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Signatura Descripció D. Inicial D. Final Resum general Quantitat Observacions 

1E.III-1 

Llibre de Cauteles dels pagaments 

fets per raó de l'administració dels 

forments 

23/11/1571 25/06/1584 

Recull cronològic d'ordres de pagament per part dels 

Consellers de l'Administració dels Forments al Clavari de 

la Ciutat.  

1 volum  

1E.III-2 

Llibre de Cauteles dels pagaments 

fets per raó de l'administració dels 

forments 

27/06/1584 13/04/1591 

Recull cronològic d'ordres de pagament per part dels 

Consellers de l'Administració dels Forments al Clavari de 

la Ciutat.  

1 volum  

1E.III-3 

Llibre de Cauteles dels pagaments 

fets per raó de l'administració dels 

forments 

03/02/1596 14/07/1606 

Recull cronològic d'ordres de pagament per part dels 

Consellers de l'Administració dels Forments al Clavari de 

la Ciutat. Inclou rúbrica dels forments, un plec de paper 

doblegat que és l'índex dels particulars als qui s'ha fet 

àpoca de pagament 

1 volum  

1E.III-4 
Llibre d'àpoques i cauteles dels 

Forments de la ciutat de Barcelona 
15/07/1606 16/03/1619 

Recull cronològic d'ordres de pagament per part dels 

Consellers de l'Administració dels Forments al Clavari de 

la Ciutat. Inclou rúbrica dels forments, un plec de paper 

doblegat que és l'índex dels particulars als qui s'ha fet 

àpoca de pagament 

1 volum  

1E.III-5 
Llibre d'àpoques i cauteles dels 

Forments de la ciutat de Barcelona 
10/04/1619 08/07/1631 

Recull cronològic d'ordres de pagament per part dels 

Consellers de l'Administració dels Forments al Clavari de 

la Ciutat.  

1 volum  

1E.III-6 

[Llibre d'àpoques i cauteles dels 

Forments de la ciutat de 

Barcelona] 

15/07/1631 07/01/1638 

Recull cronològic d'ordres de pagament per part dels 

Consellers de l'Administració dels Forments al Clavari de 

la Ciutat. Inclou rúbrica dels forments, un plec de paper 

doblegat que és l'índex dels particulars als qui s'ha fet 

àpoca de pagament 

1 volum  
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1E.III-7 

[Llibre d'àpoques i cauteles dels 

Forments de la ciutat de 

Barcelona] 

05/02/1638 06/12/1647 

Recull cronològic d'ordres de pagament per part dels 

Consellers de l'Administració dels Forments al Clavari de 

la Ciutat. Inclou rúbrica dels forments, un plec de paper 

doblegat que és l'índex dels particulars als qui s'ha fet 

àpoca de pagament. 

1 volum  

1E.III-8 

[Llibre d'àpoques i cauteles dels 

Forments de la ciutat de 

Barcelona] 

11/01/1648 18/12/1652 

Recull cronològic d'ordres de pagament per part dels 

Consellers de l'Administració dels Forments al Clavari de 

la Ciutat.  

1 volum  

1E.III-9 

[Llibre d'àpoques i cauteles dels 

Forments de la ciutat de 

Barcelona] 

29/12/1653 12/04/1679 

Recull cronològic d'ordres de pagament per part dels 

Consellers de l'Administració dels Forments al Clavari de 

la Ciutat.  

1 volum  

1E.III-10 

Llibre de les cauteles dels 

forments, començant en lo any 

1677. 

14/08/1677 23/12/1699 

Recull cronològic d'ordres de pagament per part dels 

Consellers de l'Administració dels Forments al Clavari de 

la Ciutat. Inclou rúbrica dels forments, un plec de paper 

doblegat que és l'índex dels particulars als qui s'ha fet 

àpoca de pagament. 

1 volum  

1E.III-11 
Llibre de cauteles del dret de la 

farina 
09/04/1548 08/08/1554 

Recull cronològic d'ordres de pagament per part dels 

Consellers de l'Administració dels Forments al Clavari de 

la Ciutat.  

1 volum 
Codi antic  

1C.XIX-27 

 


