis i ordinacions.- Barcelona.- 

Català.- Manuscrit.- Original.- 117 fulls. 

23.01.1548 

-02.05.1828 

AMM-C-60 Original exposat de forma 

permanent en el CAMS. Document 

de gran format 

39 568 Libre y registre dels privilegis, ordinations y pregmàtiques del offici y 

Confraria dels Velluters de la ciutat de Barcelona [ .]. 

Recull de privilegis, ordinacions i pragmàtiques concedits al Gremi des de 1548 

a 1727.- Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 95 pàgines. 

1570 - 1727 AMM-C-60  

39 569 Testimoni donat per lo Real Arxiu de la Corona de Aragó en 27 jener 1730 

de las primeras Reals Ordenansas del art de Velluters de la ciutat de 

Barcelona, sas datas 22 novembre de 1547 y 23 jener de 1548. 

Còpies de les ordenances de 1547 i 1548.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- 

Original.- 8 fulls. 

27.01.1730 AMM-C-60  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

39 570 Sumari de las ordinacions fetas per los Proms y Confrares de la Confraria 

de la Art de Velluters de la present Ciutat de Barcelona. 

Recull d'ordinacions del Gremi de Velluters des de 1547 a 1731.- Barcelona.- 

Català.- Imprès.- Barcelona: Pau Campins, estamper.- Original.- 3 exemplars de 

24 fulls. 

10.04.1731 AMM-C-60 Un dels originals està exposat de 

forma permanent en el CAMS 

39 571 Exemplares de reales cédulas con sus cartas, órdenes, remitidas al Gremio 

de Terciopeleros [.] sobre la marca y peso que han de tener los texidos de 

seda [.]. 

Dossier que conté una reial cèdula de 27 de novembre de 1778 sobre la marca i 

pes que han de tenir els teixits de seda de fabricació nacional i els de fabricació 

estrangera admesos. Inclou dues cartes de la Junta de Comerç de Barcelona 

comunicant i manant complir la citada reial cèdula. - Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit, imprès.- Original.- 15 fulls. 

27.11.1778 

-11.01.1779 

AMM-C-60  

39 572 [Testimoni de l'article 40 de les ordenances de 20 de febrer de 1606, que 

consten en el llibre de privilegis i ordinacions des del foli 41 al foli]. 

Certificació notarial de l'article 40 de les ordenances de 1606 extretes del Llibre 

de  Privilegis, Ordenacions i Pragmàtiques de l'Ofici i Confraria de Velluters de 

la Ciutat de Barcelona de 1570.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 4 

fulls. 

23.12.1789 AMM-C-60  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

39 573 [Testimoni de les ordenances de 31 d'agost de 1548 sobre l'admissió de 

mestres d'altres ciutats]. 

Certificació notarial de les ordenances sobre l'admissió de mestres velluters 

examinats en altres ciutats, extretes del llibre de privilegis i ordinacions del 

Gremi de Velluters de 1570.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 4 fulls. 

26.10.1797 AMM-C-60  

02. Òrgans de Govern    

02.01. Juntes generals    

39 579 Dels locals en que ha celebrat Consells la corporació del art de velluters. 

Relació de les seus i període en els quals s'han celebrat les reunions.- 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

[1828] AMM-C-60  

39 574 [Certificat d'acord de Junta]. 

Certificat notarial d'una resolució de la Junta general del remi de Velluters 

relativa a la remuneració de les taxes gremials per part dels oficials velluters.- 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

17.07.1772 AMM-C-60  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

39 575 Consell del Gremi de Velluters de la ciutat de Barcelona celebrat a 21 abril 

de 1778 en que se manifesta y declara, la real sèdula de sa magestat que 

dongué sobre la formació de robas. 

Conté còpia d'una carta tramesa per la Junta de Comerç de Catalunya amb una 

reial cèdula, datada al Pardo el 8 de març de 1778, per la qual s'equipara la 

fabricació de teixits de tots els gremis seders d'Espanya a imatge de l'Art Major 

de la Seda de València i els Cinco Gremios de Madrid. Es dóna permís per 

imitar els teixits francesos de Lió. Es descriuen les mides d'aquests teixits pel 

que fa al pes, amplada i compte de portades.- Barcelona.- Català, castellà.- 

Manuscrit.- Original.- 6 fulls. 

21.04.1778 AMM-C-60  

39 576 Consell: los mestres y viudas paguian las tatxas. Que los proms y clavari 

cuidian de la recaudació de son respectiuan y divisió de pagos per tersas. 

Conté escrits dels assumptes tractats en el consell del Gremi de Velluters: 

proposició de cobrament de les quotes del Gremi per terços i el pagament de 

quotes per part de les vídues; proposició sobre el pagament del donatiu al 

batalló de miquelets; proposició d'enviar la documentació requerida per la Junta 

de Comerç de Barcelona per modificar ordenances.- Barcelona.- Català, 

castellà.- Manuscrit. Original.- 6 fulls. 

07.12.1795 AMM-C-60  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

39 577 Manual o llibre de Juntas generals y particulars del Gremi de Mestres 

Belluters. 

Comprèn juntes generals, juntes de dotzena i particulars del Gremi.- Barcelona.- 

Català.- Manuscrit.- Original.- 22 fulls. 

1824 - 1826 AMM-C-60  

39 578 [Certificació de la Junta General del Gremi de Velluters de 14 de desembre 

de 1826]. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 9 fulls. 

14.12.1826 AMM-C-60  

39 580 [Sol·licituds dels prohoms del Gremi de Velluters a l'Ajuntament de 

Barcelona i a la Junta de Comerç de Catalunya per celebrar Junta 

General]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 3 documents. 

1830 - 1833 AMM-C-60  

02.02. Juntes directives    

39 581 Se demana la formació de ternas a proms. 

La Junta de Comerç de Catalunya demana al Gremi que proposi una terna de 

prohoms per renovar els seus càrrecs de govern.- Barcelona.- Castellà.- Imprès.- 

Original. 2 fulls. 

20.10.1825 AMM-C-60  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

39 582 Se demana la formació de ternas de proms. 

La Junta de Comerç de Catalunya demana al Gremi que proposi una terna de 

prohoms per renovar els seus càrrecs de govern i per poder procedir al seu 

nomenament.- Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 1 full. 

14.10.1826 AMM-C-60  

39 583 Se demana la formació de ternas per proms. 

La Junta de Comerç de Catalunya demana al Gremi que proposi una terna de 

prohoms per renovar els seus càrrecs de govern.- Barcelona.- Castellà.- Imprès.- 

Original.- 1 full. 

17.10.1828 AMM-C-60  

39 584 Formación de propuestas para nombramiento de prohombres. 

La Junta de Comerç de Catalunya demana al Gremi que proposi una terna de 

prohoms per renovar els seus càrrecs de govern i per poder procedir al seu 

nomenament.- Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 1 full. 

