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10.01/1E.II  Capbreus i seguretats 

 

Signatura Títol Data inicial Data final Descripció Quantitat 

1E.II-1 

Primer capbreu dels forments del 

temps del discret Joan Faner, notari 

públic de Barcelona, escrivà del 

Consell de Cent. 

05/09/1483 21/01/1502 Manual notarial de contractes de compra-venda de blat per al 

proveïment de la ciutat de Barcelona. També hi podem trobar 

nomenaments d'oficials relacionats amb l'administració de cereals i 

farines (palloler, custodi dels forments) i contractes d'arrendament de 

drets sobre la compra-venda de forments. 

1 volum 

1E.II-2 

Segon capbreu dels forments, des del 

temps de Joan Faner fins el temps de 

Jaume Plana, escrivà del Consell de 

Cent. 

27/01/1502 12/10/1521 Manual notarial de contractes de compra-venda de blat per al 

proveïment de la ciutat de Barcelona. Hi podem trobar nomenaments 

d'oficials relacionats amb l'administració de cereals i farines (palloler, 

custodi dels forments) i contractes d'arrendament de drets sobre la 

compra-venda de forments. 

1 volum 

1E.II-3 

Llibre de seguretats 07/11/1521 02/04/1530 Llibre d'assegurances del forment anotat pels escrivans dels Clavaris 

del Consell de Cent. Recull cronològic dels contractes de seguretats o 

assegurances sobre el forment. Els consignataris (organitzats per 

origen/destí) han de pagar al clavari una part del cost total del trasllat i 

els forments, i fer-se'n responsables del total si aquest es perdés. 

1 volum 

1E.II-4 

Primer llibre dels forments de Rafael 

Puig, notari públic per autoritat reial i 

escrivà del honorable consell de 

Barcelona 

21/11/1530 20/02/1548 Manual notarial de contractes de compra-venda de blat per al 

proveïment de la ciutat de Barcelona. Hi podem trobar nomenaments 

d'oficials relacionats amb l'administració de cereals i farines (palloler, 

custodi dels forments) i contractes d'arrendament de drets sobre la 

compra-venda de forments. 

1 volum 

1E.II-5 

[Llibre de seguretats del forment] 23/03/1548 03/11/1557 Llibre d'assegurances del forment anotat pels escrivans dels Clavaris 

del Consell de Cent. Recull cronològic dels contractes de seguretats o 

assegurances sobre el forment. Els consignataris (organitzats per 

origen/destí) han de pagar al clavari una part del cost total del trasllat i 

els forments, i fer-se'n responsables del total si aquest es perdés. 

1 volum 

1E.II-6 

[Llibre de seguretats del forment] 10/08/1566 16/04/1574 Llibre d'assegurances del forment anotat pels escrivans dels Clavaris 

del Consell de Cent. Recull cronològic dels contractes de seguretats o 

assegurances sobre el forment. Els consignataris (organitzats per 

origen/destí) han de pagar al clavari una part del cost total del trasllat i 

els forments, i fer-se'n responsables del total si aquest es perdés.El 

volum fou escrit per Miquel Joan Cellers, notari públic i escriva del 

1 volum 
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Consell de Cent. 

1E.II-7 

Seguretats de la Ciutat de Barcelona 24/10/1575 29/10/1584 Llibre d'assegurances del forment anotat pels escrivans dels Clavaris 

del Consell de Cent. Recull cronològic dels contractes de seguretats o 

assegurances sobre el forment. Els consignataris (organitzats per 

origen/destí) han de pagar al clavari una part del cost total del trasllat i 

els forments, i fer-se'n responsables del total si aquest es perdés. 

1 volum 

1E.II-8 

Primer llibre de les seguretats del 

forment de Geroni Antich Canyelles, 

notari públic i escrivà de l'honorable 

Consell de la Ciutat. 

30/08/1586 21/09/1594 Llibre d'assegurances del forment anotat pels escrivans dels Clavaris 

del Consell de Cent. Recull cronològic dels contractes de seguretats o 

assegurances sobre el forment. Els consignataris (organitzats per 

origen/destí) han de pagar al clavari una part del cost total del trasllat i 

els forments, i fer-se'n responsables del total si aquest es perdés. 

1 volum 

1E.II-9 

Segon llibre de les seguretats del 

forment de Geroni Antich Canyelles, 

notari públic i escrivà de l'honorable 

Consell de la Ciutat. 

29/04/1594 08/10/1618 Llibre d'assegurances del forment anotat pels escrivans dels Clavaris 

del Consell de Cent. Recull cronològic dels contractes de seguretats o 

assegurances sobre el forment. Els consignataris (organitzats per 

origen/destí) han de pagar al clavari una part del cost total del trasllat i 

els forments, i fer-se'n responsables del total si aquest es perdés. 

1 volum 

1E.II-10 

[Llibre de forments i seguretats] 07/04/1613 24/10/1640 La primera meitat del llibre és un manual notarial de contractes de 

compra-venda de blat per al proveïment de la ciutat de Barcelona. Hi 

podem trobar nomenaments d'oficials relacionats amb l'administració 

de cereals i farines (palloler, custodi dels forments) i contractes 

d'arrendament de drets sobre la compra-venda de forments. La segona 

meitat és un llibre de seguretats del forment. 

1 volum 

1E.II-11 

Intervenció en la venta de forments. 12/11/1641 27/01/1698 Volum format per capbreus per la compra-venta de blat i 

assegurances. 

Manual notarial de contractes de compra-venda de blat per al 

proveïment de la ciutat de Barcelona i recull cronològic dels 

contractes de seguretats o assegurances sobre el forment.  

1 volum 

 

 


