
 

 

| 1 

02.01/1C.V Miscel·lània 

 

 

 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

 

 

FONS MUNICIPALS 

FONS CONSELL DE LA CIUTAT I AJUNTAMENT MODERN 

 

AHCB1-002/CCAM 
 

 

 

 

 

INVENTARI DE LA SÈRIE DOCUMENTAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 2012 

 

 

 

 

02.01/1C.V 

Miscel·lània 



 

 

| 2 

02.01/1C.V Miscel·lània 

02.01/1C.V  MISCEL·LÀNIA 

É una sèrie factícia composta de documents solts i reculls de documentació de tipus i 

procedències diverses. Algunes de les matèries fan referència a: privilegis, franquícies, 

ordinacions, carreratge, rendes, la batllia, el veguer, els Consolats dels catalans, sanitat, 

economia, comerç, pèrdues de llibertat, etc. Aquesta variada agrupació de documentació 

abraça de l’any 1118 al 1840. 

 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit

-zació 
Observacions 

1C.V-1 Privilegis originals i rúbriques 

de privilegis. 

1118 – 1442    

1C.V-2 Documents de tipus jurídic i econòmic, estesos per diverses viles. Les dates extremes són 

1205 - 1695 

1C.V-2 /1 Exempcions, franquícies, 

ordinacions, privilegis, etc. 

1205 –1695    

1C.V-2 /2 Carreratge de Barcelona de les viles:  

1C.V-2 /2.1 Caldes de Montbui 1472    

1C.V-2 /2.2 Cambrils 1448    

1C.V-2 /2.3 Documents de municipis del Baix Camp: 

1C.V-2 /2.3.1 Cambrils, Montbrió, els Teixells  1472    

1C.V-2 /2.3.2 Cambrils, Montbrió, els Teixells  1510     

1C.V-2 /2.3.3 Cambrils, Montbrió, els Teixells  1520    

1C.V-2 /2.4 Castellnou de la Plana, Moià 1408    

1C.V-2 /2.5 Cubelles 1445    

1C.V-2 /2.6  Igualada 1381 - 1385    

1C.V-2 /2.7  Documents sobre Martorell: 

1C.V-2 /2.7.1  Martorell 1509     

1C.V-2 /2.7.2  Martorell 1512    

1C.V-2 /2.8 Documentació relacionada amb la ciutat de Mataró: 

1C.V-2 /2.8.1  Mataró 1446    

1C.V-2 /2.8.2  Capbreu de Mataró 1425    

1C.V-2 /2.9  Mollet, Parets i Gallecs 1470    

1C.V-2 /2.10  Montornès 1408    

1C.V-2 /2.11  La Roca i [Caldes de] Montbui 1489    

1C.V-2 /2.12  Vilamajor i Sta. Maria de 

Cardedeu 

S. XIV    

1C.V-3 Unitat d’instal·lació que 

conté documents amb 

informacions de ciutadania.  

1375 a 1420    

1C.V-4 Unitat d’instal·lació que 

conté documents amb 

informacions de ciutadania. 

1413 a 1430  AMM 

C-30 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit

-zació 
Observacions 

1C.V-5 Unitat d’instal·lació que 

conté documents amb 

informes sobre la ciutadania.  

1431 a 1793    

1C.V-6 Unitat d’instal·lació composta per documents generats per diverses autoritats i institucions 

amb competències a Catalunya. La cronologia s’estén de l’any 1299 al de 1712. Unitat 

composta per 6 grups de documents 

1C.V-6 /1 Batlle de Barcelona 1406 –1535    

1C.V-6 /2 Batllia General 1421 –.1712    

1C.V-6 /3 Diputació de Catalunya 1400 –1640    

1C.V-6 /4 Rendes Reial Patrimoni 1435    

1C.V-6 /5 Veguer 1299 –1698    

1C.V-6 /6 Procurador general dels castells 

de la ciutat, consideracions sobre 

l’ofici. 

1519    

1C.V-7 Unitat d’instal·lació composta per documents relacionats amb el món del comerç, de la 

navegació i els consolats de catalans a ultramar, entre 1296 i 1688. 