24.10.1831 AMM-C-60  

02.04. Participació en entitats vinculades    

02.04.04. Comissió dels Col·legis i Gremis de la Ciutat de Barcelona    

39 586 [Convocatòries de la Comissió de Col·legis i Gremis de Barcelona per 

tractar de la comunicació de la Junta de Comerç  en relació a la reial ordre 

sobre el repartiment del subsidi de comerç que pertoca a Catalunya]. 

Inclou dos escrits del Gremi de Velers, tres exemplars del Diari de Barcelona de 

1824 i 1825.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 12 documents. 

15.11.1824 

-26.06.1825 

AMM-C-60  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

39 587 [Comunicat de la Comissió de Col·legis i [Gremis de Barcelona demanant 

la col·laboració el Gremi de Velluters davant la imminent reforma de les 

ordenances gremials per part de la Junta de Comerç de Catalunya]. 

Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 fulls. 

10.02.1834 AMM-C-60  

03. Afers Jurídics. Propoció i defensa de la professió    

03.01. Legislació    

39 588 Carta orden de la Real Junta General de Comercio sobre ancho de tejidos 

en Valencia. 

Ordre per la qual es dispensa temporalment els Majorals de l'Art Major de la 

Seda de València del compliment de la reial cèdula de 29 de setembre de 1756 

relativa a l'amplada dels teixits de seda, or i argent.- Madrid.- Castellà.- 

Imprès.- Original.- 4 fulls. 

08.04.1780 AMM-C-60  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

39 589 La Real Junta de Comers permet alívio ab las amplàrias de texits a 

consecuencia de representació de nostres proms en y del Gremi de Seda de 

Tortosa. 

Ordre cursada arrel de la sol·licitud expressada pel Gremi de Velluters referent 

a la concessió del mateix ample de teixit amb què treballen els Cinco Gremios 

Mayores de Madrid i l'Art Major de la Seda de la Ciutat de València.La 

resolució comunicada a la Junta Particular de Comerç de Barcelona és favorable 

a les pretensions del Gremi de Velluters i es fa extensiva a totes les 

corporacions sederes de Catalunya.- Madrid.- Castellà.- Imprès.- Original.- 7 

exemplars. 

05.07.1782 AMM-C-60  

39 590 21 setembre de 1789. Real Decreto libertat en la fabricación. Circular en 22 

desembre ídem per la Junta General de Comers y Moneda. 

Ordre de la Junta General de Comerç donant llibertat en el procediment de confecció, 

als fabricants de teixits, arran de la sol·licitud expressada per diverses fàbriques de 

teixits relativa a la supressió de les ordenances que reglamenten les tècniques de teixir, 

car impedeixen la creativitat i enginy. La Junta General de Comerç imposa 

l'obligatorietat d'un segell que identifiqui les teles confeccionades segons les 

ordenances i mana a la Junta Particular de Barcelona que faci observar el decret.- 

Madrid.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 fulls. 

22.12.1789 AMM-C-60  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

39 591 [Disposició de la Real Junta General de Comercio y Moneda sobre 

modificació d'ordenances gremials]. 

Ordre de la Real Junta General de Comercio y Moneda on comunica a la Junta 

de Comerç de Catalunya que la modificació d'ordenances d'arts i oficis és 

competència seva i en virtut d'això mana als seus delegats que ordenin als 

gremis de la seda, llana, etc. que modifiquin les seves ordenances i les lliurin a 

la Junta General de Comercio mitjançant les juntes particulars delegades. Inclou 

una comunicació de la Junta de Comerç de Catalunya recordant al Gremi de 

Velluters el lliurament de la documentació requerida.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit, imprès.- Original.- 2 documents. 

28.09.1790 

-06.07.1791 

AMM-C-60  

39 592 Per donar nota dels gèneres treballats en 1795 a fi de remetre-la a la oficina 

de Balanç de Comerç creada al reial decret de 22 d'abril. 

Circular de la Junta de Comerç de Catalunya i recordatori del seu compliment.- 

Barcelona.- Català, castellà.- Manuscrit, imprès.- Original.- 2 documents. 

23.05.1795 

/22.12.1795 

AMM-C-60  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

39 593 Real gràcia per continuar lo reial servey lo primer batalló de Barcelona 

que fou creat y mantingut durant la guerra ab Fransa per los habitants de 

la ciutat de Barcelona. 28 setembre 1795. 

A partir d'una sol·licitud expressada per l'Ajuntament de Barcelona al rei i en 

virtut d'una reial gràcia, el batalló que fou mantingut per la ciutat de Barcelona 

en la guerra contra França s'incorpora a l'exèrcit regular.- Arenys de Mar.- 

Castellà.- Imprès.- Original.- 2 fulls. 

08.10.1795 AMM-C-60  

39 594 Edicte del capità general e instrucció per subsripció vuluntària en lo ram 

de sanitat. 13 octubre de 1804. 

A causa de les malalties epidèmiques declarades en tot el regne d'Espanya, el 

Governador General de Catalunya i la Junta de Sanitat demanen una contribució 

voluntària a la població per tal de cobrir les despeses de manteniment d'un 

cordó sanitari a les costes de Catalunya.- Barcelona.- Castellà.- Imprès.- 2 

exemplars de 7 pàgines. 

15.10.1804 AMM-C-60  

39 595 Señor regent de la Reial Audiència y lo señor jutje protector Real Acuerdo. 

El Reial Acord disposa que el Jutge Protector assumeixi la presidència de les 

reunions del Gremi de Velluters amb dret de convocatòria i vot decisiu.- 

Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 fulls. 

22.06.1805 AMM-C-60  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

39 596 [Comunicació de disposicions legals de la Junta General de Comercio y 

Moneda]. 

La Junta de Comerç de Catalunya comunica al Gremi de Velluters l'ordre de 

modificació de les ordenances del Gremi de Sastres emesa per la Junta General 

de Comercio y Moneda, i l'obligació de lliurar les seves ordenances al Gremi de 

Velluters- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit, imprès.- Original.- 2 fulls. 

03.04.1819 AMM-C-60  

39 597 [Invalidació de l'edicte de 23 de juny de 1824]. 

Comunicació de la Junta de Comerç de Catalunya.- Barcelona.- Castellà.- 

Imprès.- Original.- 2 fulls. 

20.12.1825 AMM-C-60  

39 598 Real orden invitando la concurrencia de exposiciones de productos de 

laboriodosidad e ingenio para el dia de San Fernando de 1827.  

Mitjançant un reial decret es convoca una exposició pública de productes de la 

indústria espanyola a Madrid.- Madrid.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

12.04.1826 AMM-C-60  

39 599 [Sobre les atribucions competencials de la Reial Junta de Comerç de 

Catalunya]. 

