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11/1K.I ALLOTJAMENTS I UTENSILIS 

 

Composta per 17 volums i 19 unitats d’instal·lació, aquesta sèrie factícia recull la 

documentació generada per l'organització i execució de la prestació d'allotjament i utensilis 

tant a les tropes de la guarnició de la ciutat com aquelles arribades per motius extraordinaris, 

entre 1715 i 1879. 

El servei d'Allotjament i Utensili que prestava la ciutat de Barcelona s'establí quan finalitzà la 

Guerra de Successió, i consistia a proporcionar allotjament i els estris necessaris per viure als 

soldats i oficials que estaven destinats a guarnir la ciutat. La relació entre les parts era directa: 

el militar rebia una bolleta preparada per l'Ajuntament on constava la casa de destí. Un cop a 

la casa, el propietari i el militar podien arribar o no a un acord monetari que permetés al segon 

allotjar-se a un hostal i fer-se amb els utensilis que necessités. 

Aquesta càrrega resultava pesada per la ciutadania, i el 1739 es substituí per un impost 

directe, anomenat Impost de Pavellons, o Impost Equivalent a l'Allotjament i Utensili, que 

gestionà la Reial Junta de Pavellons (AHCB2-579/FI15) entre 1740 i 1839. 

Quan l'impost de pavellons finalment desaparegué després d'haver estat gestionat per 

l'Ajuntament entre 1840 i 1861, l'allotjament de les tropes ordinàries tornà a la competència 

del consistori com ho havia estat entre 1714 i 1739. 

En els períodes en què l'Ajuntament no gestionà l'allotjament de les tropes ordinàries la seva 

labor continuà, perquè l'impost de pavellons només sufragava l'allotjament i utensili de les 

tropes que estaven destinades a la ciutat. Les tropes en trànsit o que residiren a la ciutat de 

forma temporal, que necessitaven allotjament, continuaren essent gestionades amb el mateix 

sistema. 
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U.D. Signatura Títol Data inicial Data final Resum Contingut 

1K.I-01 1K.I-01.01 Informes i memorials sobre 

allotjaments no relacionats amb les 

tropes franceses. 

01/01/1820 31/12/1823 Pertanyia a un lligall de documentació relativa a 

l'allotjament de les tropes aliades franceses durant 

la intervenció dels Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

1 expedient 

 1K.I-01.02 Butlletes d'allotjament expedides per a 

oficials de l'exèrcit regular espanyol. 

01/01/1823 31/12/1823 Pertanyia a un lligall de documentació relativa a 

l'allotjament de les tropes aliades franceses durant 

la intervenció dels Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

28 document 

 1K.I-01.03 Memorials intercedint queixes o 

modificacions en concepte 

d'allotjament. 

01/01/1823 31/12/1823 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1823.  

1 expedient 

 1K.I-01.04 Despeses en motiu de l'allotjament de 

les tropes franceses, pagades per la 

Majordomia de Propis de l'Ajuntament 

de Barcelona. 

01/01/1823 31/12/1823 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1823.  

1 expedient 

 1K.I-01.05 Cartes de pagament i rebuts, emesos 

per la Comissió d'Allotjaments, per al 

Majordom de Propis Ramon Ravella, 

en motiu del pagament de despeses 

relacionades amb l'allotjament de les 

tropes franceses. 

01/01/1823 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1823.  

1 expedient 

 1K.I-01.06 Relació d'utensilis prestats o llogats 

als allotjats. 

01/01/1823 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1823.  

1 expedient 

 1K.I-01.07 Quaderns de registre de cases que 

tenen oficials de l'exèrcit francès 

allotjats al seu habitatge.  

s.d. s.d. Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1823. [1823-

1828] 

5 document 

 1K.I-01.08 Oficis de la Comissió d'Allotjaments 

de l'Ajuntament de Barcelona al 

Majordom de Propis. 

01/01/1823 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1823.  

1 expedient 
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 1K.I-01.09 Oficis de les tropes napoleòniques 

respecte allotjaments. 

01/01/1813 31/12/1813  1 expedient 

 1K.I-01.10 Relació d'oficials i on s'allotjaren. 01/01/1740 31/12/1740  1 expedient 

 1K.I-01.11 Representacions als Capitans Generals 

per eliminar l'Allotjament passiu i les 

seves respostes, presentades a 

l'Ajuntament. 

01/01/1815 31/12/1815 Representaciones a los capitanes generales para 

quitar el alojamiento passivo y sus respuestas y 

reflexiones presentadas al muy il·lustre 

ayuntamiento. 