1C.V-7 /1 Lletra de particulars sobre 

noliejaments de vaixells. 

1402    

1C.V-7 /2 Cònsols: 1321 –1680    

1C.V-7 /2.1 Cònsols de castellans a 

Barcelona. 2 doc. 

1392 –1394    

1C.V-7 /2.2 Privilegi per al nomenament de 

cònsols de Còrcega i de 

Sardenya. 

1321    

1C.V-7 /2.3 Nota per als cònsols de Palerm, 

Siracusa i Messina. 

1400    

1C.V-7 /2.4 Regne de Sicília. 2 doc. 1487 –1680    

1C.V-7 /2.5 Còpia d’un privilegi del rei 

Jaume I, 1268, atorgat als 

consellers per poder elegir 

cònsols de Nàpols i de Palerm. 

Segle [XVI]    

1C.V-7 /2.6 Càller i l’Alguer 1593    

1C.V-7 /3 Documentació sobre els Consolats dels catalans a ultramar: 1296 – 1688 

1C.V-7 /3.1  Alexandria. 9 doc. 1360 – 1449    

1C.V-7 /3.2 Alguer, l’. 4 doc. 1405 – 1559    

1C.V-7 /3.3  Aigües Mortes. 4 doc. 1399 – 1449    

1C.V-7 /3.4 Càller. 10 doc. 1441 – 1688    

1C.V-7 /3.5 Càndia. 2 doc. 1441 – 1445    

1C.V-7 /3.6 Castellamare. 4 doc. 1403 – 1443    

1C.V-7 /3.7 Catània. 4 doc. 1397 – 1409    

1C.V-7 /3.8 Constantinoble. 6 doc. 1434 – 1445    

1C.V-7 /3.9 Damasc. 1 doc. 1296    

1C.V-7 /3.10 Gaeta. 2 doc. 1436    

1C.V-7 /3.11 Gènova. 6 doc. 1403 - [ 1680]    

1C.V-7 /3.12 Lentini. 1 doc. 1441    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit

-zació 
Observacions 

1C.V-7 /3.13 Liorna. 1 doc. 1439    

1C.V-7 /3.14 Màlaga, 2 doc. 1526 – 1528    

1C.V-7 /3.15 Messina, 6 doc. 1436 – 1592    

1C.V-7 /3.16 Modó, 3 doc. 1407 – 1453    

1C.V-7 /3.17 Nàpols, 8 doc. 1401 – 1514    

1C.V-7 /3.18 Niça, 1 doc. 1493    

1C.V-7 /3.19 Oristany, 2 doc. 1403 – 1405    

1C.V-8 Unitat d’instal·lació composta per documentació sobre els Consolats dels catalans a ultramar. 

1321 - [ 1680] 

1C.V-8 /1 Palerm. 50 doc. 1321 - [ 1680]    

1C.V-8 /2.1 Pisa, 3 doc. 1398 – 1436    

1C.V-8 /2.2 Quios, 1 doc. 1404    

1C.V-8 /2.3 Ragusa, 6 doc. 1443 – 1476    

1C.V-8 /2.4 Roma, 1 doc. 1523    

1C.V-8 /2.5 Romània, 2 doc. 1366 – 1515    

1C.V-8 /2.6 Salern, 1 doc. 1450    

1C.V-8 /2.7 Sant Anoyet, 2 doc. 1442    

1C.V-8 /2.8 Saona, 1 doc. 1453    

1C.V-8 /2.9 Sàsser, 1 doc. 1448    

1C.V-8 /2.10 Scalea, 2 doc. 1435 – 1452    

1C.V-8 /2.11 Siena, 2 doc. 1435 – 1449    

1C.V-8 /2.12 Siracusa, 3 doc. 1399 – 1487    

1C.V-8 /2.13 Tràpani, 5 doc. 1365 – 1556    

1C.V-8 /2.14 Trípoli, 1 doc. 1512    

1C.V-8 /2.15 Tunis, 2 doc. 1406 – 1538    

1C.V-8 /2.16 Turpia, 1 doc. 1459    

1C.V-9 Unitat d’instal·lació composta per documentació sobre els Consolats dels catalans a ultramar 