S'estableixen les competències de la Junta de Comerç en el pla governatiu, 

polític i econòmic dels col·legis i gremis artístics, en tot allò que tingui relació 

amb la indústria i observació de les respectives ordenances.- Barcelona.- Català, 

castellà.- Manuscrit, imprès.- Original.- 2 fulls. 

25.02.1830 AMM-C-60  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

39 600 En asuntos gremiales deve preceder el conocimiento de la Junta de 

Comercio antes de recurrir en los juzgados. 

Reial Ordre del 15 de desembre de 1831.- Barcelona.- Català, castellà.- Imprès.- 

Original.- 2 fulls. 

07.01.1832 AMM-C-60  

39 601 La incorporación de un maestro de otro pueblo en un gremio deve ser 

extensiva a la familia pero no al que no ha hecho desembolosos. 

Ordre de l'Intendent de l'Exèrcit de Catalunya comunicada al Gremi de 

Velluters a través de la Junta de Comerç de Catalunya.- Barcelona.- Castellà.- 

Imprès.- Original.- 2 fulls. 

26.11.1832 AMM-C-60  

39 602 [Regulació del dret de reunió dels col·legis i gremis de Barcelona]. 

Acord de l'Ajuntament de Barcelona que regula el dret de reunió dels col·legis i 

gremis de la ciutat.- Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 full. 

09.04.1834 AMM-C-60  

03.02. Plets i litigis    

40 603 Els majorals de la Confraria de Velluters contra els prohoms de la 

Confraria de Velers. 

Trasllat de la causa relativa al decomís d'unes teles de seda realitzat pel Gremi 

de Velers a Joan Romeu i Pau Sunyer, velluters.- Barcelona.- Català.- 

Manuscrit.- Original.- 80 fulls. 

27.06.1643 

-02.06.1646 

AMM-C-60  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

40 604 [Decomís de teles a Pau Gener, velluter de Barcelona per contravenir les 

ordenances del Gremi]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

18.05.1736 AMM-C-60  

40 605 Consell sobre penorament que feren los velers a un velluter. 5 de maig 

1687. 

Requisició d'unes robes realitzat pel Gremi de Velers a un velluter. El consell 

dels velluters delibera tractar amigablement amb el Gremi de Velers, que 

manifesta voluntat de diàleg car les diferències entre els dos oficis són mínimes. 

En cas de no arribar a cap acord es disposa convocar un altre consell.- 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 3 fulls. 

19.07.1736 AMM-C-60  

40 606 Representació dels proms contra los comisionats Joseph Berenguer y Pau 

Rossell y los proms de 1770. 

Expedient instruït pel Gremi de Velluters sobre les irregularitats comeses pels 

comissionats Josep Berenguer i Pau Rossell relatives a la presentació d'unes 

despeses sobre la confecció d'unes ordenances no aprovades pel Gremi.- 

Barcelona- Català, castellà.- Manuscrit.- Original.- 11 fulls. 

16.07.1772 

-20.07.1772 

AMM-C-60  
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40 607 Ynforme del Ajuntament donat al Real Acuerdo en lo expedient de Pau 

Navarra y Francisco Patràs. 

Relatiu a la multa posada pel Gremi a Pau Navarro i Francesc Patràs, per 

instal·lar dos telers més d'allò que disposen les ordenances, i la presa de  

legitimitat del Gremi en aquest assumpte. El Reial Acord disposa eximir de tota 

culpa a Pau Navarro, per entendre que obrava de bona voluntat.- Barcelona.- 

Castellà.- Manuscrit.- Original.- 2 documents. 

19.06.1785 AMM-C-60  

40 608 Ynstrucció formada i vista de la reial cèdula de 22 de juiñ de 1789 anullant 

lo peñorament de Navarra y Patràs. 

Memòria i resolució del contenciós mantingut entre Pau Navarro, mestre 

velluter, i el Gremi de Velluters relatiu a un penyorament executat pel Gremi, 

relatiu a l'ús de mà d'obra no qualificada i pertinença de més de cinc telers per 

mestre.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

22.06.1789 AMM-C-60  
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40 609 Real gracia a favor de Francisco Patràs, Pau Navarra, Juan Català. 18 

mars. La fa sabidora al Gremi esta Junta de Comers. 5 de mars de 1790. 

Expedient instruït a partir del recurs de Francesc Patràs, Pau Navarra i Joan 

Català al rei, relatiu a la vulneració de  les ordenances sobre les  tècniques de 

teixir. Per reial gràcia es concedeix  llibertat d'acció als recurrents en importar 

pèl de cabra i camell per teixir. Així mateix, els recurrents resten lliures de 

qualsevol inspecció del Gremi.- Madrid.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 6 

fulls. 

18.03.1790 AMM-C-60  

40 610 [Gremi de Velluters contra Carles Guàrdia, velluter i antic clavari]. 

Expedient instruït pel Gremi de Velluters contra Carles Guàrdia per haver 

defraudat 200 lliures quan exercí de clavari del Gremi.- Barcelona.- Català, 

castellà.- Manuscrit.- Original.- 12 documents. 

01.06.1791 

-02.03.1816 

AMM-C-60  
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40 611 Expedient original en la Alcaldia major o corregidor interino. Per tenir 

conexament dels mestres y fadrins de la fàbrica de Francisco Patràs. 1791. 

Expedient instruït entre el Gremi de Velluters i Francesc Patràs. El primer sol·licita al 

corregidor que mani a Francesc Patràs que deixi inspeccionar el seu taller pels oficials 

del Gremi a fi i efecte d'elaborar les taxes del cadastre. Francesc Patràs es nega i 

manifesta estar exempt d'inspeccions gremials per ser la seva una fàbrica reial, també  

exposa motius d'espionatge industrial; finalment, manifesta que el Gremi té constància 

de la gent que treballa per ell i es mostra disposat a facilitar els noms i adreces dels 

seus treballadors. El corregidor resol que només un prohom del Gremi podrà presentar-

se a casa de Patràs i aquest  haurà de presentar els seus treballadors.- Barcelona.- 

Castellà.- Manuscrit.- Original.- 5 fulls. 

27.06.1791 

-06.09.1791 

AMM-C-60  

40 612 Pablo Navarra, fabricante de texidos de oro y plata y seda  contra  los 

prohombres del Gremio de Terciopeleros. 

Trasllat de la causa cursada en el Jutjat Ordinari de Barcelona relativa a la multa 

imposada pel Gremi a Pau Navarra per no assistir al Consell general del Gremi 

on es tractaven assumptes de pagaments d'impostos. Pau Navarra declara que no 

està subjecte al Gremi de Velluters i per tant no té obligació d'assistir als 

Consells de l'entitat. La Reial Audiència resol que Pau Navarra ha de pagar la 

multa imposada pel Gremi.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 10 

fulls. 