1 expedient 

 1K.I-01.12 Memorials d'allotjaments de tropes  01/01/1730 31/12/1733 Memorials i resolucions a l'Ajuntament per 

l'allotjament de tropes i modificacions de 

l'allotjament passiu. 

1 expedient 

 1K.I-01.13 Relació d'oficials del regiment de 

Reials Guàrdies Valones.  

22/02/1733 22/02/1733 Llistat d'on estan allotjats i amb quins utensilis. 1 document 

 1K.I-01.14 Relacions entre l'Ajuntament i el 

Capità general 

01/01/1737 31/12/1739 Memorials i peticions entre l'Ajuntament i els 

regidors d'allotjaments i el Capità General del 

Principat, el compte de Glimes. 

1 expedient 

 1K.I-01.15 Relació d'habitants i carrers 01/01/1739 31/12/1739 Quaderns amb la relació de carrers, noms i oficis 

dels propietaris de cases, inquilins, i la tipologia de 

la seva contribució  

3 document 

 1K.I-01.16 Consulta de l'Ajuntament sobre 

l'allotjament de la cavalleria de les 

tropes aliades. 

01/01/1823 31/12/1823 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1823.  

1 expedient 

1K.I-02 1K.I-02.01 Certificats d'autoritats respecte serveis 

prestats a l'Ajuntament. 

01/01/1717 31/12/1754 Tenen la intenció de ser presentats per l'exempció 

del pagament. 

1 expedient 

 1K.I-02.02 Memorials suplicant exempcions 

d'allotjaments. 

01/01/1715 31/12/1771 Súplicas y exenciones de alojamiento. Inclou còpies 

dels certificats d'exempció promoguts pel rei. 

7 document 

 1K.I-02.03 Nomenaments de personal relatius a 

les rendes de la pólvora, els 

allotjaments i batllies. 

01/01/1715 31/12/1788 Còpies de nomenaments. 1 expedient 

 1K.I-02.04 Relacions d'habitants i exempcions 

d'allotjaments. 

01/01/1740 31/12/1740 Tres quaderns. El primer amb els contribuents a 

l'allotjament passiu, que inclou informació sobre el 

valor del lloguer de la casa, i classe d'oficial que 

s'hi pot allotjar. El segon enumera les cases 

3 document 



 

 

| 5 

11/1K.I – Allotjaments i utensilis 

 

exemptes d'allotjaments del barri 1r, i el tercer 

quadern 

 1K.I-02.05 Instàncies i còpies de memorials 

referents a allotjaments. 

01/01/1723 31/12/1724 Peticions a les autoritats sobre allotjaments fetes per 

militars 

1 expedient 

 1K.I-02.06 Rebuts de proveïdors contractats per la 

visita de S.A. la infanta 

01/01/1819 31/12/1819  1 expedient 

 1K.I-02.07 Rebuts d'entrega de matalassos i llits 

per l'allotjament extraordinari de 

tropes 1819 

01/01/1819 31/12/1819  1 expedient 

 1K.I-02.08 Rebuts i notes de material faltant 

després de la visita de S.A. la Infanta 

01/01/1819 31/12/1819  1 expedient 

 1K.I-02.09 Rebuts de ciutadans de la ciutat per les 

despeses ocasionades per la visita de 

S.A. la infanta  

01/01/1819 31/12/1819  1 expedient 

 1K.I-02.10 Inventaris, devolucions i peticions en 

matèria d'utensilis que duu a terme 

l'Ajuntament.  

01/01/1745 31/12/1793 Inclou dues butlletes d'Allotjaments.  1 expedient 

 1K.I-02.11 Relació  de cases i habitants de 

Barcelona. 

01/01/1815 31/12/1815  1 expedient 

 1K.I-02.12 Relació de cases i habitants de 

Barcelona. Versió actualitzada de la de 

1815. 

01/01/1817 31/12/1817 Ordenat per Quartell, barri i carrer.  Inclou pestanya 

indexant el Quarter.  

1 expedient 

1K.I-03 1K.I-03.01 Resums d'ordenances d'allotjaments 

estudiant la qüestió  

01/01/1815 31/12/1818  1 expedient 

 1K.I-03.02 Reials Cèdules respecte l'allotjament 01/01/1807 31/12/1818  1 expedient 

 1K.I-03.03 "Llave" s.d. s.d. Relació de carrers i places per quartel i per barri, 

segons dades dels alcaldes de barri.  

