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Signatura Títol D. Inicial D. Final Resum general Quantitat 

1E.XV-01 
[Llibre auxiliar d'entrades i sortides de blats 
als magatzems i molins] 

01/01/1790 31/12/1790 
Anotació de les entrades i sortides de blats als magatzems, la 
entrada als molins i la recepció de farina dels mateixos. Conté 
índex. 

1 volum 

1E.XV-02 
[Llibre auxiliar de recepció de farines a la 
casa del pastim] 

01/01/1790 31/12/1790 

Anotació de la recepció de farines a la casa del pastim, la 
verificació de les compres de llenyes per a l'elaboració del pa 
al Pastim, els ingressos producte de la venda de cendres i 
residus de cereals, així com els estats setmanals del pa que es 
lliurava a les taules de venda de pa particulars. Conté índex. 

1 volum 

1E.XV-03 
[Llibre auxiliar d'entrades i sortides de blats 
als magatzems i molins] 

01/01/1792 31/12/1793 
Anotació de les entrades i sortides de blats als magatzems, la 
entrada als molins i la recepció de farina dels mateixos. Conté 
índex. 

1 volum 

1E.XV-04 
[Llibre auxiliar d'entrades i sortides de blats 
als magatzems i molins] 

09/01/1794 31/12/1797 
Anotació de les entrades i sortides de blats als magatzems, la 
entrada als molins i la recepció de farina dels mateixos. Conté 
índex. 

1 volum 

1E.XV-05 
[Llibre auxiliar d'entrades i sortides de blats 
als magatzems i molins, i recepció de farines 
al Pastim] 

01/01/1795 31/12/1797 

Anotació del moviment de blats i farines als magatzems i 
molins. També inclou la verificació de les compres de llenyes 
per a l'elaboració del pa al Pastim, els ingressos producte de 
la venda de cendres i residus de cereals, així com els estats 
setmanals del pa que es lliurava a les taules de venda de pa 
particulars. Conté índex. 

1 volum 

1E.XV-06 
[Llibre auxiliar d'entrades i sortides de blats 
als magatzems i molins, i recepció de farines 
al Pastim] 

02/01/1798 31/12/1799 

Anotació del moviment de blats i farines als magatzems i 
molins. També inclou la verificació de les compres de llenyes 
per a l'elaboració del pa al Pastim, els ingressos producte de 
la venda de cendres i residus de cereals, així com els estats 
setmanals del pa que es lliurava a les taules de venda de pa 
particulars. Conté índex. 

1 volum 

 