20.08.1795 

-23.12.1795 

AMM-C-60  
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40 613 Don Jaume Tord, prevere obtentor del benefici baix invocació de Nostra 

Senyora del Roser contra  lo Gremi de Belluters, Geroni Orri, Pau 

Escuder, Pere Nolasco, Lluís y Joseph Corominas. 

Trasllat de la causa cursada en la Cort de Justícia Civil de Barcelona relativa a 

la manca de pagament de 129 lliures, 3 sous i 4 diners del censal que devien el 

Gremi de Velluters i altres a Jaume Tord, prevere, segons l'escriptura atorgada 

per Josep Ferran, notari,  l'any 1799. El Gremi declara no tenir coneixement de 

l'escriptura de creació de censal a favor de l'obtentor. El tribunal es pronuncia a 

favor de Jaume Tord i insta els denunciats a satisfer la quantitat estipulada en el 

censal.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 14 fulls. 

20.08.1810 

-29.05.1811 

AMM-C-60  

40 614 [Declaració de Pau Vila en el litigi que manté amb el Gremi de Velluters]. 

Defensa del propi Pau Vila, antic clavari del Gremi de Velluters, per un 

assumpte de desfalc.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

12.01.1827 AMM-C-60  

40 615 Copia del oficio pasado por la Real Junta de Comercio de este principado. 

Sobre la necessitat d'establir una concòrdia a causa dels nombrosos plets i litigis 

que mantenen els gremis de velluters i de velers.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

10.10.1827 AMM-C-60  
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03.03. Promoció i defensa de la professió    

40 616 [Memorial de greuges del Gremi de Velluters al rei]. 

Presentació dels diversos inconvenients i danys que ocasiona a tots els gremis 

de la seda, la introducció de robes estrangeres a Catalunya.- Barcelona.- 

Català.- Manuscrit.- Original.- 3 fulls. 

[segle 

XVII] 

AMM-C-60  

40 617 [Dictamen de la comissió nomenada pel Gremi relatiu a l'ingrés de fadrins 

velers en tallers de velluters]. 

Els mestres velluters podran valer-se d'aprenents velers sempre que aquests 

formin part del Gremi de Velluters sense necessitat d'inscriure's com a 

aprenents, però acreditant documentalment haver conclòs l'aprenentatge i pagat 

els drets d'ingrés al Gremi.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

[segle 

XVIII] 

AMM-C-60  

40 618 [Informe del Gremi de Velluters sobre la normativa de fabricació dels 

teixits de seda]. 

Informe del Gremi a instància de la Junta de Comerç de Barcelona relatiu a la 

normativa de fabricació que regeix els diferents tipus de teixits de seda. Conté 

una descripció per a cada teixit.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 

10 fulls. 

[1750 - 

1800] 

AMM-C-60  
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40 619 Decret concedit per lo Il·lustre Senyor Corregidor de la ciutat de Barcelona 

als proms y Confraria de Velluters, inseguint lo orde de sa Excel·lència. 

Expedient instruït arrel de la instància presentada pel Gremi de Velluters al 

Marquès de Risbourg, governador i capità general de Catalunya, per renovar 

una ordenança relativa a la prohibició de contractar fadrins i mestres velers en 

els tallers de velluters. El primer tinent corregidor de Barcelona per ordre del 

Marquès de Risbourg autoritza la sol·licitud dels velluters.- Barcelona.- Català, 

castellà, llatí.- Manuscrit.- Original.- 6 fulls. 

16.06.1728 AMM-C-60  

40 620 Expedient, instruccions, antecedents y representació per privar la estracció 

de seda a regnes estrangers. Agost de 1781. 

Instància dels gremis seders de Barcelona dirigida al rei, sol·licitant que es 

prohibeixi a persones estrangeres comprar seda produïda en el regne d'Espanya. 

Se suggereix l'adopció de la pragmàtica de 1790 sobre compravenda de seda. 

Conté un llistat de documentació sobre el tema.- Barcelona.- Català, castellà.- 

Manuscrit.- Original.- 6 fulls. 

08.1781 - 

07.1791 

AMM-C-60  
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40 621 Representació al Real Acuerdo sol·licitant no permetre fer gremi als 

cardadors de seda. 

Els prohoms dels gremis de velers, velluters, cordoners, passamaners, barreters d'agulla 

i fabricants de mitges expressen la seva contrarietat davant l'intent dels cardadors de 

seda d'erigir-se en gremi i aprovar unes ordenances pròpies. Els citats gremis al·leguen 

que els cardadors treballen amb els sobrants de seda produïts per algun dels sobredits 

gremis, a més realitzen la venda mitjançant mètodes il·legals.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit.- Original.- 4 fulls. 

19.11.1788 AMM-C-60  

40 622 Conceció de libre fabricació a Carlos Guàrdia ab extenció als demés 

fabricants. 

Expedient instruït arrel de la petició de Carles Guàrdia relativa a la confecció de teles 

amb mètodes estrangers (tramar la seda amb cotó); creació de teixits privatius del 

Gremi de Velers i  possibilitat que els aprenents de la seva fàbrica puguin accedir a 

qualsevol gremi teixidor de seda sotmetent-se als preceptius exàmens. La Junta de 

Comerç de Catalunya comunica una reial ordre que fa extensiva a tots els fabricants, 

per la qual  rebutja els nous teixits de Guàrdia per ser de mala qualitat. Per altra banda, 

aprova donar llibertat per crear i investigar nous teixits i finalment dóna el vist-i-plau 

als aprenents de qualsevol fàbrica per ingressar als gremis de teixidors de seda.- 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 6 fulls 

16.09.1793 AMM-C-60  
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40 623 Borredors de memorials al Yntendent y al Ajuntament demanant espera en 

lo pago de catastro personal. 

Dossier que conté dues sol·licituds del Gremi dirigides a l'Ajuntament de 

Barcelona i a l'Intendent respectivament, en les quals s'intenta demorar el 

pagament del cadastre personal dels velluters agremiats.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit.- Original.- 3 fulls. 

12.03.1801 

/23.04.1801 

AMM-C-60  

40 624 [Esborrany d'informe del  Gremi de Velluters]. 

Assumptes relatius a la incorporació de nous agremiats, pagament de quotes, 

relacions amb la Comissió de Col·legis i Gremis de Barcelona i accés al títol de 

col·legi per part del Gremi de Velluters.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- 

Original.- 2 fulls. 

15.07.1824 AMM-C-60  

40 625 Sobre marcas. 

Dossier format arrel de la petició de la Junta de Comerç de Catalunya al Gremi 

de Velluters demanant les dades disponibles a fi i efecte de confeccionar un 

informe sobre el segell i marques dels teixits i manufactures per evitar el 

contraban.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 5 documents. 

25.04.1825 

-08.10.1832 

AMM-C-60  

40 626 Representación de los artes de sedería solicitando restablecer la prohivisión 

de introducir sedería estrangera. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 6 fulls. 