1 expedient 

 1K.I-03.04 Relació de cases del primer ordre.  s.d. s.d. Relació per carrers dels contribuents a l'impost que 

poden allotjar ‘personas de primera calidad'. 

1 expedient 

 1K.I-03.05 Relació de cases del quart ordre. s.d. s.d. Relació per carrers dels contribuents a l'impost que 

poden allotjar ‘personas de cuarta calidad'. Sense 

1 expedient 
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data. 

 1K.I-03.06 Relacions formades de les fulles de 

padró.  

01/01/1870 31/12/1879 Expedient relatiu a Allotjaments.  1 expedient 

 1K.I-03.07 Butlletes d'Allotjament per a un 

batalló.  

01/01/1874 31/12/1874 Boletas arreglades para un batallón: 1874 1 expedient 

 1K.I-03.08 Súpliques per pobresa per 

impossibilitat d'allotjar tropes 

01/01/1669 31/12/1814  4 document 

 1K.I-03.09 Relació dels allotjaments per a caps 01/01/1867 31/12/1869  1 expedient 

 1K.I-03.10 Informes i estats relacionats amb 

l'allotjament extraordinari de les 

tropes napoleòniques 

01/01/1808 31/12/1814  1 expedient 

 1K.I-03.11 Índex d'allotjaments del 1867. 01/01/1867 31/12/1867 Volum alfabètic per pestanyes. Noms i cognoms, 

carrer i data de l'allotjament. 

1 volum 

1K.I-04  Registre d'allotjament dels oficials de 

l'exèrcit dins la ciutat de Barcelona. 

01/01/1715 31/12/1716 Inclou informació sobre on s'allotjen els membres 

de cada batalló 

1 volum 

1K.I-05  [Relacions de l'estat de cases que 

comprenen els barris de Barcelona] 

01/01/1715 31/12/1715 [1715]. Cada barri, dels 10 totals, té la seva pròpia 

relació i s'indica la persona que allotja, el carrer on 

viu i si té algú allotjat amb o sense boleta.  

1 volum 

1K.I-06  “Libro de exempciones de 

Alojamiento”  

01/01/1715 31/12/1736 La primera part del llibre conté un índex alfabètic 

per pestanyes on estan esmentats els noms i 

cognoms dels sol·licitants, així com el foli i el 

número dels memorials. La segona part conté una 

numeració correlativa dels memorials rebuts, un 

resum i la re 

1 volum 

1K.I-07  Allotjaments. Estat general de les 

cases de la plaça de Barcelona. 

01/01/1728 31/12/1728  1 volum 

1K.I-08  Estat del regiment de la Reial Guàrdia 

Valona. 

01/01/1732 31/12/1733 “Estado del Regimiento de Reales Guardias 

Walones. 9 de enero del [1]733. 20 de Cama [?] 

hechas. 1732" 

1 volum 

1K.I-09  Registre comú dels oficials allotjats a 

la ciutat. 

01/01/1738 31/12/1740 “Registro Común”. Un títol interior resa “Relación 

de los oficiales de diferentes Regimientos 

1 volum 
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expresados en este libro y registro común”. 

1K.I-10  Estat comú dels allotjaments al palau 01/01/1738 31/12/1738 “Palacio. Estado Comun de Allogamientos. 1738”. 

Un títol interior resa “Relación de oficiales de la 

secretaria de Palacio, de algunos del estado mayor 

de la plaza, y de diferentes otros cuerpos”.  

1 volum 

1K.I-11  Registre d'allotjament de les Reials 

Guàrdies Valones d'Infanteria 

Espanyola. 

01/01/1738 31/12/1738 “[...]stro de Alogamientos de Reales Guardias de 

Infanteria Españolas [...]”. Un títol interior resa 

“[...]ción de los oficiales de Reales Guardias de 

Infanteria Española. Barcelona y Diciembre 14 de 

1738”. 

1 volum 

1K.I-12  Reials Guàrdies Valones.  01/01/1739 31/12/1739 “Reales Guardias Walonas. 1739”.  Al llom hi diu 

“1739. Alojamientos para los cuatro batallones de 

Reales Guardias Walonas”.Un títol interior resa 

“Estado o minuta de el Alojamiento para los quatro 

batallones de Reales Guardias Walonas, que el dia  

7 de  

1 volum 

1K.I-13 1K.I-13.01 Relació de cases i inquilins del barri 

quart que contribueixen en 

Allotjaments 

01/01/1740 31/12/1740 Desglossa per cada carrer els amos de les cases i els 

seus inquilins, així com la quantitat en la que 

contribueix. 

