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06.01/1K.II DRETS DE PORTES 

 

Composta per 81 volums i 31 unitats d’instal·lació, aquesta sèrie recull la documentació 

generada per l'organització i administració de la recaptació de l’impost anomenat Dret de 

Portes, que es va recaptar a Barcelona en diferents períodes del segle XIX. 

Entre el 1819 i el 1852 l'Ajuntament aconseguí, durant quatre ocasions, l'"encabezamiento" 

per ajust alçat d'aquest impost. Aquests moments foren: entre 1819 i 1820, entre 1821 i 1824, 

entre 1835 i 1842, i entre 1851 i 1853. Durant aquests períodes l'Ajuntament recaptà el Dret 

de Portes, que depenent del moment, es gravava sobre mercaderies com el vi negre, 

l'aiguardent, el vinagre, les carns salades i seques, l'oli i llonganisses i pernil. Inclou també 

documentació de recaptació d'impostos per la introducció de bestiar per la Porta de Don 

Carles. 

Finalment, amb l'enderroc de les muralles de la ciutat i l'aplicació cada vegada més constant 

d'impostos directes sobre el consum de mercaderies, el Dret de Portes anà perdent vigència 

fins que desaparegué a mitjans de segle XIX. 
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U.D. Signatura Títol Data 

inicial 

Data final Resum Contingut 

1K.II-C001 1K.II-C001.01 Antecedents del funcionament del Dret de 

Portes. 

01/01/1588 31/12/1770 Inclou documentació com:   

1588 Reglament per la recaptació de portes.   

1593 Ordre pels portals de Sant Antoni i Nou que han de fer les 

Guardes dels dits portals i foranes.   

1595 Instruccions per exigir el dret de l’ordi, guinda, carbó i 

llenya que entren per mar.   

1597 Forma que se cullen los drets als portals amb credencers i 

refectors.   

1643 Comptes dels drets de les portes de la ciutat.  

1636 Rebut d’entrega dels bens entrats el maig de 1636 per la 

porta de Mar, d’un credencer a un altre.   

1656 Expedient de la proposta popular per eliminar alguns drets, 

com el de les portes, per lliurar Barcelona d’una càrrega d’arbitris 

excessiva. 

1 expedient 

 1K.II-C001.02  Antecedents de l'exempció de pagament del 

Dret de Portes per part de treballadors de 

l'Administració de Carns. 

01/01/1726 31/12/1800  1 expedient 

 1K.II-C001.03  Aranzel per el cobrament dels drets de ciutat 

o portes a l'entrada dels fruits, gèneres i 

efectes en la Reial Duana de Barcelona. 

18/04/1807 18/04/1807 Imprès on es detallen alfabèticament els productes a gravar en el 

seu pas per la Duana de Barcelona. Imprès a l'oficina de Juan 

Francisco Piferrer, impressor de S.M. 

2 expedient 

 1K.II-C001.04  [Reglament i ordres respecte la producció 

d'aiguardent dins la ciutat] 

01/01/1815 31/12/1820 Reglament, ordres, instruccions i circulars referents a la 

recaptació de la renta d'aiguardent i les tarifes de Portes per la 

Reial Hisenda. 

1 expedient 

 1K.II-C001.05  Arantzell dels Drets de Portes. 24/03/1817 24/03/1817 Manuscrit on es detallen alfabèticament els productes a gravar. 

Es divideixen en Gèneres, fruits i efectes del Regne i Fruits, 

gèneres, i efectes d'Amèrica i Àsia. 

1 document 

 1K.II-C001.06  Tarifa per l'exacció dels Drets de Portes.  30/05/1817 30/05/1817 Imprès on es detallen alfabèticament els productes a gravar. Es 

divideixen en Gèneres, fruits i efectes del Regne i Fruits, gèneres, 

i efectes d'Amèrica i Àsia. 

1 document 
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 1K.II-C001.07  [Tarifa els drets que s'han de satisfer diversos 

articles en la seva entrada per les portes de 

Barcelona] 

01/01/1818 31/12/1818 Imprès on es detallen alfabèticament els productes a gravar. 

Inclou notes explicatives, una relació dels drets dels vins, 

aiguardents i licors, i un llistat dels gèneres que estan lliures del 

pagament dels Drets de Portes. 

6 document 

 1K.II-C001.08  Reglaments d'administració i govern per la 

Junta del Dret de Portes 

01/01/1820 31/12/1820 Inclou els esborranys. 1 expedient 

 1K.II-C001.09  Reglament per l'Administració i Govern del 

Dret de Portes. 

21/07/1821 21/07/1821 Imprès on es detallen les bases del funcionament que seguiria 

l'Administració del Dret de Portes, respecte l'exacció de l'impost 

per part de l'Ajuntament. 

6 document 

 1K.II-C001.10  [Reglament de l'exacció de vins a les Portes] 01/01/1823 30/12/1823 Proposta de normativa per el millor mètode de recaptar l'impost 

sobre el vi a les Portes de la ciutat de Barcelona. 

1 expedient 

 1K.II-C001.11  [Comparativa de tarifes per l'exacció del Dret 

de Portes entre 1817 i 1825: gèneres, fruits i 

productes estrangers] 

01/01/1825 31/12/1825 Llistat de matèries que estaven subjectes a exacció per l'article 13 

del Reial Decret de 30 de maig de 1817, pel Dret de Portes, i la 

comparativa amb el llistat de preus de l'Ajuntament de 1825. 

Organitzat per tipus de matèries, i dins d'ells, alfabèticament. El 

document compara la tarifa del 1817 amb la de 1825.  La primera 

part comença pel foli 547, i la segona pel 587. 

2 expedient 

 1K.II-C001.12  Memorials de ciutadans sol·licitant llocs de 

treball al Dret de Portes. 

01/01/1704 01/01/1822 Els particulars demanen places concretes a l'Administració, 

aportant certificacions avalant-ne les capacitats. 

1 expedient 

 1K.II-C001.13  Edicte de l'Intendent General de Catalunya, 

Joseph de Contamina, sobre el Dret de 

Portes. 

01/01/1747 31/12/1747  1 expedient 

 1K.II-C001.14  Oficis d'institucions supramunicipals sobre el 

Dret de Portes. 

01/01/1755 01/01/1755 Les institucions són entitats militars, polítiques i administratives 

de la regió.  

1 expedient 

 1K.II-C001.15  Instruccions i disposicions sobre el Dret de 

Portes per part de l'Ajuntament i 

l'Administració de Portes.  

01/01/1815 31/12/1844  1 expedient 

1K.II-C002 1K.II-C002.01  Instàncies de particulars a l'Administració del 

Dret de Portes. 

01/01/1805 31/12/1827  6 expedient 

 1K.II-C002.02  Memorials de ciutadans, relatius al Dret de 

Portes, dels que s'ha retornat la 

documentació adjunta. 

01/01/1818 31/12/1834  1 expedient 
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1K.II-C003 1K.II-C003.01  Manifests setmanals dels caps de bestiar 

introduïts per la porta de Sant Antoni per la 

Junta de Carns. 

22/03/1815 09/09/1815  1 expedient 

 1K.II-C003.02  [Introducció de carns per la porta de Don 

Carles] 

01/01/1817 31/12/1818 Introducció de carns per D. Carles 1 expedient 

 1K.II-C003.03  Ordres respecte a la vigilància policial 

d'estrangers a les portes de la ciutat. 

01/01/1815 31/12/1815  1 expedient 

 1K.II-C003.04  [Informe resumint el funcionament del trànsit 

de vi de la Barceloneta a la ciutat i proposta 

de reglament per la seva nova regulació] 

01/01/1817 31/12/1824 Sobre conciliar el libre comercio de caldos por mayor con la 

seguridad en el cobro de derechos establecidos o que en 

adelante se establezcan. 

1 expedient 

 1K.II-C003.05  Ban inquisitorial instant als representants del 

fielat a denunciar i informar sospitosos. 

01/01/1816 31/12/1816  1 expedient 

 1K.II-C003.06  Documents preparatoris de les 

representacions presentades per 

l'Ajuntament sol·licitant l'administració del 

Dret de Portes. 

01/01/1817 31/12/1817  1 expedient 

 1K.II-C003.07  Esborranys d'informes, oficis i 

representacions de l'Administració del Dret 

de Portes. 

01/01/1818 31/12/1820  1 expedient 

 1K.II-C003.08  Documents preparatoris de la representació 

sol·licitant la rebaixa de les tarifes del Dret de 

Portes. 

01/01/1819 31/12/1819  1 expedient 

 1K.II-C003.09  Esborrany de les actes de la Junta de Comerç 

respecte del Dret de Portes. 

01/01/1819 31/12/1819  1 expedient 

 1K.II-C003.09  Llistat de distribució mensual d'impresos 

d'entrada de mercaderies per les portes de la 

ciutat. 

01/01/1819 31/12/1820  1 expedient 

 1K.II-C003.10  [Documentació de treball de l'Administració 

del Dret de Portes] 

01/01/1819 31/12/1823 Inclou esborranys de dictàmens, informes, comunicacions i 

representacions. 

1 expedient 

 1K.II-C003.11  Documentació de treball per la preparació del 

reglament de l'administració i govern per la 

Junta del Dret de Portes. 

01/01/1819 31/12/1819 Papeles correspondientes a asuntos de la sección administrativa 

del Derecho de Puertas de Barcelona. Inclou esborranys del Cos 

de Rondes. 

1 expedient 
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 1K.II-C003.12  Regulació del cost de l'encapçalament del 

dret de portes de l'ajuntament ha de pagar a 

la reial hisenda. 

01/01/1819 31/12/1819  1 expedient 

 1K.II-C003.13  [Escriptura de contracta dels drets de portes 

de la ciutat de Barcelona, atorgat als 

Comissionats de l'Ajuntament a favor de sa 

majestat i la reial Hisenda davant Manuel de 

Retes, notari] 

23/07/1819 23/07/1819  1 expedient 

 1K.II-C003.14  [Representació dels regidors de la ciutat 

dirigida al Rei suplicant la reducció tarifària de 

Barcelona]   

27/03/1819 27/03/1819 Inclou set documents adjunts. 1 expedient 

 1K.II-C003.15  Instàncies i peticions dirigides al Marquès de 

Llió. 