04.1826 AMM-C-60  
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40 627 Expedient d'informe a una solicitut del Gremi de Velers intentant 

restriccions a la pasantia de mestres forasters. 

Expedient instruït per la Junta de Comerç de Catalunya a instàncies del Gremi 

de Velers relatiu als permisos que donava aquesta institució a mestres velers i 

velluters de canviar de gremi per motiu de jubilació o per manca d'efectius 

professionals en algunes poblacions. El Gremi de Velluters redacta un informe a 

instàncies de la Junta de Comerç. Barcelona.- Català, castellà.- Manuscrit.- 

Original.- 6 documents. 

25.05.1826 

-31.10.1833 

AMM-C-60  

40 628 [Denúncia del Gremi de Velluters contra la ingerència professional]. 

Exposició del Gremi denunciant l'augment de l'intrusisme professional amb 

motiu de la Guerra del Francès i del caos polític regnant.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

08.07.1826 AMM-C-60  

40 629 Expediente. Ynforme a la Real Junta de Comercio en la solicitud de Juan 

Colomé sobre construcción de puntas a sus lanzaderas. 

Joan Colomer, mestre armer, acudeix a la Junta de Comerç de Catalunya en 

defensa de la seva màquina llançadora de puntes, ja que el seu gremi no li dóna 

suport. La Junta de Comerç demana consell tècnic al Gremi de Velluters, el 

qual informa favorablement.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 3 

documents. 

21.02.1829 

-26.03.1829 

AMM-C-60  
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40 630 Representación del Arte de Terciopeleros de Barcelona a su magestad 

solicitando la prohibisión de ropas y texidos de sedería estrangera. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 7 documents. 

03.11.1829 AMM-C-60  

03.04. Contractes i convenis    

40 631 Expedient de progecte de concòrdia ab lo Gremi de Velers. Expedient 

instant la privativa. 

Dossier iniciat per les denúncies del Gremi de Velluters en relació a les seves 

activitats professionals i la vulneració d'aquestes per alguns mestres velers. 

Degut a la oposició dels velers i la inutilitat d'un enfrontament judicial, la Junta 

del Gremi acordà redactar una concòrdia de set capítols amb el Gremi de 

Velers.- Barcelona.- Català, castellà.- Manuscrit.- Original.- 12 documents. 

24.08.1826 

-20.12.1827 

AMM-C-60  

04. Activitat Professional    

04.01. Estadística d'associats    

40 632 Memòria formada per lo archiver Mariano Berenguer dels mestres 

velluters que se troban inscrits en varios llibres: y se adverteix que los que 

trobian en lo successiu se anotaran per suplement ab ordre numèrich [ .]. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 7 fulls. 

1834 AMM-C-60-bis  
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04.02. Incorporació a l'entitat    

41 633 Llibre en que se descriuen y continuen tots los aprenens que han entrat y se 

han admès per fadrins y después en mestres confrares de la Confraria Baix 

la Invocació de Nostra Senyora del Roser de Velluters  de [ .] Barcelona, [ .] 

des de l'any 1727. 

Llibre de matrícula que comprèn la gestió de la incorporació d'aprenents, 

l'admissió com a fadrins i posterior accés a mestres del Gremi.- Barcelona.- 

Català.- Manuscrit.- Original.- 161 fulls. 

1724 - 1829 AMM-C-60-bis  

41 634 [Documentació del mestratge de Josep Rave de nacionalitat francesa]. 

Dossier d'incorporació al Gremi de Velluters d'Emmond Rave, francès. Inclou 

informe del Gremi sobre la petició d'ingrés; còpia traduïda del certificat de 

mestratge de la Comunitat de Marxants y Mestres Oficials de Robas d'Or, Plata 

i Seda de Lió; còpia traduïda del certificat de baptisme expedit a Lió.- 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 3 documents. 

20.08.1733 

-07.04.1784 

AMM-C-60-bis  

41 635 Alguns fulls de llibre antich de credensa ahont se troban noms de mestres y 

aprenents desde lo any 1756 a 1768. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 17 fulls. 

1756 - 1768 AMM-C-60-bis  
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41 636 Llibre de Cardensa del Gremi de Vellutés que comprèn los mestres fadrins 

y aprenens de dit gremi. 

Llibre de matrícula que comprèn la gestió de la incorporació d'aprenents, 

admissió com a fadrins i posterior accés a mestres del Gremi.- Barcelona.- 

Català, castellà.- Manuscrit.- Original.- 200 fulls. 

1773 - 1834 AMM-C-60-bis  

42 637 Libro de asientos de aprendices. 

Llibre de matrícula que comprèn la gestió de la incorporació d'aprenents, 

admissió com a fadrins i posterior accés a mestres del Gremi.- Barcelona.- 

Castellà.- Manuscrit.- Original.- 700 fulls. 

1796 - 1874 AMM-C-60-bis  

43 638 Expedient de Ramon Bargas y Romà en solicitut de agregació de maestria. 

En la Real Junta de Comerç. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 3 documents. 

19.02.1818 

/17.07.1826 

AMM-C-60-bis  

43 639 [Certificats de pràctiques d'aprenentatge amb mestres velluters]. 

Inclou relació d'aprenents i noms dels mestres velluters.- Barcelona.- Català.- 

Manuscrit, imprès.- Original.- 5 documents. 

08.06.1830 

-12.08.1833 

AMM-C-60-bis  
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43 640 Llibre que deu estar en poder del Prom del Gremi de Velluters haon 

notaran los aprenents que entrin en lo seu any. Comensaran en 1831. 

Llibre de matrícula que comprèn la gestió de la incorporació d'aprenents, 

admissió com a fadrins i posterior accés a mestres del Gremi.- Barcelona.- 

Català.- Manuscrit.- Original.- 200 fulls. 

1831 - 1834 AMM-C-60-bis  

43 641 Per lo Jubileu de 1833. 

Tramitació de les altes i baixes del Gremi de Velluters.- Barcelona.- Català.- 

Manuscrit.- Original.- 10 documents. 

1832 - 1833 AMM-C-60-bis  

04.03. Organització de l’activitat professional    

04.03.02. Tramitació de la disponibilitat professional    

43 642 Borredors de certificacions. 

Reculls de certificats laborals d'aprenentatge i mestratge del Gremi.- 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 5 documents. 

08.10.1828 

- 1.12.1833 

AMM-C-60-bis  

43 643 [Certificats de pertinença al Gremi de Velluters]. 

Barcelona.- Català.- Imprès.- Original.- 3 documents. 

09.04.1832 

- 5.05.1834 

AMM-C-60-bis  
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05. Tramitació de la documentació administrativa    

05.02. Correspondència general    

43 644 [Correspondència rebuda]. 

Corresponsals emissors: Comissió Permanent de Col·legis i Gremis de 

Barcelona, Ajuntament de Barcelona i entitats privades.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit.- Original.- 7 documents. 

