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10.01/1E.V  Llibre major dels forments 

 

Cota Títol D. Inicial D. Final Resum general Quantitat 

1E.V-01 
Llibre major de l'administració de 
forments de la present ciutat, pel 
Pastim. 

21/08/1692 31/08/1694 

Anotacions detallades de les quantitats degudes per persones o 
institucions relacionades amb el Pastim, sobretot per particulars dedicats 
a la venda de pa. En consta la quantitat venuda i el dia. Inclou llibret de 
rúbrica i quadernets auxiliars de comptes. 

1 volum 

1E.V-02 
Llibre major de l'administració de 
forments de la present ciutat, pel 
Pastim. 

03/09/1694 08/08/1696 

Anotacions detallades de les quantitats degudes per persones o 
institucions relacionades amb el Pastim, sobretot per particulars dedicats 
a la venda de pa. En consta la quantitat venuda i el dia. Inclou 
quadernets auxiliars de comptes. 

1 volum 

1E.V-03 
[Llibre major de l'administració 
de forments de la present ciutat, 
pel Pastim] 

27/10/1696 07/09/1697 

Anotacions detallades de les quantitats degudes per persones o 
institucions relacionades amb el Pastim, sobretot per particulars dedicats 
a la venda de pa. En consta la quantitat venuda i el dia. Inclou llibret de 
rúbrica i quadernets auxiliars de comptes. 

1 volum 

1E.V-04 
[Llibre major de l'administració 
de forments de la present ciutat, 
pel Pastim] 

22/09/1698 02/09/1700 

Anotacions detallades de les quantitats degudes per persones o 
institucions relacionades amb el Pastim, sobretot per particulars dedicats 
a la venda de pa. En consta la quantitat venuda i el dia. Inclou llibret de 
rúbrica i quadernets auxiliars de comptes. 

1 volum 

1E.V-05 
Llibre major de l'administració de 
forments. 

02/09/1700 31/08/1702 

Anotacions detallades de les quantitats degudes per persones o 
institucions relacionades amb el Pastim, sobretot per particulars dedicats 
a la venda de pa. Es comparen els comptes de l'Administració de 
Forments amb els crèdits atorgats pel Banc. Inclou llibret de rúbrica i 
quadernets auxiliars de comptes. 

1 volum 

1E.V-06 
[Llibre major de l'administració 
de forments de la present ciutat, 
pel Pastim] 

30/11/1702 08/07/1704 

Anotacions detallades de les quantitats degudes per persones o 
institucions relacionades amb el Pastim, sobretot per particulars dedicats 
a la venda de pa. Es comparen els comptes de l'Administració de 
Forments amb els crèdits atorgats pel Banc. 

1 volum 
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1E.V-07 
[Llibre major de l'administració 
de forments de la present ciutat, 
pel Pastim] 

11/10/1704 21/09/1706 

Anotacions detallades de les quantitats degudes per persones o 
institucions relacionades amb el Pastim, sobretot per particulars dedicats 
a la venda de pa. Es comparen els comptes de l'Administració de 
Forments amb els crèdits atorgats pel Banc. Inclou llibret de rúbriques. 

1 volum 

1E.V-08 
Llibre major de l'administració de 
forments. 

01/10/1706 30/08/1707 

Anotacions detallades de les quantitats degudes per persones o 
institucions relacionades amb el Pastim, sobretot per particulars dedicats 
a la venda de pa. Es comparen els comptes de l'Administració de 
Forments amb els crèdits atorgats pel Banc. Inclou llibret de rúbriques. 

1 volum 

1E.V-09 
Llibre major de l'administració de 
forments. 

08/09/1708 13/11/1709 

Anotacions detallades de les quantitats degudes per persones o 
institucions relacionades amb el Pastim, sobretot per particulars dedicats 
a la venda de pa. Es comparen els comptes de l'Administració de 
Forments amb els crèdits atorgats pel Banc.  

1 volum 

1E.V-10 
Llibre major de l'administració de 
forments. 

11/09/1710 18/09/1711 

Anotacions detallades de les quantitats degudes per persones o 
institucions relacionades amb el Pastim, sobretot per particulars dedicats 
a la venda de pa. Es comparen els comptes de l'Administració de 
Forments amb els crèdits atorgats pel Banc.  Inclou llibret de rúbriques. 

1 volum 

1E.V-11 
Llibre major de l'administració de 
forments. 

09/09/1712 22/12/1713 

Anotacions detallades de les quantitats degudes per persones o 
institucions relacionades amb el Pastim, sobretot per particulars dedicats 
a la venda de pa. Es comparen els comptes de l'Administració de 
Forments amb els crèdits atorgats pel Banc. Inclou llibreta de rúbriques 

1 volum 

1E.V-12 
Llibre major de l'administració de 
forments. 

30/11/1713 07/09/1714 
Anotacions detallades de les quantitats degudes per persones o 
institucions relacionades amb el Pastim, sobretot per particulars dedicats 
a la venda de pa. Inclou llibret de rúbriques. 

1 volum 

 