01/01/1819 31/12/1822 Correspondència rebuda pel Marquès, Joaquin Domingo Mora y 

de Peguera, membre de l'administració del Dret de Portes. 

Algunes cartes semblen de caràcter personal. 

1 expedient 

 1K.II-C003.16  Memorials presentats a l'administració del 

dret de portes. 

01/01/1819 31/12/1823  1 expedient 

 1K.II-C003.17  Notificacions d'endarreriments de reunions 

de la Junta General de l'Administració del 

Dret de Portes. 

01/01/1819 31/12/1819  1 expedient 

 1K.II-C003.18 Partes dels recaptadors de portes respecte 

articles gravats que no apareixen al llistat de 

tarifes. 

01/01/1819 31/12/1819  1 expedient 

 1K.II-C003.19  Oficis i representacions de treballadors del 

Dret de portes a l'administració d'aquest. 

01/01/1819 31/12/1823 Els treballadors fan peticions i/o informen l'administració 

d'assumptes relacionats amb les tasques diàries del seu lloc de 

treball. 

1 expedient 

 1K.II-C003.21  Plànol de la situació del col·lector i el pesador 

al Portal de Sant Antoni i a la Porta Nova. 

01/01/1819 31/12/1819 Inclou les tapes del lligall, on era la documentació. Hi diu 

"Papeles correspondientes a asuntos de la Sección Administrativa 

del derecho de Puertas de Barcelona". 

1 document 

1K.II-C004 1K.II-C004.01 Relacions de treballadors del fielat de la 

duana. 

01/01/1819 31/12/1819  1 expedient 

 1K.II-C004.02 Nota i rectificació dels empleats del dret de 

portes, els seus sous i explicació del que es 

practica a la porta de Mar. 

01/01/1819 31/12/1822  1 expedient 
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 1K.II-C004.03 [Cartes de pagament de la caixa del Dret de 

Portes] 

01/01/1819 31/12/1819  1 expedient 

 1K.II-C004.04 Comptes generals del recaptat al Dret de 

Portes i pagament als treballadors de cada 

portal. 

01/01/1819 31/12/1822  1 expedient 

 1K.II-C004.05 Rebuts dels credencers de les portes d'aquells 

materials decomissats en el decurs de la 

jornada, i detall sobre si s'han venut o no. 

01/01/1819 31/12/1819  1 expedient 

 1K.II-C004.06 Oficis i estat dels comptes de la Tresoreria del 

Dret de Portes. 

01/01/1819 31/12/1819 És un foli d'octau doblegat verticalment. Cal posar en sobre. 1 expedient 

 1K.II-C004.07 [Llistat alfabètic de contribuents al préstec 

forçós per reintegrar la bestreta del primer 

terç de l'encapçalament satisfet a la Reial 

Hisenda] 

01/01/1819 31/12/1819  1 expedient 

 1K.II-C004.08 Relació d'allò que s'introdueix per la porta de 

Don Carles. 

01/01/1819 31/12/1820  1 expedient 

 1K.II-C004.09 Esqueles avisant de les reunions de la Junta 

general de l'administració del dret de portes. 

01/01/1819 31/12/1819  1 expedient 

 1K.II-C004.10 Ordres de la secció administrativa del dret de 

portes per l'extracció de gèneres de la duana. 

01/01/1819 31/12/1819  1 expedient 

 1K.II-C004.11 Resolucions i ordres de la Junta 

d'administració del dret de portes. 

01/01/1819 31/12/1823  1 expedient 

 1K.II-C004.12 Registre sobre permisos per sortides de 

mercaderies de la duana. 

01/01/1820 31/12/1820  1 expedient 

 1K.II-C004.13 [Índex alfabètic del registre de 

decisions/acords relatius a Dret de Portes] 

01/01/1819 31/12/1822  1 expedient 

 1K.II-C004.14 [Resolucions de la secció administrativa del 

Dret de Portes. Quadern 1] 

01/01/1819 31/12/1819 El seu índex és 1K.II-C004.13. 1 expedient 

1K.II-C005 1K.II-C005.01 [Resolucions de la secció administrativa del 

Dret de Portes. Quadern 2] 

01/01/1819 31/12/1819 El seu índex és 1K.II-C004.13. 1 expedient 

 1K.II-C005.02 [Resolucions de la secció administrativa del 

Dret de Portes. Quadern 3]  

01/01/1819 31/12/1819 El seu índex és 1K.II-C004.13. 1 expedient 
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 1K.II-C005.03 [Resolucions de la secció administrativa del 

Dret de Portes. Quadern 4]  

01/01/1819 31/12/1819 El seu índex és 1K.II-C004.13. 1 expedient 

 1K.II-C005.04 [Resolucions de la secció administrativa del 

Dret de Portes. Quadern 5] 

01/01/1819 31/12/1819 El seu índex és 1K.II-C004.13. 1 expedient 

1K.II-C006 1K.II-C006.01 [Índex de resolucions respecte del Dret de 

Portes] 

01/01/1820 31/12/1820  1 document 

 1K.II-C006.01 Resolucions de la secció administrativa del 

Dret de Portes. Quadern 2 

01/01/1820 31/12/1820 El seu índex és el 1K.II-C006.02 1 document 

 1K.II-C006.02 [Índex de les resolucions de la secció 

administrativa del Dret de Portes] 

01/01/1820 31/12/1820 Indexa les resolucions del 1K.II-C006.03, 1K.II-C006.04 i 1K.II-

C006.05. 

3 document 

 1K.II-C006.03 Resolucions de la secció administrativa del 

Dret de Portes. Quadern 1. 

01/01/1820 31/12/1820 El seu índex és el 1K.II-C006.02 3 document 

 1K.II-C006.05 Resolucions de la secció administrativa del 

Dret de Portes. Quadern 3. 

01/01/1820 31/12/1820 El seu índex és el 1K.II-C006.02. 3 document 

 1K.II-C006.06 Actes de la Junta General del Dret de Portes. 01/01/1820 31/12/1820 Inclou els quaderns 1, 2 i 3. 1 expedient 

 1K.II-C006.07 Relacions d'entrades, sortides i cartes de 

pagament amb separació per fielats i dret de 

lleuda. 

01/01/1820 31/12/1820  1 expedient 

 1K.II-C006.08 [Registre de les quantitats introduïdes pel 

Dret de Portes] 

01/08/1820 30/12/1820 Llibre de registre de la introducció diària de les mercaderies que 

entren per les portes de la ciutat. 

1 expedient 

 1K.II-C006.09 Gestió de pressupost intern de l'administració 

del dret de portes. 

01/01/1820 31/12/1820  1 expedient 

 1K.II-C006.10 Llistats de reintegrats en la devolució del 

préstec forçós per l'encapçalament del dret 

de portes. 

01/01/1820 31/12/1820  1 expedient 

 1K.II-C006.11 Documents de treball i anotacions respecte 

l'administració del dret de portes. 

1/1/9999 31/12/9999  1 expedient 

 1K.II-C006.12 Esborranys de les actes de la Junta General. 01/01/1820 31/12/1820  1 expedient 

 1K.II-C006.13 Nomenaments de mosso del pes. 01/01/1820 31/12/1820  5 document 
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 1K.II-C006.14 Nomenaments pel fidelat de la duana. 01/01/1820 31/12/1820  5 document 

 1K.II-C006.15 Nomenaments de col·lectors. 01/01/1820 31/12/1820  8 document 

 1K.II-C006.16 Nomenaments de credencers. 01/01/1820 31/12/1820  9 document 

 1K.II-C006.17 Nomenaments de receptors i caners. 01/01/1820 31/12/1820  9 document 

 1K.II-C006.18 Nomenaments de vigilants. 01/01/1820 31/12/1820  21 document 

 1K.II-C006.19 Nomenaments de segons comandants de 

minyons. 

01/01/1820 31/12/1820  4 document 

 1K.II-C006.20 Nomenaments de minyons. 01/01/1820 31/12/1820  38 document 

1K.II-C007 1K.II-C007.01 Oficis i certificacions del comptador de la 

Junta d'administració i govern del dret de 

portes. 

01/01/1820 31/12/1820  1 expedient 

 1K.II-C007.02 [Oficis rebuts per l'administració del Dret de 

Portes] 

01/02/1820 28/02/1820 Oficis enviats per altres institucions, sobretot militars, referents a 

temàtiques compartides amb el Dret de Portes, com l'Abast de 

Carns. 

1 expedient 

 1K.II-C007.02 [Oficis rebuts per l'administració del Dret de 

Portes] 

01/04/1820 30/04/1820 Oficis enviats per altres institucions, sobretot militars, referents a 

temàtiques compartides amb el Dret de Portes, com l'Abast de 

Carns. 

1 expedient 

 1K.II-C007.04 [Oficis rebuts per l'administració del Dret de 

Portes] 

01/05/1820 31/05/1820 Oficis enviats per altres institucions, sobretot militars, referents a 

temàtiques compartides amb el Dret de Portes, com l'Abast de 

Carns. 

1 expedient 

 1K.II-C007.05 [Oficis rebuts per l'administració del Dret de 

Portes] 

01/06/1820 30/06/1820 Oficis enviats per altres institucions, sobretot militars, referents a 

temàtiques compartides amb el Dret de Portes, com l'Abast de 

Carns. 

1 expedient 

 1K.II-C007.06 [Oficis rebuts per l'administració del Dret de 

Portes] 

01/07/1820 31/07/1820 Oficis enviats per altres institucions, sobretot militars, referents a 

temàtiques compartides amb el Dret de Portes, com l'Abast de 

Carns. 

1 expedient 

 1K.II-C007.07 [Administració del Dret de Portes, setembre 

de 1820] 

01/09/1820 30/09/1820 Inclou un informe sobre l'extinció del Dret de Portes, 

documentació administrativa sobre la recaptació de Carns, i 

documentació relativa a la devolució del préstec forçós per 

l'"encabezamiento" del Dret de Portes. 