1826 - 1834 AMM-C-60-bis  

05.03. Impresos i formularis    

43 645 [Impresos antics del Gremi de Velluters]. 

Models d'impresos de contractació, mestratge i aprenentatge del Gremi.- 

Barcelona.- Català.- Imprès.- Original.- 3 models de documents. 

[segle 

XVIII] 

AMM-C-60-bis  

07. Recursos econòmics i financers    

07.01. Hisenda i fiscalitat    

43 646 Formulario que ha de observarse pera la formación de la Relación 

Personal, que deben entregar los Colegios y Gremios de esta Ciudad, para 

el año de 1787. 

Formulari mostra o exemple per a la formació del cadastre personal.- 

Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 fulls. 

03.11.1786 AMM-C-60-bis  
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43 647 Edicte de la Junta de Província per la contribució en la fermació de 20 

diners miquelets per la guerra contra Fransa. 

El governador militar de Barcelona demana una contribució a la ciutadania per 

finançar la guerra contra França. Inclou el rebut de pagament de la contribució 

del Gremi de Velluters.- Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 documents. 

05.03.1795 

-31.07.1796 

AMM-C-60-bis  

43 648 [Súplica del Gremi de Velluters sobre la contribució militar]. 

El Gremi sol·licita a la Reial Audiència que intervingui davant la negativa d'una 

part dels seus membres d'assumir la contribució militar.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit.- Original.- 1 full. 

10.08.1795 AMM-C-60-bis  

43 650 Formulario que ha de observarse para la formación de la Relación 

Personal, que deben entregar los Colegios y Gremios de esta Ciudad, para 

el año de 1796. 

Formulari mostra o exemple per a la formació del cadastre personal.- 

Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 fulls. 

04.11.1796 AMM-C-60-bis  

43 649 [Contribució militar del Gremi de Velluters]. 

Dossier sobre la recaptació de la contribució militar que efectua el Gremi.- 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 3 documents. 

05.01.1796 

-11.01.1796 

AMM-C-60-bis  
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43 651 Circular del Ajuntament per nombrament de comisionats per cumplir la 

ordre de reemplàs de soldats. 

Barcelona.- Castellà.- Imprès- Original.- 2 full. 

26.10.1806 AMM-C-60-bis  

43 652 Servicio de sanidad por la fiebre amarilla en Gibraltar. 

Organització dels torns de guàrdia de sanitat del Gremi de Velluters a causa de 

la febre groga a Gibraltar. Llistats i notes de membres del Gremi.- Barcelona.- 

Castellà.- Manuscrit.- Original.- 8 documents. 

01.10.1828 

-16.01.1829 

AMM-C-60-bis  

43 653 Per lo reemplàs de exèrcit en 1830. 

Relacions de mestres velluters amb obrador i sense obrador. Relació de fadrins 

solters, casats i aprenents. Llistat de velluters amb la seva situació professional.- 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 6 fulls. 

1830 AMM-C-60-bis  

43 654 Subsidio de Comercio. 

Comunicacions de la Junta de Comerç de Catalunya, classificació i llista 

d'agremiats contribuents.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit, imprès.- Original.- 

7 documents. 

28.10.1830 

-19.11.1831 

AMM-C-60-bis  

43 655 [Circular de la Capitania General de Catalunya sobre reclutament de 

tropes]. 

Rectificació provisional del primer repartiment del contingent d'homes.- 

Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 fulls. 

19.11.1830 AMM-C-60-bis  
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43 656 Reemplàs de ecsèrcit en 1831. 

Dossier iniciat per elaborar els llistats d'homes hàbils per al servei militar.- 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 4 documents. 

21.02.1831 

-23.08.1831 

AMM-C-60-bis  

43 657 Expedient de satinets de Pere Joseph Barre, francès. 1833. 

Informe de Pere Josep Barre, a instàncies del Gremi de Velluters, sobre les 

característiques i qualitat d'una peça de tela de satí que s'adjunta.- Barcelona.- 

Castellà.- Manuscrit.- Original.- 4 fulls. 

1833 AMM-C-60-bis  

07.03. Tresoreria    

07.03.05. Registres d'ngressos i despeses    

44 658 Llibre de la Confraria dels Velluters a invocació de Nostra Senyora del 

Roser. Del clavari, fet en lo any 1682. 

Llibre registre d'ingressos i despeses del clavari.- Barcelona.- Català.- 

Manuscrit.- Original.- 166 fulls. 

1682 - 1731 AMM-C-60-bis  

44 659 Llibre de alvarans de rabudas del clavari de la Confraria de Belluters. Any 

1748. 

Registre dels pagaments efectuats pel Gremi de Velluters.- Barcelona.- Català.- 

Manuscrit.- Original.- 139 fulls. 

1746 - 1835 AMM-C-60-bis  
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44 660 Llibre de la Confraria dels Balluters. Invocació de Nostra Senyora del 

Roser. Del Clavari, fet en lo any 1770. 

Llibre del clavari.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 250 fulls. 

1770 - 1816 AMM-C-60-bis  

45 661 Llibre dels Clavaris que seran del Misteri del Portacreu de Belluters, 

comensant lo any 1781. 

Llibre registre de rebudes i despeses del clavari i credencer format per gestionar 

els comptes derivats de la gestió del Sant Misteri del Portacreu del Gremi.- 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 126 fulls. 

1781 - 1820 AMM-C-60-bis  

45 662 [Llibre de rebudes de papers]. 

Llibre registre dels rebuts format en motiu d'una ordenança del 19 d'octubre de 

1789, sobre un impost que gravava el jornal i les peces de tela fabricades pels 

mestres i fadrins del Gremi de Velluters.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- 

Original.- 250 pàgines. 

17.10.1789 

-22.09.1807 

AMM-C-60-bis  

45 663 Llibre del Clavari de la Confraria dels Balluters baix Invocació de Nostra 

Senyora del Roser. Fet lo any 1815. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 180 fulls. 

1804 - 1834 AMM-C-60-bis  

07.04. Finançament    

45 664 [Esborrany de la venda de tres censos a Sant Andreu de Palomar]. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 3 fulls. 

[segle 

XVIII] 

AMM-C-60-bis  
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45 665 [Venda de censal de part del Gremi de Velluters]. 

Censal creat i venut per Jaume Arades, velluter, en nom del Gremi de Velluters 

a Cecília Puiggener i Nicolau, vídua de Francesc Puiggener.- Barcelona.- 

Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 14 fulls. 

10.02.1676 

-25.06.1690 

AMM-C-60-bis  

45 666 [Venda de censal]. 

Censal venut i creat per Joan Arades, velluter, en nom del Gremi de Velluters al 

convent i Monestir de Sant Pere de les Puelles, de 600 lliures i 27 lliures de 

pensió anual.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 8 fulls. 

08.05.1676 

-14.01.1713 

AMM-C-60-bis  

46 667 [Revenda i cessió de censal al Gremi de Velluters]. 