entre l’any de 1268 i el de 1661 

1C.V-9 /1 “Primer llibre dels Consolats 

d’ultramar, del temps de Joan 

Ferrer, notari públic reial i 

escrivà del Consell de 

Barcelona”. Consolats: Niça, 

Constantinoble, Ancona, 

Gènova, Catània, Canche, 

Modó, Pisa, Agrigent, Aigües 

Mortes, Siracusa, Màlaga, 

Roma, Gaeta, Alexandria, 

[Melsiten], Nàpols, Almeria, 

Tràpani, Venècia, Palerm, 

Messina, Trípoli, Càller, 

l’Alguer, Quios. 1 vol. 91 fol. 

1483 – 1559    

1C.V-9 /2 5 registres, sobre: 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit

-zació 
Observacions 

1C.V-9 /2.1 Còpia del privilegi de 1268 del 

rei Jaume I, a favor dels 

consellers i prohoms de 

Barcelona per preveure i elegir 

cònsols a ultramar i a la 

Romania. 

    

1C.V-9 /2.2 Còpia d’ordinacions de 1287, 

del Consell de Cent per ciutats 

de Sicília. 

    

1C.V-9 /2.3 Còpia de privilegis per a la ciutat 

de Barcelona, atorgats per reis 

de Sicília, 1391. 

    

1C.V-9 /2.4 Còpia d’un ban sobre el 

pagament de drets de càrrega i 

transport de mercaderies al port 

de Barcelona, 1584. 

    

1C.V-9 /2.5 Documentació sobre 

nomenaments, preses de 

possessió, substitucions dels 

cònsols catalans a Palerm. 

Informació diversa de l’església 

dels catalans de Sta. Eulàlia. 1 

vol. 177 fol.  

1268 – 1661    

1C.V-9 /3 Quatre documents solts: 

1C.V-9 /3.1  Nàpols 1514    

1C.V-9 /3.2  Palerm 1517    

1C.V-9 /3.3  [Messina] 1560    

1C.V-9 /3.4  Palerm 1576    

1C.V-10 Unitat d’instal·lació composta per documentació de tipus jurídic i econòmic... generada entre 

l’any 1331 i el 1690. 

1C.V-10 /1 Albarans dels consellers. 10 doc. 1331 – 1489    

1C.V-10 /2.1  Deutors al Comú. 15 doc. 1357 – 1690    

1C.V-10 /2.2 Deutors al Comú memorial. 1 

vol. 

[1541 - 1634]    

1C.V.10 /3 Creditors del Comú. 1 doc. 1671 – 1676    

1C.V-10 /4 Al·legacions i memorials en fet i 

en dret, que la ciutat aportava 

pels processos i causes sobre 

diversos temes.  

S. XV – XVI    

1C.V-11 Unitat d’instal·lació composta per documentació estesa amb la voluntat d’implantar mesures 

amb l’objectiu de millorar la sanitat pública. La cronologia s’estén de l’any1362 i el de 1840. 

1C.V-11 /1 Registre de crides per mesures 

sanitàries. 

1482- 1631    

1C.V-11 /2 Mesures sanitàries preventives [1490 - 1497]    

1C.V-11 /3 Unitat de documents relacionats amb salut pública. 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit

-zació 
Observacions 

1C.V-11 /3.1 Documentació relacionada amb 

mesures i actuacions per 

preveure i combatre plagues i 

pestilències. 

1506 – 1592    

1C.V-11 /3.2 Documentació relacionada amb 

mesures i actuacions per 

preveure i combatre plagues i 

pestilències. 

1600 – 1692    

1C.V-11 /3.3 Documentació relacionada amb 

mesures i actuacions per 

preveure i combatre plagues i 

pestilències.  