1 expedient 

 1K.II-C007.08 [Administració del Dret de Portes, octubre de 

1820] 

01/10/1820 31/10/1820  1 expedient 
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 1K.II-C007.09 [Administració del Dret de Portes, desembre 

de 1820] 

01/12/1820 31/12/1820  1 expedient 

 1K.II-C007.10 [Oficis, correspondència i informes del Dret 

de Portes] 

01/01/1821 31/01/1821  1 expedient 

 1K.II-C007.11 [Administració del Dret de Portes, juny de 

1821] 

01/06/1821 30/06/1821 Inclou un llistat de treballadors de la Porta Nova, oficis, 

esborranys d'actes municipals referents al Dret de Portes. 

1 expedient 

 1K.II-C007.12 [Administració del Dret de Portes, juliol de 

1821] 

01/07/1821 31/07/1821 Inclou dos bans respecte del Dret de Portes i oficis de 

treballadors de les portes. 

1 expedient 

 1K.II-C007.13 [Administració del Dret de Portes, agost de 

1821] 

01/08/1821 31/08/1821 Inclou oficis interns de l'Administració del Dret de Portes, un ban 

relatiu a l'impost, Reglaments de Consum i oficis d'altres 

comissions de l'Ajuntament. 

1 expedient 

 1K.II-C007.14 [Administració del Dret de Portes, setembre 

de 1821]  

01/09/1821 30/09/1821 Inclou oficis interns de l'Administració del Dret de Portes, un ban 

relatiu a l'impost, Reglaments de Consum i oficis d'altres 

comissions de l'Ajuntament. 

1 expedient 

 1K.II-C007.15 [Administració del Dret de Portes, octubre de 

1821] 

01/10/1821 31/10/1821 Inclou oficis interns de l'Administració del Dret de Portes, un ban 

relatiu a l'impost, Reglaments de Consum i oficis d'altres 

comissions de l'Ajuntament. 

1 expedient 

 1K.II-C007.16 [Administració del Dret de Portes, novembre 

de 1821] 

01/11/1821 30/11/1821 Inclou oficis interns de l'Administració del Dret de Portes, un ban 

relatiu a l'impost, Reglaments de Consum i oficis d'altres 

comissions de l'Ajuntament. 

1 expedient 

 1K.II-C007.17 [Administració del Dret de Portes, desembre 

de 1821] 

01/12/1821 31/12/1821 Inclou oficis interns de l'Administració del Dret de Portes, un ban 

relatiu a l'impost, Reglaments de Consum i oficis d'altres 

comissions de l'Ajuntament. 

1 expedient 

 1K.II-C007.18 [Oficis i ordres de la Comissió de Carns] 01/01/1821 31/12/1821 Inclou el registre d'oficis rebuts per la Comissió de Carns l'any 

1821, tabes i informes sobre l'impost, llistats de possibles 

treballadors de la porta de D. Carles amb els vots que ha obtingut 

cadascú. 

1 expedient 

 1K.II-C007.19 Representacions sobre els drets de carns en 

relació amb el dret de portes. 

01/01/1821 31/12/1822  1 expedient 

 1K.II-C007.20 Oficis relatius al dret de portes. 01/01/1821 31/12/1822  1 expedient 
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 1K.II-C007.21 Comunicacions dels treballadors de dret de 

portes a la porta de mar informant a la 

comissió d'incidències en el transcurs de la 

seva tasca. 

01/01/1821 31/12/1823  1 expedient 

 1K.II-C007.22 Actes de la comissió a partir del juliol. 01/01/1821 31/12/1821  1 expedient 

 1K.II-C007.23 Acords de la Junta d'Administració del Dret de 

Portes. 

01/07/1821 31/08/1821 Inclou relacions de treballadors de la Porta de Mar i del Portal de 

l'Àngel. 

4 expedient 

 1K.II-C007.24 Esborranys d'oficis de la Junta Administrativa 

del Dret de Portes. 

01/01/1821 31/12/1822 Inclou el registre d'oficis rebuts per la Comissió de Carns l'any 

1821, tabes i informes sobre l'impost, llistats de possibles 

treballadors de la porta de D. Carles amb els vots que ha obtingut 

cadascú. 

1 expedient 

 1K.II-C007.25 Registre d'oficis. 01/01/1822 31/12/1822 Oficis arribats a l'oficina de la Comissió del Dret de Portes. 1 expedient 

1K.II-C008 1K.II-C008.01 Comunicacions de diferents portes de la 

ciutat informant d'incidències en el transcurs 

de la seva tasca. 

01/01/1822 31/12/1824 Els treballadors fan peticions i/o informen l'administració 

d'assumptes relacionats amb les tasques diàries del seu lloc de 

treball. 

1 expedient 

 1K.II-C008.02 Oficis dels recaptadors de la Porta de l'Àngel 

informant d'incidències durant la seva tasca. 

01/01/1822 31/12/1823  1 expedient 

 1K.II-C008.03 Oficis dels recaptadors de la Porta Nova 

informant d'incidències durant la seva tasca. 

01/01/1822 31/12/1823  1 expedient 

 1K.II-C008.04 Oficis interns de l'administració del dret de 

portes. 

01/01/1822 31/12/1822  1 expedient 

 1K.II-C008.05 Esborranys de representacions de 

l'administració del Dret de Portes. 

01/01/1822 31/12/1822 Inclou un esborrany de 1830. 1 expedient 

 1K.II-C008.06 [Llibreta d'esborranys de les resolucions de la 

Junta] 

01/01/1822 31/12/1822  1 expedient 

 1K.II-C008.07 Actes de la Comissió a partir de gener. 01/01/1822 31/12/1822  1 expedient 

 1K.II-C008.08 Circulars internes de l'Administració del Dret 

de Portes a les Portes de la ciutat. 

01/01/1822 31/12/1822  1 expedient 

 1K.II-C008.09 Expedient sobre les mercaderies subjectes al 

Dret de Portes i l'estat dels dipòsits de la 

Barceloneta. 

01/01/1822 31/12/1822 Els treballadors fan peticions i/o informen l'administració 

d'assumptes relacionats amb les tasques diàries del seu lloc de 

treball. 

1 expedient 

 1K.II-C008.10 Comunicats diaris de diferents portes. 01/01/1822 31/12/1823  1 expedient 
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 1K.II-C008.11 Proposta de creació de la plaça de 'fidel 

mesurador' sota la secció d'obreria. 

01/01/1822 31/12/1822  1 expedient 

 1K.II-C008.12 [Administració del Dret de Portes, de juliol a 

setembre de 1822] 

01/07/1822 30/09/1822 Inclou oficis interns de l'Administració del Dret de Portes i oficis 

d'altres comissions de l'Ajuntament. 

1 expedient 

 1K.II-C008.13 [Resolucions de la Junta del Dret de Portes] 01/01/1823 31/12/1824  1 expedient 

 1K.II-C008.14 [Actes de la Junta Provisional de portes] 01/01/1823 31/12/1823  1 expedient 

 1K.II-C008.15 [Resolució sobre el reintegrament de drets 

per dotze pipes d'oli fetes per Francisco 

Ferrero de part de la Hisenda pública] 

01/01/1823 31/12/1823  1 expedient 

 1K.II-C008.16 [Resolució respecte als drets de set càrregues 

i mitja de vi] 

01/01/1823 31/12/1823  1 expedient 

 1K.II-C008.17 [Resolució sobre la legalitat o no del fet que 

els civils detinguin els infractors a les portes]  

01/01/1823 31/12/1823  1 expedient 

 1K.II-C008.18 [Petició perquè la tropa francesa auxiliï els 

vigilants de les portes] 

01/01/1823 31/12/1823  1 expedient 

 1K.II-C008.19 [Expedient respecte la decisió d'arrendar o no 

el Dret de Portes, i demandes dels caps 

d'Hisenda respecte als productes del ram] 

01/01/1823 31/12/1824  1 expedient 

 1K.II-C008.20 [Memorials i resolucions respecte dels 

empleats del Dret de Portes] 

01/01/1823 31/12/1823  1 expedient 

 1K.II-C008.21 [Expedient sobre l'obertura de la porta de 

Don Carles] 

01/01/1823 31/12/1824  1 expedient 

 1K.II-C008.22 [Informe sobre el pagament de drets per les 

vitualles introduïdes per l'exèrcit francès, les 

introduccions realitzades fins al moment i els 

medis per evitar més abusos al respecte] 

01/01/1823 31/12/1824  1 expedient 

 1K.II-C008.23 [Expedient sobre la supressió d'impostos 

sobre farines i gra, i rebaixa de la resta] 

01/11/1823 30/11/1823  1 expedient 

1K.II-C009 1K.II-C009.01 [Oficis, correspondència i informes del Dret 

de Portes. Gener 1823] 

01/01/1823 31/01/1823 Puertas. Mes de enero. 1823.  1 expedient 

 1K.II-C009.02 [Oficis, correspondència i informes del Dret 

de Portes. Febrer 1823] 

01/02/1823 28/02/1823 Puertas. Mes de febrero.  1 expedient 
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 1K.II-C009.03 [Oficis, correspondència i informes del Dret 

de Portes. Març 1823] 

01/03/1823 31/03/1823 Derecho de puertas. Marzo  1 expedient 

 1K.II-C009.04 [Oficis, correspondència i informes del Dret 

de Portes. Abril 1823] 

01/04/1823 30/04/1823 Puertas. Mes de abril 1 expedient 

 1K.II-C009.05 [Oficis, correspondència i informes del Dret 

de Portes. Maig 1823] 

01/05/1823 31/05/1823 Puertas. Mes de mayo 1 expedient 

 1K.II-C009.06 [Oficis, correspondència i informes del Dret 

de Portes. Juny 1823] 

01/06/1823 30/06/1823 Puertas. Mes de junio. 1 expedient 

 1K.II-C009.07 [Oficis, correspondència i informes del Dret 

de Portes. Juliol 1823] 

01/07/1823 31/07/1823 Puertas. Mes de julio. 1 expedient 

 1K.II-C009.08 [Oficis, correspondència i informes del Dret 

de Portes. Agost 1823.] 