Francesc Puiggener, revèn i cedeix un censal de 600 lliures i pensió de 27 

lliures anuals a Marc Antoni Corominas, aquest ha de cobrar del Gremi de 

Velluters el quatre per cent de pensió anual.- Barcelona.- Català, llatí.- 

Manuscrit.- Original.- 6 fulls. 

16.08.1708 AMM-C-60-bis  
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46 668 Sindicat fet y firmat per los majorals y confrares de la Confraria dels 

Velluters de la present ciutat de Barcelona a Jaume Arades, velluter 

ciutadà de Barcelona. 

Nomenament de síndic del Gremi de Velluters concedit a la persona de  Jaume 

Arades, velluter. Escriptura de llicència als majorals del Gremi per manllevar 

1500 lliures i constituir un censal per fer front a les despeses de les obres de 

condicionament de la nova seu social del Gremi situada al carrer Rec Comtal 

del Portal Nou. S'encarrega la tramitació del censal al nou síndic, Jaume 

Arades.- Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 2 documents.- 25 

fulls. 

11.01.1713 AMM-C-60-bis  

46 670 [Revenda i cessió de censal]. 

Revenda i cessió feta i firmada per l'abadessa del Monestir de Sant Pere de les 

Puelles al Gremi de Velluters d'un censal de 600 lliures i pensió de 27 lliures 

anuals.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 6 fulls. 

20.01.1713 AMM-C-60-bis  
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46 669 Facultat donada per los majorals y Confraria de Nostre Senyora del Roser 

dels Velluters de la present ciutat a March Antoni Corominas, velluter per 

quitar tres censals que dita confraria feya. 

Poders atorgats a Marc Antoni Corominas, velluter, per poder vendre tres 

censals en nom de la Confraria de Nostra Senyora del Roser dels Velluters.- 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 6 fulls. 

17.08.1718 AMM-C-60-bis  

46 671 [Definició d'un censal que presta el Gremi de Velluters]. 

Definició feta i firmada pels cohereus de Pere Cerdà, velluter de Barcelona, a 

favor de Serafina Gibert, vídua, d'un censal de 600 lliures i pensió de 24 lliures 

que presta cada any el Gremi de Velluters.- Barcelona.- Llatí.- Manuscrit.- 

Original.- 8 fulls. 

29.07.1736 

-15.07.1737 

AMM-C-60-bis  

46 672 Velluters: censal de Pere Desvilar, casa i hort de Velluters, censals que 

patian en 1716. Borredor y apuntacions varias per a formar la relació 

col·locada al llibre de albaran del clavari. 

Esborrany de comptes de censals per comptabilitzar en el llibre del clavari.- 

Barcelona.- Català, castellà.- Manuscrit.- Original.- 17 fulls. 

1825 AMM-C-60-bis  
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46 673 Memorias del censal de Pedro Desvilar; de la casa y huerto nombrado de 

Velluters; y de los censales que padecía el Gremio en 1716 [.]. 

Relació i història dels censals que devia el Gremi de Velluters per la casa i hort 

anomenats de Velluters des de 1716.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- 

Original.- 2 exemplars de 10 fulls. 

23.11.1825 AMM-C-60-bis  

46 674 Definició de dos censals feta y firmada per lo senyor Don Francisco de 

Llansa Sanmartí y Canals ciutadà de Barcelona a favor del Gremi de 

Mestres Velluters de la mateixa ciutat. 

El primer censal per valor de sis-centes lliures i el segon de cent cinquanta.- 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 6 fulls. 

20.01.1827 AMM-C-60-bis  

08. Patrimoni    

08.03. Arxiu i Biblioteca    

46 676 Llista dels papers que se troban en aquest lligat perteñents al Gremi de 

Velluters. 

Inventari de documents (1731-1815).- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- 

Original.- 2 fulls. 

[1815-1834] AMM-C-60-bis  



 

 

| 41 

5D.100 Gremi de Velluters de Barcelona 

Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

46 675 Llista dels papers que se tròban cusits y apuntació de cosas interesants en 

un llibre de folio major, renovat en 1570. 

Inventari de documents de 1687-1778.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- 

Original.- 2 documents. 

[1778-1834] AMM-C-60-bis  

10. Comunicació i relacions externes    

10.01. Actes protocol·laris    

46 677 Expediente de obsequios por venida de Su Majestad. 

Dossier format en motiu dels actes, celebracions i obsequis commemoratius de 

la visita del rei Ferran VII i Maria Josepa Amàlia a Barcelona.- Barcelona.- 

Català, castellà.- Manuscrit.- Original.- 10 documents. 

1827 - 1828 AMM-C-60-bis  

46 678 Comisión de Reales Obsequios. 

Comunicació al Gremi de la preparació dels actes per a la celebració de la 

moixiganga.- Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 fulls. 

03.12.1827 AMM-C-60-bis  

46 679 Comisión de Obsequios. 

Comunicació al Gremi de Velluters sobre la preparació dels actes de 

benvinguda a la princesa Maria Isabel Lluïsa.- Barcelona.- Castellà.- Imprès.- 

Original.- 2 fulls. 

11.11.1833 AMM-C-60-bis  
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10.02. Comunicació i projecció de l'entitat    

46 680 Exposiciones públicas de géneros. 

Comunicats i informes sobre l'Exposició Pública de Madrid; nomenament de 

comissionats per a la classificació d'objectes en l'Exposició Pública; lliurament 

d'una medalla per al fabricant d'una tela de plata amb flors d'or; lliurament de 

gèneres per a la tercera Exposició Pública de Gèneres del País a Madrid.- 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 6 documents. 

1826 - 1831 AMM-C-60-bis  

10.04. Relacions amb altres corporacions professionals    

46 681 [Velluters de València]. 

Epistolari entre el Gremi de Velluters de Barcelona i el Col·legi de l'Art Major 

de la Seda de València per avenir-se a actuar conjuntament, davant els 

organismes oficials, en defensa de la professió: extracció de seda a països 

estrangers, embargament de gèneres estrangers, uniformització de la quota 

d'ingrés, fixació de preus de la seda.- Barcelona.- Català, castellà.- Manuscrit.- 

Original.- 5 documents. 

03.07.1781 

-03.01.1826 

AMM-C-60-bis  
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46 682 Carta escrita al senyor Pau Sagristà de per lo Art de Seda de Manresa a fi 

de representar contra la extracció de la seda. 

Exposició de fets denunciant l'augment de preu de la seda degut a una reial 

ordre que permet l'exportació de seda valenciana a l'estranger.- Barcelona.- 

Castellà.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

17.07.1781 AMM-C-60-bis  

46 683 [Velers de Reus]. 

Comunicacions sobre el perjudici que produeix als fabricants nacionals 

l'exportació de seda a l'estranger.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 3 

documents. 