1703 – 1704    

1C.V-11 /4 Hospitals: 1362 – 1840    

1C.V-11 /4.1 Hospital de la Santa Creu, 

documentació sobre: trasllat 

notarial de la unió de sis 

hospitals de la ciutat, creant el 

de la Sta. Creu, rendes, oficis, 

acords, relacions d’entrades i 

despeses, oposicions de metge. 

l’església de l’hospital, 

proveïments, còpia d’una 

deliberació del consell ordinari, 

memorials. 13 doc. 

1401 – 1828    

1C.V-11 /4.2 Hospital dels orfes, 

documentació sobre rendes. 2 

doc. 

1716 – 1840    

1C.V-11 /4.3 Hospital de Ntra. Sra. de la 

Misericòrdia, documentació 

sobre rendes. 1 doc. 

1716    

1C.V-11 /4.4 Hospital de Santa Marta, de Pere 

Desvilar, entre d’altra 

documentació sobre: orígens de 

l’hospital, la capella, procures, 

propietats, relació de 

deliberacions i d’ordinacions, 

relacions de comptes, súpliques 

per accedir a una vacant 

d’administrador.13 doc. 

1362 – 1792    

1C.V-11 /4.5 Hospital de Sant Cristòfol, obra 

del nou hospital. 1 doc. 

1515    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit

-zació 
Observacions 

1C.V-11 /5 Volum enquadernat en pergamí i 

foliat, recull d’informació sobre 

mesures preses per prevenir i 

combatre la pesta, com la 

designació de guardes a les 

quatre portes de la ciutat:  

1559 – 1562    

1C.V-11 /5.1 Portal Nou, de St. Antoni, de l’Àngel, de la Marina. fol. 1-43.  

1C.V-11 /5.2 Relació de noms i dates de les vigilàncies. fol. 44-47. 

1C.V-11 /5.3 Memorial de comptes de despeses pagades a persones per combatre el morbo. fol. 48-61. 

1C.V-11 /5.4 Relacions de noms de persones a cadascun dels portals de la ciutat, en molts casos hi figura 

la data. fol. 62-77. 

1C.V-12 Unitat d’instal·lació en la que es troba documents de tipus divers, entre els que destaquen els 

de caràcter econòmic i jurídic amb la voluntat de regular la indústria tèxtil i el comerç. Les 

dates extremes s’estenen de l’any 1283 al 1714. 

1C.V-12/ 1 Impostos. Dossier documental 

sobre drets al comerç ciutadà i al 

Principat. 

1283 – 1714    

1C.V-12/ 2 Normatives i disposicions 

reguladores de comerç, 

introducció al país, provisió, 

teixit i tall de draps, llana, 

brocats... 

1435 – 1486    

1C.V-12/ 3 Documentació reguladora de les 

relacions comercials amb 

Gènova, Nàpols, Sicília, Malta, 

Maó, Anglaterra, Castella... 

1390 – 1533    

1C.V-12/ 4 Documents amb dades de 

caràcter econòmic sobre llibres 

comptables, comerç, fallides, 

crèdits, transport, venda en 

encant, moneda. 

1333 – 1680    

1C.V-12/ 5 Recull documental sobre comerç 

de draps, llana, tintorers, aram, 

transport marítim. 

1442 – 1682    

1C.V-12/ 6 Dossier constituït amb diversos 

documents sobre fabricants de 

tapisseries: acord de les corts de 

Tortosa, ensenyament de 

brocaters, regalies pels draps de 

llana, limitacions de llibertat, 

conflictes de competències, 

fabricació d’herbatges, teixits 

requisats. 

1441 – 1692    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit

-zació 
Observacions 

1C.V-13 Unitat d’instal·lació composta per 5 dossiers documental relacionats amb temes de 

prostitució, beneficència (causes pies), pèrdues de llibertat ( presons, captiveri, esclavatge, 

execucions), jueus, fabricació de moneda..., amb un total aproximat de 200 doc. descrits en 

117 registres i una extensió cronològica entre l’any 1258 i el 1803. 

1C.V-13/1 Dossier compost de documents 

sobre prostitució. 33 doc. 