01/08/1823 31/08/1823 Puertas. Mes de agosto.  1 expedient 

1K.II-C010 1K.II-C010.01 [Oficis, correspondència i informes del Dret 

de Portes. Setembre 1823] 

01/09/1823 30/09/1823 Derecho de puertas. Setiembre.  1 expedient 

 1K.II-C010.02 [Oficis, correspondència i informes del Dret 

de Portes. Octubre 1823.] 

01/10/1823 31/10/1823 Derecho de puertas. Octubre.  1 expedient 

 1K.II-C010.03 [Oficis, correspondència i informes del Dret 

de Portes. Novembre 1823] 

01/11/1823 30/11/1823  1 expedient 

 1K.II-C010.04 [Comptes dels parts diaris del Dret de Portes] 06/11/1823 23/01/1824 Partes diarios del Ayuntamiento Provisional. Cada dia es calcula 

quan s'ha gravat a cada porta i es fa un sumatori. 

1 expedient 

 1K.II-C010.05 [Pablo Terrades sol·licita el reintegrament 

dels drets pagats per al bestiar consumit per 

l'exèrcit francès] 

01/01/1823 31/12/1824  1 expedient 

 1K.II-C010.06 [Nomenament de la Junta de Portes, i vocals 

del mes] 

01/12/1823 31/12/1823  1 expedient 

 1K.II-C010.07 Expedient sobre l'ús d'una habitació del 

Portal Nou. 

01/01/1823 31/12/1824 S'estudia si la cambra en qüestió era ocupada pels col·lectors de 

Cops i el Reial Patrimoni l'any 1820. 

1 expedient 

 1K.II-C010.08 [Sobre la desocupació del saló de la llotja i 

l'entrega de claus a la Junta de Portes] 

01/12/1823 31/12/1823  1 expedient 

 1K.II-C010.09 Llistat de Guàrdies Militars de les rondes. 01/01/1823 31/12/1823  3 document 

 1K.II-C010.10 Relació d'individus empleats pel Dret de 

Portes. 

24/09/1823 03/11/1823 Llistats dels treballadors del Dret de Portes.  1 expedient 
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 1K.II-C010.11 [Expedient sobre els treballadors de les 

Portes, els col·lectors del dret de cóps i les 

tarifes respecte a la moneda francesa] 

01/11/1823 30/11/1823  1 expedient 

 1K.II-C010.12 [Isidro Gallarda i Pedro Martí Armet sol·liciten 

el pagament de la pensió que se'ls correspon 

consignada pels Drets de Portes] 

01/01/1824 31/12/1824  1 expedient 

 1K.II-C010.13 [Expedient sobre la provisió de vacants en el 

ram de carns] 

01/01/1824 31/12/1824  1 expedient 

 1K.II-C010.14 Esborrany de representació a S.M. Sol·licitant 

que es mantinguin les tarifes de 1820. 

05/08/1824 05/08/1824 Demanen que no es facin efectives les tarifes de 1817, que es van 

suprimir a Barcelona el 1820. 

1 document 

 1K.II-C010.15 Expedient sobre la introducció de 

mercaderies per part de l'exèrcit francès. 

01/01/1824 31/12/1824  1 expedient 

 1K.II-C010.16 [Comunicats diaris d'entrada de gèneres pel 

Portal del Mar] 

01/01/1824 31/12/1824 Els gèneres són per l'exèrcit francès. 1 expedient 

 1K.II-C010.17 [Comunicats diaris d'entrada de gèneres pel 

Porta de Santa Madrona] 

01/01/1824 31/12/1824 Els gèneres són per l'exèrcit francès. 1 expedient 

 1K.II-C010.18 [Comunicats diaris d'entrada de gèneres pel 

Porta de Sant Antoni] 

01/01/1824 31/12/1824 Els gèneres són per l'exèrcit francès. 1 expedient 

 1K.II-C010.19 [Comunicats diaris d'entrada de gèneres pel 

Porta de l'Àngel] 

01/01/1824 31/12/1824 Els gèneres són per l'exèrcit francès. 1 expedient 

 1K.II-C010.20 [Comunicats diaris d'entrada de gèneres pel 

Porta Nova] 

01/01/1824 31/12/1824 Els gèneres són per l'exèrcit francès. 1 expedient 

 1K.II-C010.21 Llistat de suplents de cada corporació 

pertanyent a la Junta general administrativa 

del Dret de Portes. 

01/01/1825 31/12/1825  1 expedient 

 1K.II-C010.22 Sol·licituds per carromaters i ordinaris per 

sortir per diferents portes de la ciutat, i els 

permisos concedits retornats. 

01/01/1826 31/12/1826  1 expedient 

 1K.II-C010.23 Dictamen sobre l'arrendament de l'Abast de 

Carns. 

27/05/1830 26/07/1830 Una comissió particular estudia si valdria la pena fer un 

arrendament de l'Abast de Carns de la mateixa manera i a la 

mateixa empresa que en el moment duia el Dret de Portes. 

1 expedient 

 1K.II-C010.24 Expedient sobre el Dret de Portes. 01/01/1833 31/12/1833  1 expedient 
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 1K.II-C010.25 [Nomenaments per esdevenir representants 

a la Junta General del Dret de Portes] 

01/01/1833 31/12/1833  1 expedient 

 1K.II-C010.26 Apunts sobre les resolucions de la Junta 

General i Comissions des del 10 d'agost. 

01/01/1833 31/12/1833  1 expedient 

 1K.II-C010.27 [Esborranys d'actes de la Junta General] 01/01/1833 31/12/1833  1 expedient 

1K.II-C011 1K.II-C011.01 Instruccions i oficis de la Junta de Sanitat 

sobre precaucions a prendre a les Portes per 

evitar el contagi de còlera. 

01/01/1834 31/12/1834  1 expedient 

 1K.II-C011.02 Còpia i esborrany de carta del consistori 

dirigida a Isabel II sobre l'extinció d'unes 

tarifes del dret de portes. 

01/01/1835 31/12/1835 El Consistori i la Comissió de Dret de Portes sol·liciten l'extinció 

de les tarifes relacionades amb les fàbriques, donat el malestar 

social i polític de la ciutat en aquell moment. 

1 expedient 

 1K.II-C011.03 Documentació de treball del llistat 

d'assumptes pendents de resolució. 

1/1/9999 31/12/9999  1 expedient 

 1K.II-C011.04 Intervenció de la recaptació per Hisenda del 

tant sobre grans i farines, pertanyents al cos 

municipal, al portal de l'Àngel. 

01/01/1850 31/12/1850  1 expedient 

 1K.II-C011.05 Líquid per al consum, entrada pel Portal de D. 

Carles. 

01/09/1850 31/05/1853 Llibre de registre de la introducció diària dels líquids que entren 

pel Portal de D. Carles per les portes de la ciutat. 

1 expedient 

 1K.II-C011.06 Intervenció de la recaptació per Hisenda del 

tan sobre cansalada vella, cansalada tendra i 

pernil dur i tou, pertanyents al cos municipal, 

al portal de l'Àngel. 

01/01/1851 31/12/1852  1 expedient 

 1K.II-C011.07 Intervenció de la recaptació per Hisenda del 

tant sobre l'aiguardent i licors, pertanyent al 

cos municipal, al portal de l'Àngel. 

01/01/1852 31/12/1852  1 expedient 

 1K.II-C011.08 Llibre de gravamen per la introducció 

d'aiguardent per la porta de D. Carles. 

02/03/1852 20/06/1852 Intervención municipal. Puerta de D. Carlos. Aguardiente 

depósito Barceloneta. 1852 

1 volum 

 1K.II-C011.09 Intervenció de la recaptació al Portal de 

l'Àngel pel vi comú i generós. 

01/01/1852 01/07/1852  1 lligall 

1K.II-C012 1K.II-C012.01 Intervenció de la recaptació al Portal de 

l'Àngel pel vi comú i generós. 

01/07/1852 31/12/1852  1 lligall 

 1K.II-C012.02 [Llibre de recaptació diària de l'impost sobre 

vi al Portal de l'Àngel] 

01/01/1853 07/05/1853 Puerta del Angel. Año de 1853. Desde el 1ro de enero al 7 de 

mayo.  Signa Antonio Massó. 

1 volum 
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 1K.II-C012.03 Comunicats diaris de la Porta de Sant Antoni. 11/06/1856 08/08/1856  1 expedient 

 1K.II-C012.04 Comunicats diaris de Sant Carles. 01/07/1856 02/08/1856  1 expedient 

 1K.II-C012.05 Comunicats diaris de la Porta Nova o Portal 

Nou. 

10/07/1856 03/08/1856  1 expedient 

 1K.II-C012.06 Comunicats diaris del Portal de l'Àngel. 10/07/1856 04/08/1856  1 expedient 

 1K.II-C012.07 Comunicats diaris de la Porta de Mar. 10/07/1856 04/08/1856  1 expedient 

 1K.II-C012.08 Comunicats diaris dels caps de bestiar que 

han entrat a l'escorxador, i lliures de pes un 

cop sacrificats. 

14/07/1856 18/07/1856  1 expedient 

 1K.II-C012.09 Comunicats diaris del col·lector 

d'Hostafrancs. 

28/07/1856 08/08/1856  1 expedient 

1K.II-C013 1K.II-C013.01 Préstec de preferència. 01/01/1819 31/12/1820 Retorn del préstec voluntari per l'arrendament del dret de portes 

a la ciutat. 

1 lligall 

 1K.II-C013.02 Cèdules extingides. 01/01/1819 31/12/1820 Retorn del préstec forçós per l'arrendament del dret de portes a 

la ciutat. 

1 lligall 

1K.II-C014  [Butlletes del préstec forçós de 

l'encapçalament de portes per finques 

urbanes] 

01/09/1819 30/09/1819 Es grava sobre les finques urbanes. 1 lligall 

1K.II-C015 1K.II-C015.01  [Resums rebuts pel Comptador del Dret de 

Portes] 

01/09/1819 30/09/1819 Resums de la recaptació rebuts per José Civil, comptador 

principal de la secció administrativa del Dret de Portes. 

21 document 

 1K.II-C015.02  [Esqueles relatives a les portes i duanes de la 

ciutat] 

01/09/1819 30/09/1819 Oficis de la secció administrativa del Dret de Portes dirigits a José 

Civil, comptador principal de la secció administrativa del Dret de 

Portes, per assumptes econòmics relatives a l'impost. 

