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10.01/1E.VIII Llibre de data 

 

Signatura Descripció D. Inicial D. Final Resum general Quantitat 

1E.VIII-01 Llibre de la data de les taules de pa. 01/01/1757 16/07/1757 

Primer volum.  
Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre. 

1 – volum 

1E.VIII-02 Llibre de la data de les taules de pa. 17/07/1757 31/12/1757 

Segon volum. 
Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre. 

1 – volum 

1E.VIII-03 Llibre de la data de les taules de pa. 01/01/1758 08/07/1758 

Primer volum.  
Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre. 

1 – volum 
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1E.VIII-04 Llibre de la data de les taules de pa. 09/07/1758 31/12/1758 

Segon volum. 
Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre. 

1 – volum 

1E.VIII-05 Llibre de la data de les taules de pa. 01/01/1759 14/07/1759 

Primer volum. 
Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre. 

1 – volum 

1E.VIII-06 Llibre de la data de les taules de pa. 15/07/1759 31/12/1759 

Segon volum. 
Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre. 

1 – volum 

1E.VIII-07 Llibre de la data de les taules de pa. 01/01/1760 05/07/1760 

Primer volum. 
Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre. 

1 – volum 
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1E.VIII-08 Llibre de la data de les taules de pa. 06/07/1760 31/12/1760 

Segon volum. 
Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre. 

1 – volum 

1E.VIII-09 Llibre de la data de les taules de pa. 01/01/1762 26/06/1762 

Primer volum. 
Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre. 

1 – volum 

1E.VIII-10 Llibre de la data de les taules de pa. 27/06/1762 31/12/1762 

Segon volum. 
Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre. 

1 – volum 

1E.VIII-11 Llibre de la data de les taules de pa. 01/01/1763 02/07/1763 

Primer volum. 
Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre. 

1 – volum 
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1E.VIII-12 Llibre de la data de les taules de pa. 03/07/1763 31/12/1763 

Segon volum. 
Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre. 

1 – volum 

1E.VIII-13 Llibre de la data de les taules de pa. 01/01/1764 30/06/1764 

Primer volum. 
Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre. 

1 – volum 

1E.VIII-14 Llibre de la data de les taules de pa. 01/07/1764 17/02/1765 

Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre. En aquest 
volum s'hi inclou al final una relació del pa entregat a tavernes i 
hostals, entre el 7/07/1764 i el 17/02/1765 

1 – volum 

1E.VIII-15 Llibre de les dates del pa. 01/01/1766 28/06/1766 

Primer Volum. 
Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre. En aquest 
volum s'hi inclou al final una relació del pa entregat a tavernes i 
hostals. Inclou documentació solta (encamisada) amb rebuts i 
resums comptables. 

1 – volum 
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1E.VIII-16 Llibre de les dates del pa. 29/06/1766 31/12/1766 

Segon volum. 
Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre, incloent una 
relació del pa entregat a tavernes i hostals. Inclou documentació 
solta (encamisada) amb rebuts i resums comptables. Inclou 
documentació solta (encamisada) amb rebuts i resums 
comptables. 

1 – volum 

1E.VIII-17 Llibre de les dates del pa. 01/01/1767 11/07/1767 

Primer Volum. 
Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre. En aquest 
volum s'hi inclou al final una relació del pa entregat a tavernes i 
hostals. 

1 – volum 

1E.VIII-18 Llibre de les dates del pa. 12/07/1767 31/12/1767 

Segon volum. 
Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Mostra tres columnes: una del pa lliurat, l'altra a les 
comissions i la tercera a l'import líquid restant. Al final de cada 
volum hi ha un resum comptable de tot el llibre, incloent una 
relació del pa entregat a tavernes i hostals. Inclou documentació 
solta (encamisada) amb rebuts i resums comptables. Inclou 
documentació solta (encamisada) amb rebuts i resums 
comptables. 

1 – volum 
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1E.VIII-19 Compte de les dates del pa. 24/12/1772 31/12/1774 

Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Cada setmana s'executa un resum comptable. AL final 
de cada any hi ha un resum comptable del mateix. Mostra tres 
columnes: una del pa lliurat, l'altra a les comissions i la tercera a 
l'import líquid restant. Al final del volum hi ha un resum 
comptable de l'any 1796. 

1 – volum 

1E.VIII-20 Compte de les dates del pa. 01/01/1775 08/091775 

Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Cada setmana s'executa un resum comptable. AL final 
de cada any hi ha un resum comptable del mateix. Mostra tres 
columnes: una del pa lliurat, l'altra a les comissions i la tercera a 
l'import líquid restant. Al final del volum hi ha un resum 
comptable de l'any 1775. El llibre està molt vuit. 

1 – volum 

1E.VIII-21 Compte de les dates del pa. 15/10/1775 12/04/1776 

Anotacions comptables de l'import del pa lliurat als venedors a 
la menuda i als hostals i tavernes pel Pastim i de les comissions 
dels venedors. Anotació detallada, venedor per venedor, per 
setmanes. Cada setmana s'executa un resum comptable. AL final 
de cada any hi ha un resum comptable del mateix. Mostra tres 
columnes: una del pa lliurat, l'altra a les comissions i la tercera a 
l'import líquid restant. Al final del volum hi ha un resum 
comptable de l'any 1775 i complets de 1776. El llibre està molt 
vuit. 

1 – volum 

 