1332 – 1560    

1C.V-13/1.1 Prostitució, documentació 

diversa composta per: una 

ordinació, dossiers informatius, 

memorials, respostes i 

requeriments, ban, informes, 

súpliques, recursos i 

reclamacions a acusacions, 

acolliments a l’hospital. 32 doc. 

1332 – 1560    

1C.V-13/1.2  Prostitució, Castelló d’Empúries. 

1 doc. 

1446    

1C.V-13/2 Recull de documents sobre 

algunes de les activitats del 

convent de les Egipciaques de 

Barcelona on eren acollides 

dones de “dubtosa conducta”. 

Els temes tractats són sobre 

reclusions, arrestos, adulteris, 

alliberaments, salari d’una 

minyona, alimentació, etc. 36 

doc. 

1330 – 1697    

1C-V-13/3 Documentació diversa sobre la pèrdua de llibertat:  

1C.V-13/3.1 Presos i fugida, portal de Sant 

Sever, visita de presons, defensa 

d’un reu per pobre, notes de 

comptes. 9 doc. 

1436 – 1595    

1C.V-13/3.2 Presons i presos. 22 doc. 1363 – 1515    

1C.V-13/3.3 Carcellers i carcellatge.10 doc. 1383 – 1520    

1C.V-13/3.4 Empresonaments i 

alliberaments. 6 doc. 

1440 – 1489    

1C.V-13/3.5 Presos a Terrassa i a Sentmenat. 

2 doc. 

1453 – 1473    

1C.V-13/3.6 Fiances. 9 doc. 1445 – 1597    

1C.V-13/3.7 Execucions. 3 doc. 1395 – 1475    

1C.V-13/3.8 Presos i Pia Almoina.10 doc. 1457 – 1803    

1C.V-13/3.9 Súpliques de presoners. 16 doc. 1407 – 1603    

1C.V-13/3.10 Agrupació documental sobre 

captiveri i esclavatge. 12 doc. 
    

1C.V-13/4 Causa pia de nens orfes. 1 doc. [1509]    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit

-zació 
Observacions 

1C.V-13/5 Dossier compost amb documents 

sobre jueus, fabricació de 

moneda...2 unitats doc. 

1258 – S.XVII    

1C.V-13/5.1 Recull de documents sobre 

jueus. 3 docs 

S. XIV – XV    

1C.V-13/5.2 Recull de documents sobre la 

Seca i la fabricació de moneda. 

1258 – S. XVII    

1C.V-14 Unitat d’instal·lació composta per documentació generada per diverses causes, de la qual se 

n’ha respectat l’agrupació d’origen. 

1C.V-14/1 Recull documental compost per 

diverses notes, memorials i 

súpliques adreçades als 

Consellers, per particulars, 

convents i altres municipis 

sobre: dots, pagaments, drets, 

procura, mercaderies, crèdits, 

préstecs, vídues, dides, informe 

mèdic, etc.  

1407-[S. XVII]    

1C.V-14/2 Documents relacionats amb 

gremis i confraries 

1514-[S. XVII]    

1C.V-14/3 Albarans, notes, lletra, àpoca, 

comptes. 

1378 – 1590    

1C.V-14/4 Notes i comptes procedents de 

[l’Escrivania del Racional]. 5 

doc. 

S. XV – XVI    

1C.V-14/5 Documents procedents de 

[Manual] 12 doc. 

S. [XIV – XV]    

1C.V-14/6 Súpliques de recompenses per 

treballs realitzats a causa de la 

guerra. 35 doc. 

1462    

1C.V-14/7 Documentació financera diversa, 

relacionada amb bancs i la Taula 

de Canvi. 11 doc. 

1375 – 1669    

1C.V-14/8 Agrupació de documents 

relacionats amb el govern i 

administració de la ciutat. 

S. XIV – XV    

1C.V-14/9  Agrupació de documents 

relacionats amb el govern i 

administració de la ciutat. 

S. XVI – XVII    

1C.V-15 Llibre de rendes de l’Hospital de 

Pere Desvilar 

1388   Codi antic 

1C.XIX-32 

 

 