22 document 

 1K.II-C015.03  [Resums rebuts pel Comptador del Dret de 

Portes] 

01/10/1819 31/10/1819 Resums de la recaptació rebuts per José Civil, comptador 

principal de la secció administrativa del Dret de Portes. 

30 document 

 1K.II-C015.04  [Oficis dirigits al comptador de l'Ajuntament] 01/10/1819 31/10/1819 Oficis de la secció administrativa del Dret de Portes dirigits a José 

Civil, comptador principal de la secció administrativa del Dret de 

Portes, per assumptes econòmics relatives a l'impost. 

31 document 

 1K.II-C015.05  [Oficis dirigits al comptador de l'Ajuntament] 01/11/1819 30/11/1819 Oficis de la secció administrativa del Dret de Portes dirigits a José 

Civil, comptador principal de la secció administrativa del Dret de 

Portes, per assumptes econòmics relatives a l'impost. 

19 document 
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 1K.II-C015.06  [Oficis dirigits al comptador de l'Ajuntament] 01/11/1819 30/11/1819 Oficis de la secció administrativa del Dret de Portes dirigits a José 

Civil, comptador principal de la secció administrativa del Dret de 

Portes, per assumptes econòmics relatives a l'impost. 

10 document 

 1K.II-C015.07  [Oficis dirigits al comptador de l'Ajuntament] 01/12/1819 31/12/1819 Oficis de la secció administrativa del Dret de Portes dirigits a José 

Civil, comptador principal de la secció administrativa del Dret de 

Portes, per assumptes econòmics relatives a l'impost. 

26 document 

 1K.II-C015.08  [Oficis dirigits al comptador de l'Ajuntament] 01/12/1819 31/12/1819 Oficis de la secció administrativa del Dret de Portes dirigits a José 

Civil, comptador principal de la secció administrativa del Dret de 

Portes, per assumptes econòmics relatives a l'impost. 

22 document 

 1K.II-C015.09  [Oficis dirigits al comptador de l'Ajuntament] 01/01/1820 31/01/1820 Oficis de la secció administrativa del Dret de Portes dirigits a José 

Civil, comptador principal de la secció administrativa del Dret de 

Portes, per assumptes econòmics relatives a l'impost. 

43 document 

 1K.II-C015.10  [Oficis dirigits al comptador de l'Ajuntament] 01/02/1820 29/02/1820 Oficis de la secció administrativa del Dret de Portes dirigits a José 

Civil, comptador principal de la secció administrativa del Dret de 

Portes, per assumptes econòmics relatives a l'impost. 

29 document 

 1K.II-C015.11  [Oficis dirigits al comptador de l'Ajuntament] 01/03/1820 31/03/1820 Oficis de la secció administrativa del Dret de Portes dirigits a José 

Civil, comptador principal de la secció administrativa del Dret de 

Portes, per assumptes econòmics relatives a l'impost. 

20 document 

 1K.II-C015.12  [Oficis dirigits al comptador de l'Ajuntament] 01/04/1820 30/04/1820 Oficis de la secció administrativa del Dret de Portes dirigits a José 

Civil, comptador principal de la secció administrativa del Dret de 

Portes, per assumptes econòmics relatives a l'impost. 

22 document 

 1K.II-C015.13  [Oficis dirigits al comptador de l'Ajuntament] 01/05/1820 31/05/1820 Oficis de la secció administrativa del Dret de Portes dirigits a José 

Civil, comptador principal de la secció administrativa del Dret de 

Portes, per assumptes econòmics relatives a l'impost. 

10 document 

 1K.II-C015.14  [Oficis dirigits al comptador de l'Ajuntament] 01/06/1820 31/08/1820 Oficis de la secció administrativa del Dret de Portes dirigits a José 

Civil, comptador principal de la secció administrativa del Dret de 

Portes, per assumptes econòmics relatives a l'impost. 

5 document 

1K.II-C016 1K.II-C016.01 Rebuts del retorn del préstec forçós per 

l'encabezamiento del Dret de Portes. 

21/09/1819 21/09/1819 El préstec s'exigí entre el 21/09/1819 i el 30/09/1819, i és en 

aquesta cronologia que s'ordena la documentació. 

1 expedient 

 1K.II-C016.02 Rebuts del retorn del préstec forçós per 

l'encabezamiento del Dret de Portes. 

22/09/1819 22/09/1819 El préstec s'exigí entre el 21/09/1819 i el 30/09/1819, i és en 

aquesta cronologia que s'ordena la documentació. 

1 expedient 

 1K.II-C016.03 Rebuts del retorn del préstec forçós per 

l'encabezamiento del Dret de Portes. 

23/09/1819 23/09/1819 El préstec s'exigí entre el 21/09/1819 i el 30/09/1819, i és en 

aquesta cronologia que s'ordena la documentació. 

1 expedient 
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 1K.II-C016.04 Rebuts del retorn del préstec forçós per 

l'encabezamiento del Dret de Portes. 

24/09/1819 24/09/1819 El préstec s'exigí entre el 21/09/1819 i el 30/09/1819, i és en 

aquesta cronologia que s'ordena la documentació. 

1 expedient 

 1K.II-C016.05 Rebuts del retorn del préstec forçós per 

l'encabezamiento del Dret de Portes. 

25/09/1819 25/09/1819 El préstec s'exigí entre el 21/09/1819 i el 30/09/1819, i és en 

aquesta cronologia que s'ordena la documentació. 

1 expedient 

 1K.II-C016.06 Rebuts del retorn del préstec forçós per 

l'encabezamiento del Dret de Portes. 

27/09/1819 27/09/1819 El préstec s'exigí entre el 21/09/1819 i el 30/09/1819, i és en 

aquesta cronologia que s'ordena la documentació. 

1 expedient 

 1K.II-C016.07 Rebuts del retorn del préstec forçós per 

l'encabezamiento del Dret de Portes. 

28/09/1819 28/09/1819 El préstec s'exigí entre el 21/09/1819 i el 30/09/1819, i és en 

aquesta cronologia que s'ordena la documentació. 

1 expedient 

 1K.II-C016.08 Rebuts del retorn del préstec forçós per 

l'encabezamiento del Dret de Portes. 

29/09/1819 29/09/1819 El préstec s'exigí entre el 21/09/1819 i el 30/09/1819, i és en 

aquesta cronologia que s'ordena la documentació. 

1 expedient 

 1K.II-C016.09 Rebuts del retorn del préstec forçós per 

l'encabezamiento del Dret de Portes. 

30/09/1819 30/09/1819 El préstec s'exigí entre el 21/09/1819 i el 30/09/1819, i és en 

aquesta cronologia que s'ordena la documentació. 

1 expedient 

 1K.II-C016.10 Rebuts del retorn del préstec forçós per 

l'encabezamiento del Dret de Portes. 

01/10/1819 31/10/1819 El préstec s'exigí entre el 21/09/1819 i el 30/09/1819, i és en 

aquesta cronologia que s'ordena la documentació. 

1 expedient 

 1K.II-C016.11 Rebuts del retorn del préstec forçós per 

l'encabezamiento del Dret de Portes. 

01/11/1819 30/11/1819 El préstec s'exigí entre el 21/09/1819 i el 30/09/1819, i és en 

aquesta cronologia que s'ordena la documentació. 

1 expedient 

 1K.II-C016.12 Rebuts del retorn del préstec forçós per 

l'encabezamiento del Dret de Portes. 

01/12/1819 31/12/1819 El préstec s'exigí entre el 21/09/1819 i el 30/09/1819, i és en 

aquesta cronologia que s'ordena la documentació. 

1 expedient 

1K.II-C017 1K.II-C017.01 Portal de l'Àngel, estats setmanals de la 

recaptació del Dret de Portes. 

21/07/1821 12/10/1822 Comunicats diaris, agrupats setmanalment, del Portal de l'Àngel 

de Barcelona. Els conformen conjuntament l'interventor i el 

col·lector, seguint la norma nº 28 del Reglament de 

l'Administració i Govern del Dret de Portes, de 1821. Cada camisa 

conté un sumatori de la recaptació setmanal, i el número de 

setmana a la que fa referència. 

1 expedient 

 1K.II-C017.02 Porta Nova, estats setmanals de la recaptació 

del Dret de Portes. 

29/07/1821 12/10/1822 Comunicats diaris, agrupats setmanalment, de la Porta Nova de 

Barcelona. Els conformen conjuntament l'interventor i el 

col·lector, seguint la norma nº 28 del Reglament de 

l'Administració i Govern del Dret de Portes, de 1821. Cada camisa 

conté un sumatori de la recaptació setmanal, i el número de 

setmana a la que fa referència. 

1 expedient 
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 1K.II-C017.03 Portal de Santa Madrona, estats setmanals de 

la recaptació del Dret de Portes. 

01/09/1821 15/12/1821 Comunicats diaris, agrupats setmanalment, del Portal de Santa 

Madrona de Barcelona. Els conformen conjuntament 

l'interventor i el col·lector, seguint la norma nº 28 del Reglament 

de l'Administració i Govern del Dret de Portes, de 1821. Cada 

camisa conté un sumatori de la recaptació setmanal, i el número 

de setmana a la que fa referència. 

1 expedient 

1K.II-C018 1K.II-C018.01 Porta de Mar, estats setmanals de la 

recaptació del Dret de Portes. 

23/07/1821 12/10/1822 Comunicats diaris, agrupats setmanalment, de la Porta de Mar de 

Barcelona. Els conformen conjuntament l'interventor i el 

col·lector, seguint la norma nº 28 del Reglament de 

l'Administració i Govern del Dret de Portes, de 1821. Cada camisa 

conté un sumatori de la recaptació setmanal, i el número de 

setmana a la qual fa referència. 

1 expedient 

 1K.II-C018.02 Comunicats diaris i intervenció per la 

introducció de vitualles estrangeres per la 

Porta de Mar. 

01/02/1823 28/02/1823 Estats diaris de la introducció de blats, llegums, arrossos i ordis 

per la Porta de Mar provinents de l'estranger. A vegades inclou 

informació sobre els vaixells i els seus patrons, així com els 

consignataris de la càrrega i la procedència. 

