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07/1C.IV OFICIALS DE LA CIUTAT 

La sèrie quatre està composta per documentació variada i solta sobre l’elecció dels consellers, 

jurats i oficials municipals. Els temes són diversos i entre d’altres tracten de: nomenaments, 

salaris, juraments, gratificacions, del Mostassaf, proveïments, etc., bona part d’aquesta 

documentació és de tipus econòmic i la cronologia s’estén de l’any 1249 al 1793. 

 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1C.IV-1 Consueta vella, eleccions, 

nomenaments, juraments, 

salaris, gratificacions, serveis.  

1356-1505    

1C.IV-2 Eleccions, nomenaments, 

juraments, salaris, gratificacions, 

serveis. 

1500-1599    

1C.IV-3 Unitat d’instal·lació organitzada 

amb originals i còpies de 

documentació de caràcter jurídic 

i administratiu de diversos tipus. 

[1550]-1793    

1C.IV-3/1  Unitat documental composta per 

documentació administrativa, 

jurídica, econòmica... sobre 

eleccions, nomenaments, 

juraments, salaris, gratificacions, 

serveis, etc. 11 dossiers 

[1550]-1698    

1C.IV-3/2 Llibreta de caucions de 

subalterns 

1598-1603    

1C.IV-3/3 Llibreta de consignes per a 

oficials 

1620-1623    

1C.IV-3/4 Plec d’una llibreta de salaris. 1633-1634    

1C.IV-3/5 Unitat documental composta per 

esborranys, còpies, originals de 

documentació jurídica i 

administrativa sobre temes 

d’eleccions, nomenaments, 

juraments,salaris, gratificacions, 

serveis, etc.  2 dossiers. 

1700-1793    

1C.IV-4 Memorials de fermances. 1400-1510    

1C.IV-5 Memorials de fermances. 1511-1539    

1C.IV-6 Memorials de fermances. 1540-1598    

1C.IV-7 Memorials de fermances. 1600-1713    

1C.IV-8 Unitat d’instal·lació composta 

per documents majoritàriament 

de tipus econòmic. 5 dossiers. 

1249-1701    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1C.IV-8/1 Agrupació documental que 

consta d’un rebut de la 

imposició del peix, relació de 

consellers, una reclamació d’un 

deute, anotacions comptables. 4 

docs. 

1249-1571    

1C.IV-8/2 Unitat documental formada per 2 reculls de documents: 

1C.IV-8/2.1 Fragments de documents [s. XIV-XVI]    

1C.IV-8/2.2 Documentació fragmentària de 

tipus econòmic i comptable, 

possiblement procedents de 

Clavaria, (1B.XI). 24 docs. 

[s. XIV-XVI]    

1C.IV-8/3 Unitat documental formada per 

fulls solts, plecs i quaderns de 

documents econòmics 

relacionats amb la sèrie de 

Clavaria (1B.XI). 58 docs. 

1333-1561    

1C.IV-8/4 Unitat documental composta de 2 dossiers: 

1C.IV-8/4.1 Agrupació documental composta 

per memorials, àpoques, 

disposicions, comptes, notes, 

etc. 

1509-1594    

1C.IV-8/4.2 Quadern possiblement procedent 

de Clavaria. 

1561-1563    

1C.IV-8/5 Unitat documental composta (afectada per humitats): 

1C.IV-8/5.1 Memorial..., 1 quadern. [s. XVII]    

1C.IV-8/5.2 Documentació del clavari 

(documentació afectada per 

ferrogàl·liques i Fora de 

consulta. 1 dossier, (45 fol.). 

1534-1538    

1C.IV-8/5.3 Relacions de pagaments de drets 

pel comerç, arrendaments, etc. 1 

quadern. 26 dols.  

1547-1619    

1C.IV-8/5.4 Memorials exposant un greuge i 

reclamant Justícia. 2 docs. 

1649-[s. 

XVII] 

   

1C.IV-8/5.5 Lliuraments del Clavari. 1 

quadern, fol. 392 – 416. 

00.12.1643-

00.01.1644 

   

1C.IV-8/5.6 Dossier compost per 2 plecs i 1 

foli. 1 doc. 

1649    

1C.IV-8/5.7 Compra de deute d’arrendataris. 

1 full. 

1669-1670    

1C.IV-8/5.8 Documents generats per 

l’adquisició d’espelmes als 

candelers de seu, per els oficials 

de la ciutat. 27 docs. 

1669-1700    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1C.IV-8/5.9  Anotacions de comptes de 

pagaments efectuats a 

l’administrador i a oficials del 

Banc de la ciutat de Barcelona. 1 

quadern (14 fol.) 

06.07.1701-

24.12.1701 

   

1C.IV-9 1- Mostassaf sancions, 1 vol. 1399-1400    

 2- Mostassaf rebudes i dates, 1 

vol. 

1401    

1C.IV-10 Mostassaf, Clavaria, 

Administració de les places. 

Documentació diversa agrupada 

en 18 camises, sobre 

proveïments, consum, normes, 

etc. 

s.XIV-1762    

1C.IV-11 Llibre de consignacions fetes per 

oficials de la ciutat  

1626-1630   Codi antic 

1C.XIX-13 

1C.IV-12 Llibre de consignacions fetes per 

oficials de la ciutat 

1643-1658   Codi antic 

1C.XIX-14 

1C.IV-13 Llibre de consignacions fetes per 

oficials de la ciutat 

1683-1700   Codi antic 

1C.XIX-15 

1C.IV-14 Llibre de consignacions fetes per 

oficials de la ciutat 

1700-1712   Codi antic 

1C.XIX-16 

1C.IV-15 Llibre de les relacions que fan 

los metges dels oficials que 

estan malalts 

1634-1673   Codi antic 

1C.XIX-17 

1C.IV-16 Llibre de relacions de metge 1679-1713   Codi antic 

1C.XIX-18 

1C.IV-17 Llibre de llicències de taverners 1590-1599   Fora de consulta 

Codi antic 

1C.XIX-19 

1C.IV-18 Llibre de llicències de taverners 1601-1623   Codi antic 

1C.XIX-20 

1C.IV-19 Llibre de llicències de taverners 1633-1635   Codi antic 

1C.XIX-21 

1C.IV-20 Va i ve de l’escrivania major al 

racional 

1649-1665   Codi antic 

1C.XIX-24 

 

 

 