29.07.1781 

-23.08.1781 

AMM-C-60-bis  

46 684 Correspondència ab lo art de la seda de Reus per representar contra la 

declaració de 9 juny de 1794 y no se concedesca la llibertat que alguns 

aperexen. 

Canvi d'opinions amb el Gremi de Velluters de Reus sobre els inconvenients 

que produeix  la llibertat de fabricació.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- 

Original.- 2 documents. 

28.10.1797 

-02.07.1806 

AMM-C-60-bis  
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46 685 Representació dels velluters de València contra lo embarg de gèneros 

estrangers concedit ab reial permís de 17 novembre 1797. 

Instància del Col·legi i Art major de la Seda de València al rei exposant la 

profunda crisis que passa la indústria sedera a València i demanant poder 

exportar mercaderies a l'estranger mitjançant via marítima.- València.- 

Castellà.- Manuscrit.- Original.- 4 fulls. 

1798 AMM-C-60-bis  

46 686 [Felicitació del Gremi de Velers al Gremi de Velluters amb motiu de la 

beatificació de Josep Oriol]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

31.05.1806 AMM-C-60-bis  

46 687 [Carta de l'Art Major de la Seda de València]. 

Escrit dels velluters de València en contestació a una petició del Gremi de 

Velluters de Barcelona sobre la història i creació del Col·legi i Art Major de la 

Seda de València.- València.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 3 documents. 

19.08.1826 

-30.09.1826 

AMM-C-60-bis  
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10.05. Relacions amb organismes oficials    

46 688 [Junta de Comerç de Catalunya]. 

Dossier format per la documentació generada entre la Junta de Comerç de 

Catalunya i el Gremi de Velluters sobre el número de telers, gèneres de teles 

treballats, invencions, notícies sobre els fabricants i fàbriques de seda, època 

d'erecció del Gremi i intrusisme professional.- Barcelona.- Català, castellà.- 

Manuscrit.- Original.- 17 documents. 

23.07.1777 

-20.09.1832 

AMM-C-60-bis  

46 689 [Comunicacions del Reial Acord sobre els aldarulls produïts a Barcelona el 

28 de febrer de 1789]. 

El rei a través del Reial Acord expressa la seva satisfacció a l'Ajuntament, 

corporacions i particulars, per haver cooperat a resoldre els aldarulls produïts 

per la manca de pa a Barcelona.- Madrid.- Castellà.- Manuscrit, imprès.- 

Original.- 2 documents. 

18.03.1789 AMM-C-60-bis  

46 690 [Acord de la Junta de Comerç de Catalunya demanant als gremis de 

Barcelona una relació dels seus membres aturats]. 

Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 fulls. 

07.01.1805 AMM-C-60-bis  
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46 691 Se demana lo comisionat per la elecció de seixta per elegir vocal per la 

Junta de Comers. 

Convocatòria de la plaça de vocal artista en  la Junta de Comerç de Catalunya. 

Se sol·licita la presència d'un comissionat del Gremi de Velluters.- Barcelona.- 

Castellà.- Imprès.- Original.- 2 fulls. 

12.07.1805 AMM-C-60-bis  

46 692 [Sisenes per a vocals de la Junta de Comerç de Catalunya]. 

La Junta de Comerç demana concurrència comissionada al Gremi de Velluters 

per formar sisena i nomenar vocal de la Junta de Comerç, en classe d'artista.- 

Barcelona.- Català, castellà.- Manuscrit, imprès.- Original.- 4 documents. 

26.05.1807 

-17.11.1828 

AMM-C-60-bis  

46 693 [Circular de la Junta de Comerç de Catalunya relativa a la renovació de la 

representació del Gremi en la Junta de Comerç]. 

Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 fulls. 

19.10.1833 AMM-C-60-bis  

46 694 [Oficis de l'Ajuntament de Barcelona recolzant el procés de fusió dels 

gremis de velluters i velers]. 

Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 documents. 

24.03.1834 

/17.04.1834 

AMM-C-60-bis  

46 695 [Circular de l'Ajuntament de Barcelona al Gremi de Velluters relativa a 

l'edició del Diccionario Tecnológico de Artes y Oficios]. 

Circular i prospecte del diccionari.- Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 

documents. 

14.04.1834 AMM-C-60-bis  



 

 

| 47 

5D.100 Gremi de Velluters de Barcelona 

Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit- 

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

10.06. Ajuts i subscripcions    

46 696 [Ofici al capità general donant compte de la subscripció per l'obra del 

Passeig de l'Esplanada]. 

Barcelona.- Català, castellà.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

09.10.1797 AMM-C-60-bis  

46 697 [Petició d'ajut econòmic per la monarquia]. 

Comunicacions de la  Reial Audiència recordant al Gremi que han de satisfer 

l'ajut econòmic demanat pel rei mitjançant una reial ordre.- Barcelona.- 

Castellà.- Imprès.- Original.- 2 documents. 

17.07.1798 

/02.10.1798 

AMM-C-60-bis  

46 698 Ofici del senyor yntendent demanant ausilis per lo Estat ab recomendació 

dels diputats dels arts en la Junta de Comers. 

Dossier iniciat per una ordre del monarca i resposta del Gremi de Velluters 

denegant qualsevol ajut per incapacitat econòmica.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit, imprès.- Original.- 2 documents. 

27.04.1801 AMM-C-60-bis  

46 699 [Circular del jutge protector acompanyant un imprès del capità general 

per a la obertura d'una subscripció voluntària en la construcció de 

falutxos]. 

El monarca sol·licita al Gremi de Velluters fons pecuniaris per armar sis 

vaixells per participar en la guerra contra Anglaterra.- Barcelona.- Castellà.- 

Imprès.- Original.- 2 documents. 

20.01.1805 

/30.01.1805 

AMM-C-60-bis  
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46 700 [Ofici del Rector, Comunitat i Obra de la Parròquia del Pi, participant 

l'aprovació de miracles del venerable don Josep Oriol]. 

La Parròquia del Pi demana diners als gremis de Barcelona per a la beatificació 

de Josep Oriol, fill de mestre velluter.- Barcelona.- Català.- Imprès.- Original.- 

3 documents. 

05.05.1806 AMM-C-60-bis  

46 701 Expediente de subscripción para el Paseo de la Puerta del Angel a Gracia. 

El capità general de Catalunya i marquès de Campo Sagrado demana una 

contribució voluntària als ciutadans i gremis de Barcelona per a la construcció 

d'un vial des del Portal de l'Àngel fins la vila de Gràcia.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit, imprès.- Original.- 4 documents. 

05.08.1824 

-17.03.1825 

AMM-C-60-bis  

 

Unitats documentals del Fons del Gremi de Perxers de Barcelona de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
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2B.33-1 Llibre de la confraria Nostra Senyora dels Roser del Gremi de Velluters 1727-1736 25-A AMM-C-47  

 