1 expedient 

 1K.II-C018.03 Porta Nova, rebuts de les entregues diàries de 

caudals. 

01/02/1823 28/12/1823 Rebut conforme el Col·lector de la Porta Nova ha entregat els 

caudals del Dret de Portes al dipòsit de l'Ajuntament, i signat per 

l'interventor, seguint la norma núm. 26 del Reglament de 

l'Administració i Govern del Dret de Portes, de 1821. El mes de 

maig i de juny, els rebuts es divideixen segons si són recaptacions 

de les carns salades i escombraries o bé de llana i carn de vaca. 

1 expedient 

 1K.II-C018.04 Porta de Mar, rebuts de les entregues diàries 

de cabals. 

16/02/1823 29/12/1823 Rebut conforme el Col·lector de la Porta de Mar ha entregat els 

caudals del Dret de Portes al dipòsit de l'Ajuntament, i signat per 

l'interventor, seguint la norma nº 26 del Reglament de 

l'Administració i Govern del Dret de Portes, de 1821. 

1 expedient 

 1K.II-C018.05 Portal de l'Àngel, rebuts de les entregues 

diàries de cabals. 

18/02/1823 29/12/1823 Rebut conforme el Col·lector del Portal de l'Àngel ha entregat els 

caudals del Dret de Portes al dipòsit de l'Ajuntament, i signat per 

l'interventor, seguint la norma núm. 26 del Reglament de 

l'Administració i Govern del Dret de Portes, de 1821. 

1 expedient 



 

 

| 20 

06.01/1K.II – Drets de Portes 

 

1K.II-C019  Rebuts del cost de les rondes nocturnes per 

evitar introduccions fraudulentes i/o 

contraban a la ciutat. 

11/01/1823 09/03/1823 Rondas, avisos y rebuts. Enero de 1823.  Els rebuts estipulen la 

quantitat total d'homes empleats en la tasca de vigilar diferents 

punts de la ciutat: les drassanes, les muralles i les portes. Les 

agrupacions són per dies, i cada Companyia presenta un rebut a 

l'Administració del Dret de Portes. 

1 lligall 

1K.II-C020 1K.II-C020.01 Comunicats diaris de la recaptació destinada 

a la neteja del Port. 

19/01/1822 06/07/1822 Comunicats diaris, agrupats setmanalment, que informen del que 

s'ha recaptat cada dia a totes les Portes sobre els articles del Dret 

de Portes que tenen un recàrrec, destinat aquest a dur a terme 

una neteja del Port. 

1 expedient 

 1K.II-C020.02 Rebuts de les entregues diàries de caudals 

per les portes de la ciutat. 

01/02/1823 28/02/1823 Rebuts, agrupats de forma diària, de totes les portes de la ciutat i 

conforme el Col·lector del Portal de l'Àngel ha entregat els 

caudals del Dret de Portes al dipòsit de l'Ajuntament. Signat per 

l'interventor seguint la norma nº 26 del Reglament de 

l'Administració i Govern del Dret de Portes, de 1821. Inclou la 

relació d'introductors de bestiar per la porta de D. Carles, que fa 

de camisa per la resta de rebuts. 

1 lligall 

1K.II-C021 1K.II-C021.01 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

01/03/1823 01/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.02 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

02/03/1823 02/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.03 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

03/03/1823 03/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.04 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

04/03/1823 04/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.05 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

05/03/1823 05/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.06 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

06/03/1823 06/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.07 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

07/03/1823 07/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.08 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

08/03/1823 08/03/1823  1 expedient 
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 1K.II-C021.09 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

09/03/1823 09/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.10 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

10/03/1823 10/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.11 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

11/03/1823 11/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.12 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

12/03/1823 12/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.13 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

13/03/1823 13/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.14 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

14/03/1823 14/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.15 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

15/03/1823 15/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.16 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

16/03/1823 16/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.17 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

17/03/1823 17/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.18 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

18/03/1823 18/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.19 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

19/03/1823 19/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.20 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

20/03/1823 20/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.21 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

21/03/1823 21/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.22 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

22/03/1823 22/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.23 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

23/03/1823 23/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.24 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

24/03/1823 24/03/1823  1 expedient 
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 1K.II-C021.25 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

25/03/1823 25/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.26 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

26/03/1823 26/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.27 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

27/03/1823 27/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.28 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

28/03/1823 28/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.29 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

29/03/1823 29/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.30 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

30/03/1823 30/03/1823  1 expedient 

 1K.II-C021.31 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

31/03/1823 31/03/1823  1 expedient 

1K.II-C022 1K.II-C022.01 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

01/04/1823 05/04/1823  1 expedient 

 1K.II-C022.02 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

06/04/1823 12/04/1823  1 expedient 

 1K.II-C022.03 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

13/04/1823 19/04/1823  1 expedient 

 1K.II-C022.04 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

20/04/1823 26/04/1823  1 expedient 

 1K.II-C022.05 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

27/04/1823 27/04/1823  1 expedient 

 1K.II-C022.06 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

28/04/1823 28/04/1823  1 expedient 

 1K.II-C022.07 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

29/04/1823 29/04/1823  1 expedient 

 1K.II-C022.08 Resums de recaptació del Dret de Portes als 

portals de la ciutat. 

30/04/1823 30/04/1823  1 expedient 
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 1K.II-C022.09 Portal de Sant Antoni, rebuts de les entregues 

diàries de caudals. 

01/05/1823 20/12/1823 Rebut conforme el Col·lector de la Porta Nova ha entregat els 

caudals del Dret de Portes al dipòsit de l'Ajuntament, i signat per 

l'interventor, seguint la norma núm. 26 del Reglament de 

l'Administració i Govern del Dret de Portes, de 1821. 

1 expedient 

 1K.II-C022.10 Portal de Santa Madrona, rebuts de les 

entregues diàries de caudals. 

21/07/1823 22/10/1823 Rebut conforme el Col·lector de la Porta Nova ha entregat els 

caudals del Dret de Portes al dipòsit de l'Ajuntament, i signat per 

l'interventor, seguint la norma núm. 26 del Reglament de 

l'Administració i Govern del Dret de Portes, de 1821. 

1 expedient 

 1K.II-C022.11 Pòlisses d'introducció de 15 cabrits al 

portador. 

01/06/1827 30/06/1827 Les pòlisses permeten al portador del document introduir 15 

cabrits per les portes de la ciutat, que seran traslladats a la 

carnisseria del Capítol d'una església, sense identificar. Les 

pòlisses estan signades i segellades, però no hi consta el nom de 

l'introductor. 

31 document 

1K.II-C023  Comunicats diaris del Dret de Portes, imposat 

l'any 1836. 

01/01/1841 30/06/1841 Resums diaris del que s'ha introduït a través de la Porta de Mar, 

el Portal Nou i el Portal de l'Àngel, mitjançant l'empresa 

adjudicatària de la subrogació del Dret de Portes, a càrrec de José 

Bosch. Una camisa per mes. 

6 expedient 

1K.II-C024  Comunicats diaris del Dret de Portes, imposat 

l'any 1836. 

01/07/1841 31/12/1841 Resums diaris del que s'ha introduït a través de la Porta de Mar, 

el Portal Nou i el Portal de l'Àngel, mitjançant l'empresa 

adjudicatària de la subrogació del Dret de Portes, a càrrec de José 

Bosch. Una camisa per mes. 

6 expedient 

1K.II-C025 1K.II-C025.01 Resums dels arbitris sobre el Dret de Portes i 

l'Impost de la Carn, del 1846. 

01/01/1846 31/12/1846 Resums setmanals del que s'ha recaptat de l'arbitri del vi al Portal 

de l'Àngel i a la Porta de Mar, i també del recollit per l'Impost 

sobre les Carns. 

1 lligall 

 1K.II-C025.02 Resums del recaptat sobre les Carns a 

Barcelona. 

01/01/1846 31/12/1846 Comunicats diaris del consum i recaptació d'impostos sobre la 

carn a diferents indrets de Barcelona, en concret, la 'Plaza de 

Cerdos', l'escorxador de Gràcia i a la Porta Nova (sobre l'antic 

impost municipal sobre carns). Un expedient per mes. Manquen 

els mesos de febrer, març i abril. 

9 expedient 

1K.II-C026  Comunicats diaris del Dret de Portes, imposat 

l'any 1836. 

01/01/1846 31/10/1846 Resums diaris del que s'ha introduït a través de la Porta de Mar, 

el Portal Nou i el Portal de l'Àngel. Una camisa per mes. 

9 expedient 

1K.II-C027 1K.II-C027.01 Comunicats diaris del Dret de Portes, imposat 

l'any 1836. 

01/11/1846 31/12/1846 Resums diaris del que s'ha introduït a través de la Porta de Mar, 

el Portal Nou i el Portal de l'Àngel. Una camisa per mes. 

3 expedient 
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 1K.II-C027.02 Recaptació del vi a la Porta de Mar. 01/01/1847 31/12/1847 Resums setmanals i comunicats diaris de la recaptació sobre 

l'Impost del Vi a la Porta de Mar. 

1 lligall 

1K.II-C028 1K.II-C028.01 Resums dels arbitris sobre el Dret de Portes i 

l'Impost de la Carn, del 1847. 

01/01/1847 08/11/1847 Resums setmanals del que s'ha recaptat de l'arbitri del vi al Portal 

de l'Àngel i a la Porta de Mar, i també del recollit per l'Impost 

sobre les Carns. 

1 lligall 

 1K.II-C028.02 Recaptació del vi al Portal de l'Àngel. 01/11/1847 31/12/1847 Resums setmanals i comunicats diaris de la recaptació sobre 

l'Impost del Vi al Portal de l'Àngel. 

1 lligall 

1K.II-C029  Recaptació de l'Impost de la Carn a la Porta 

Nova. 

01/01/1847 31/12/1847 Resums setmanals i comunicats diaris de la recaptació sobre 

l'Impost del Vi al Portal de l'Àngel. 

1 lligall 

1K.II-C030  Resums dels arbitris sobre el Dret de Portes i 

l'Impost de la Carn, del 1848. 

01/01/1848 23/06/1848 Resums setmanals del que s'ha recaptat de l'arbitri del vi al Portal 

de l'Àngel i a la Porta de Mar, i també del recollit per l'Impost 

sobre les Carns. 

1 lligall 

1K.II-C031  Resums dels arbitris sobre el Dret de Portes i 

l'Impost de la Carn, del 1848. 

24/06/1848 31/12/1848 Resums setmanals del que s'ha recaptat de l'arbitri del vi al Portal 

de l'Àngel i a la Porta de Mar, i també del recollit per l'Impost 

sobre les Carns. 

1 lligall 

1K.II-C032  [Llibre de caixa de la Tresoreria dels Drets de 

Portes, 1819-1820] 

19/08/1819 20/06/1820 Libro de Caja de la Tesorería de los Derechos de Puertas. 1819-

1820  Llibre de Caixa de Pablo Gomis, tresorer. Càrrec i data. 

1 volum 

1K.II-C033  [Llibre de comptabilitat general de Tresoreria 

del Dret de Portes] 

01/10/1819 01/05/1820 Balanços generals i mensuals -càrrec i data- relació detallada del 

recaptat en cada un dels fielats. 

1 volum 

1K.II-C034  Copiador de [cartes] 24/08/1819 31/12/1820 Copiador de cartes de la Secretaria de la Junta del Dret de Portes. 1 volum 

1K.II-C035  [Lliurances del tresorer de la Junta General 

d'Administració i Govern del Dret de Portes] 

01/09/1819 30/05/1820 Llibre d'entregues monetàries mitjançant lliurances per part del 

tresorer del Dret de Portes. 

1 volum 

1K.II-C036  [Estat general dels retorns del préstec forçós 

als col·lectors de les portes de la ciutat] 

07/09/1819 03/07/1820 Llibre del retorn del préstec forçós executat als col·lectors de la 

porta de la ciutat. 

1 volum 

1K.II-C037  [Porta de Sant Antoni. Credença. Menut. 

1820] 

01/01/1820 14/04/1820 Puerta de San Antonio. Credencia. Menudo 1820.   Llibre de 

gravamen per la introducció de mercaderies per la porta de Sant 

Antoni. 

1 volum 

1K.II-C038  [Llibre d'entrada de mercaderies a la ciutat] 01/01/1820 14/04/1820 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per una 

porta indeterminada. 

1 volum 

1K.II-C039  Porta de Sant Antoni. 01/02/1820 30/03/1820 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la porta 

de Sant Antoni. 

1 volum 
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1K.II-C040  [Porta de Sant Antoni. Credença. 

Assentaments de vins i licors. 1820]  

01/01/1820 14/04/1820 Puerta de San Antonio. Credencia. Asientos de vinos y licores. 

1820  Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la 

porta de Sant Antoni.   

1 volum 

1K.II-C041  Intervenció de la Porta de l'Àngel. 23/07/1821 19/10/1821 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

de l'Àngel. Llibre número 1. 

1 volum 

1K.II-C042  Intervenció de la Porta de l'Àngel. 21/10/1821 11/01/1822 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies pel portal 

de l'Àngel. Llibre número 2. 

1 volum 

1K.II-C043  Intervenció de la Porta de l'Àngel. 12/01/1822 03/03/1822 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies pel Portal 

de l'Àngel. Llibre 3. 

1 volum 

1K.II-C044  Intervenció de la Porta de l'Àngel. 10/03/1822 18/05/1822 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

de l'Àngel. 

1 volum 

1K.II-C045  Intervenció de la Porta de l'Àngel. 19 de maig 

de 1822. 

19/05/1822 29/07/1822 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies pel portal 

de l'Àngel. Especifica que és el número 5. 

1 volum 

1K.II-C046  [Intervenció del Portal de l'Àngel] 30/07/1822 05/10/1822 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies pel Portal 

de l'Àngel. 

1 volum 

1K.II-C047  Intervenció de la Porta de l'Àngel. 06/10/1822 10/12/1822 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

de l'Àngel. 

1 volum 

1K.II-C048  Intervenció de la Porta de l'Àngel. 11/12/1822 19/02/1823 Puerta del Angel. Intervencion. Dia 11 de diciembre de 1822  

Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies pel Portal 

de l'Àngel. 

1 volum 

1K.II-C049  Intervenció de la Porta de l'Àngel. 20/02/1823 14/05/1823 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies pel portal 

de l'Àngel. 

1 volum 

1K.II-C050  Col·lectoria de la Porta de l'Àngel. 23/07/1821 19/10/1821 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

de l'Àngel. 

1 volum 

1K.II-C051  Col·lectoria de la Porta de l'Àngel. 20/10/1821 11/01/1822 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per el 

Portal de l'Àngel. 

1 volum 

1K.II-C052  Col·lectoria de la Porta de l'Àngel. 12/01/1822 09/03/1822 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

de l'Àngel. 

1 volum 

1K.II-C053  Col·lectoria de la Porta de l'Àngel. 10/03/1822 18/05/1822 Puerta del Angel. Colectoría. 10 de marzo de 1822.  Llibre de 

gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta de 

l'Àngel. 

1 volum 

1K.II-C054  Col·lectoria de la Porta de l'Àngel 19/05/1822 29/07/1822 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

de l'Àngel. 

1 volum 
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1K.II-C055  Col·lectoria de la Porta de l'Àngel. 06/10/1822 10/12/1822 Puerta del Angel. Colectoria. 6 de octubre de 1822  Llibre de 

gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta de 

l'Àngel. 

1 volum 

1K.II-C056  Col·lectoria de la Porta de l'Àngel. 30/07/1822 05/10/1822 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

de l'Àngel. 

1 volum 

1K.II-C057  Col·lectoria de la Porta de l'Àngel. 20/02/1823 14/05/1823 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

de l'Àngel. 

1 volum 

1K.II-C058  Pesador de la Porta de l'Àngel. Primera 

llibreta. 

23/07/1821 14/12/1821 S'anoten les càrregues de líquid (oli, vinagre i vi negre) 

introduïdes en les següents mesures: barril, càrrega i porció. 

1 volum 

1K.II-C059  Llibreta per al pesa-licor de la Porta de 

l'Àngel. 

15/12/1821 04/08/1822 Segona llibreta. S'anoten les càrregues de líquid (oli, vinagre i vi 

negre) introduïdes en les següents mesures: barril, càrrega i 

porció. 

1 volum 

1K.II-C060  Llibreta per al pesa-licor del Portal de l'Àngel. 07/08/1822 29/01/1823 Tercera llibreta. S'anoten les càrregues de líquid (oli, vinagre i vi 

negre) introduïdes en les següents mesures: barril, càrrega i 

porció. 

1 volum 

1K.II-C061  Intervenció de la Porta Nova. 23/07/1821 31/12/1822 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

Nova. 

1 volum 

1K.II-C062  Intervenció de la Porta Nova. 01/01/1822 14/03/1822 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

Nova. 

1 volum 

1K.II-C063  [Intervenció de la Porta Nova] 15/03/1822 15/03/1822 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

Nova. 

1 volum 

1K.II-C064  Intervenció de la Porta Nova. 01/07/1822 26/10/1822 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

Nova. 

1 volum 

1K.II-C065  Intervenció de la Porta Nova. 27/10/1822 22/02/1823 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

Nova. 

1 volum 

1K.II-C066  Col·lectoria de la Porta Nova. 23/07/1821 31/12/1821 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

Nova. 

1 volum 

1K.II-C067  Col·lectoria de la Porta Nova. 01/01/1822 14/03/1822 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

Nova. 

1 volum 

1K.II-C068  [Col·lectoria de la Porta Nova] 15/03/1822 30/06/1822 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

Nova. 

1 volum 

1K.II-C069  Col·lectoria de la Porta Nova. 01/07/1822 26/10/1822 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

Nova. 

1 volum 
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1K.II-C070  Col·lectoria de la Porta Nova. 27/10/1822 22/02/1823 Puerta Nueva. Colectoria (libro 5º)  Llibre de gravamen per la 

introducció de mercaderies per la Porta Nova. 

1 volum 

1K.II-C071  Pesador de la Porta Nova. Llibre primer. 23/07/1821 14/12/1821 S'anoten les càrregues de líquid (oli, vinagre i vi negre) 

introduïdes en les següents mesures: barril, càrrega i porció. 

1 volum 

1K.II-C072  Pesador de la Porta Nova. Llibre segon. 15/12/1821 14/01/1823 S'anoten les càrregues de líquid (oli, vinagre i vi negre) 

introduïdes en les següents mesures: barril, càrrega i porció. 

1 volum 

1K.II-C073  Llibreta pel pesador de la Porta Nova. 15/01/1823 29/11/1823 Tercera llibreta. S'anoten les càrregues de líquid (oli, vinagre i vi 

negre) introduïdes en les següents mesures: barril, càrrega i 

porció. 

1 volum 

1K.II-C074  Intervenció de la Porta de Sant Antoni. 23/02/1823 16/05/1823 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

de Sant Antoni. 

1 volum 

1K.II-C075  Col·lectoria de la Porta de Sant Antoni. 23/02/1823 16/05/1823 Puerta de [San Antonio] Colectoria. 23 de febrero de 1823. Libro 

6  Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la 

Porta de Sant Antoni. 

1 volum 

1K.II-C076  Llibreta per el pesa-licor de la Porta de Sant 

Antoni. 

23/07/1823 18/01/1824 S'anoten les càrregues de líquid (oli, vinagre i vi negre) 

introduïdes en les següents mesures: barril, càrrega i porció. 

1 volum 

1K.II-C077  Porta de Sant Antoni. 16/12/1823 18/01/1824 Llibre de recaptació diària per la introducció de mercaderies al 

Portal de Sant Antoni, sense que es pugui especificar si es tracta 

del llibre de Col·lectoria o el d'Intervenció. Llibre 8. 

1 volum 

1K.II-C078  Porta de Sant Antoni. 17/05/1823 15/12/1823 Llibre de recaptació diària per la introducció de mercaderies al 

Portal de Sant Antoni, sense que es pugui especificar si es tracta 

del llibre de Col·lectoria o el d'Intervenció. Llibre 7. 

1 volum 

1K.II-C079  [Arbitris municipals. Porta de l'Àngel. 1836, 

abril] 

01/04/1836 30/04/1836 Llibre de recaptació diària de l'impost sobre vi al Portal de 

l'Àngel. Signa Pedro Melé. 

1 volum 

1K.II-C080  [Arbitris municipals. Porta de l'Àngel. 1836, 

maig] 

01/05/1836 31/05/1836 Llibre de recaptació diària de l'impost sobre vi al Portal de 

l'Àngel. Signa Pedro Melé. 

1 volum 

1K.II-C081  [Arbitris municipals. Porta de l'Àngel. 1836, 

juny] 

01/06/1836 30/06/1836 Llibre de recaptació diària de l'impost sobre vi al Portal de 

l'Àngel. Signa Pedro Melé. 

1 volum 

1K.II-C082  [Arbitris municipals. Porta de l'Àngel. 1836, 

juliol] 

01/07/1836 31/07/1836 Llibre de recaptació diària de l'impost sobre vi al Portal de 

l'Àngel. Signa Pedro Melé. 

1 volum 

1K.II-C083  [Arbitris municipals. Portal de l'Àngel. 1836, 

agost] 

01/08/1836 31/08/1836 Llibre de recaptació diària de l'impost sobre vi al Portal de 

l'Àngel. Signa Pedro Melé. 

1 volum 
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1K.II-C084  [Arbitris municipals. Portal de l'Àngel. 1836, 

setembre] 

01/09/1836 30/09/1836 Llibre de recaptació diària de l'impost sobre vi al Portal de 

l'Àngel. Signa Pedro Melé. 

1 volum 

1K.II-C085  [Arbitris municipals. Portal de l'Àngel. 1836, 

octubre] 

01/10/1836 30/10/1836 Llibre de recaptació diària de l'impost sobre vi al Portal de 

l'Àngel. Signa Pedro Melé. 

1 volum 

1K.II-C086  Portal de l'Àngel. Mes de maig de 1837. 01/05/1837 31/05/1837 Quadern de recaptació diària dels impostos d'entrada de vi a la 

ciutat. 

1 volum 

1K.II-C087  Portal de l'Àngel. Mes de juny de 1837. 01/06/1837 30/06/1837 Quadern de recaptació diària dels impostos d'entrada de vi a la 

ciutat. 

1 volum 

1K.II-C088  Portal de l'Àngel. Mes de juliol de 1837. 01/07/1837 31/07/1837 Quadern de recaptació diària dels impostos d'entrada de vi a la 

ciutat. 

1 volum 

1K.II-C089  Portal de l'Àngel. Mes d'agost de 1837. 01/08/1837 31/08/1837 Quadern de recaptació diària dels impostos d'entrada de vi a la 

ciutat. 

1 volum 

1K.II-C090  [Portal de l'Àngel. Recaptació de l'impost del 

vi] 

01/09/1837 27/10/1837 Quadern de recaptació diària dels impostos d'entrada de vi a la 

ciutat. 

1 volum 

1K.II-C091  [Portal de l'Àngel. Recaptació de l'impost del 

vi] 

28/10/1837 24/12/1837 Puerta del Angel. Recaudación desde el 28 de octubre de 1837 al 

24 de diciembre del mismo  Quadern de recaptació diària dels 

impostos d'entrada de vi a la ciutat. 

1 volum 

1K.II-C092  [Portal de l'Àngel. Recaptació de l'impost del 

vi] 

25/12/1837 03/04/1838 Puerta del Angel. Recaudación desde el 25 de diciembre de 1837 

al 3 de abril de 1838.  Llibre de recaptació diària de l'impost sobre 

vi al Portal de l'Àngel. Signa Pedro Melé. 

1 volum 

1K.II-C093  [Portal de l'Àngel. Recaptació de l'impost del 

vi] 

04/04/1838 31/08/1838 Puerta del Angel. Recaudación desde el 4 de abril de 1838 al 31 

de agosto del mismo.  Llibre de recaptació diària de l'impost 

sobre vi al Portal de l'Àngel. Signa Pedro Melé. 

1 volum 

1K.II-C094  [Portal de l'Àngel. Recaptació de l'impost del 

vi] 

01/09/1838 31/12/1838 Puerta del Angel. Recaudación desde el dia 1ro de setiembre de 

1838 al 31 de diciembre inclusive  Llibre de recaptació diària de 

l'impost sobre vi al Portal de l'Àngel. Signa Pedro Melé. 

1 volum 

1K.II-C095  [Portal de l'Àngel. Recaptació de l'impost del 

vi] 

01/01/1839 08/05/1839 Puerta del Angel. Recaudación desde el primero de enero al 8 de 

mayo inclusive.  Llibre de recaptació diària de l'impost sobre vi al 

Portal de l'Àngel. Signa Pedro Melé. 

1 volum 

1K.II-C096  [Portal de l'Àngel. Recaptació de l'impost del 

vi] 

09/05/1839 31/12/1839 Porta del Angel, libro de recaudación desde el 9 de mayo hasta el 

31 de diciembre de 1839, inclusive  Llibre de recaptació diària de 

l'impost sobre vi al Portal de l'Àngel. Signa Pedro Melé, i més 

endavant, Jacinto Soler. 

1 volum 
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1K.II-C097  [Portal de l'Àngel. Recaptació de l'impost del 

vi] 

01/01/1840 30/04/1840 Puerta del Angel. Libro de recaudación desde el 1ro de enero al 

30 de abril inclusive de 1840.  Llibre de recaptació diària de 

l'impost sobre vi al Portal de l'Àngel. Signa Pedro Melé. 

1 volum 

1K.II-C098  [Portal de l'Àngel. Recaptació de l'impost del 

vi] 

01/05/1840 31/07/1840 Año de 1840, intervención, Puerta del Angel, mayo-junio-julio.  

Llibre de recaptació diària de l'impost sobre vi al Portal de 

l'Àngel. Signa Pedro Melé. 

1 volum 

1K.II-C099  [Portal de l'Àngel. Intervenció de la 

recaptació de l'impost del vi] 

01/08/1840 31/10/1840 Año de 1840. Intervención, puerta, del Ángel. Agosto, setiembre 

y octubre  Quadern de recaptació diària dels impostos d'entrada 

de vi, comú i general, a la ciutat a través de la Porta de l'Àngel. 

1 volum 

1K.II-C100  [Llibre de recaptació diària sobre el vi a la 

ciutat de Barcelona] 

01/11/1840 31/12/1840 Llibre de recaptació diària de l'impost sobre vi a un portal, per les 

dates segurament el portal de l'Àngel. Signa Soler. 

1 volum 

1K.II-C101  [Portal de l'Àngel. Recaptació de l'impost del 

vi] 

01/01/1841 30/06/1841 Puerta del Angel. Recaudación desde el 1 de enero de 1841 hasta 

el 30 de junio del mismo.  Llibre de recaptació diària de l'impost 

sobre vi al Portal de l'Àngel.  

1 volum 

1K.II-C102  [Llibre de recaptació diària sobre el vi a la 

ciutat de Barcelona] 

01/07/1841 31/12/1841 Llibre de recaptació diària de l'impost sobre vi en una de les 

portes de Barcelona, desconeguda, però per les dates 

segurament es tracta del Portal de l'Àngel. Al final de cada dia 

signa Antonio Massó. 

1 volum 

1K.II-C103  [Portal de l'Àngel. Recaptació de l'impost del 

vi] 

01/01/1842 30/06/1842 Puerta del Angel. Recaudación. Primer semestre de 1842.  Llibre 

de recaptació diària de l'impost sobre vi al Portal de l'Àngel. Signa 

Pedro Melé. 

1 volum 

1K.II-C104  [Portal de l'Àngel. Recaptació de l'impost del 

vi] 

01/07/1842 31/12/1842 Puerta del Angel. Segundo semestre de 1842  Llibre de recaptació 

diària de l'impost sobre vi al Portal de l'Àngel. Signa Antonio 

Massó. 

1 volum 

1K.II-C105  [Portal Nou o Porta Nova. Recaptació de 

l'impost del vi] 

01/07/1842 29/02/1844 Puerta Nueva. 1ro de julio año de 1842. 7º libro de arbitrios.  

Llibre de recaptació diària d'un impost sobre l'entrada de bestiar i 

fusta a la Porta Nova 

1 volum 

1K.II-C106  [Arbitris municipals. Porta de Don Carlos, 

extracció de vins dels dipòsits domèstics de la 

Barceloneta] 

01/01/1844 31/12/1850 Registre de ciutadans amb permisos per extreure vi dels depòsits 

domèstics. Inclou índex onomàstic.  

1 volum 

1K.II-C107  [Arbitris municipals. Porta de Don Carlos, 

sortides de bestiar procedents de 

desembarcaments] 

01/01/1844 07/05/1853 Llibre de registre de bucs que introdueixen bestiar. Indica nom 

del buc, consignatari i tipus de bestiar.  

1 volum 
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1K.II-C108  Introducció de vins a dipòsits de la 

Barceloneta per la porta de Don Carlos. 

01/02/1844 31/05/1853 Registre de ciutadans amb permisos per extreure vi dels depòsits 

domèstics i les introduccions dutes a terme.  

1 volum 

1K.II-C109  [Llibre de sortides diàries de mercaderies per 

les portes de la ciutat] 

30/12/1848 29/11/1849 Porta indeterminada.  1 volum 

1K.II-C110  [Llibre d'assentament de mercaderies i vi que 

passen per la porta de don Carlos per 

embarcar-se]  

02/04/1850 07/05/1853 Intervención municipal. Efectos a embarque. Empieza en el año 

1850. Puerta de D. Carlos.  

1 volum 

1K.II-C111  [Llibre d'assentament de mercaderies i vi que 

surten per la porta de don Carlos ]  

18/04/1850 30/04/1850 Asientos de las guias de los líquidos y otros efectos que adeudan 

al ayuntamiento y salen por la puerta de D. Carlos  

1 volum 

1K.II-C112  Recaptació dels drets municipals de la Porta 

Nova. 

01/11/1851 30/11/1852 Llibre de gravamen per la introducció de mercaderies per la Porta 

Nova.  

1 volum 

 