1 volum 

 1K.I-13.02 Relació de cases i inquilins barri 3r. s.d. s.d. [1740] 1 expedient 

 1K.I-13.03 Relació de cases i inquilins barri 5è s.d. s.d. [1740] 1 expedient 

 1K.I-13.04 Indice de los individuos que no tienen 

casas y ocupan alquiler. [1740]  

s.d. s.d. [1740] 1 expedient 

1K.I-14 1K.I-14.01 Relació d'alcaldes de barri de la ciutat 

de Barcelona, encarregats de gestionar 

la Relació de cases i habitants, el 1802 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat amb els noms dels alcaldes de barri de la 

ciutat que havien de dur a terme la Relació de cases 

i habitants.  

1 document 

 1K.I-14.02 Relació de cases i habitants del 

Quarter 1 – Barri 1 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins, i 

professió. Al final del document, l'Alcalde del Barri 

signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 
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 1K.I-14.03 Relació de cases i habitants del 

Quarter 1 – Barri 2 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 

 1K.I-14.04 Relació de cases i habitants del 

Quarter 1 – Barri 3 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 

 1K.I-14.05 Relació de cases i habitants del 

Quarter 1 – Barri 4 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 

 1K.I-14.06 Relació de cases i habitants del 

Quarter 1 – Barri 5 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 

 1K.I-14.07 Relació de cases i habitants del 

Quarter 1 – Barri 6 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 

 1K.I-14.08 Relació de cases i habitants del 

Quarter 1 – Barri 7 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 

 1K.I-14.09 Relació de cases i habitants del 01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 1 document 
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Quarter 1 – Barri 8 de 1802. carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

 1K.I-14.10 Relació de cases i habitants del 

Quarter 2 – Barri 1 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 

 1K.I-14.11 Relació de cases i habitants del 

Quarter 2 – Barri 2 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 

 1K.I-14.12 Relació de cases i habitants del 

Quarter 2 – Barri 3 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 

 1K.I-14.13 Relació de cases i habitants del 

Quarter 2 – Barri 4 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 

 1K.I-14.14 Relació de cases i habitants del 

Quarter 2 – Barri 5 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 

 1K.I-14.15 Relació de cases i habitants del 

Quarter 2 – Barri 6 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

1 document 
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seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

 1K.I-14.16 Relació de cases i habitants del 

Quarter 2 – Barri 7 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 

 1K.I-14.17 Relació de cases i habitants del 

Quarter 2 – Barri 8 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 

 1K.I-14.18 Relació de cases i habitants del 

Quarter 3 – Barri 1 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 

 1K.I-14.19 Relació de cases i habitants del 

Quarter 3 – Barri 2 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 

 1K.I-14.20 Relació de cases i habitants del 

Quarter 3 – Barri 3 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 

 1K.I-14.21 Relació de cases i habitants del 

Quarter 3 – Barri 4 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 document 
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1K.I-15 1K.I-15.01 Relació de cases i habitants del 

Quarter 3 – Barri 5 1802 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 lligall 

 1K.I-15.02 Relació de cases i habitants del 

Quarter 3 – Barri 6 1802 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 lligall 

 1K.I-15.03 Relació de cases i habitants del 

Quarter 3 – Barri 7 1802 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 lligall 

 1K.I-15.04 Relació de cases i habitants del 

Quarter 3 – Barri 8 1802 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 lligall 

 1K.I-15.05 Relació de cases i habitants del 

Quarter 4 – Barri 1 1802 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 lligall 

 1K.I-15.06 Relació de cases i habitants del 

Quarter 4 – Barri 2 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 lligall 

 1K.I-15.07 Relació de cases i habitants del 

Quarter 4 – Barri 3 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

1 lligall 
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seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

 1K.I-15.08 Relació de cases i habitants del 

Quarter 4 – Barri 4 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 lligall 

 1K.I-15.09 Relació de cases i habitants del 

Quarter 4 – Barri 5 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 lligall 

 1K.I-15.10 Relació de cases i habitants del 

Quarter 4 – Barri 6 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 lligall 

 1K.I-15.11 Relació de cases i habitants del 

Quarter 4 – Barri 7 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 lligall 

 1K.I-15.12 Relació de cases i habitants del 

Quarter 4 – Barri 8 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 lligall 

 1K.I-15.13 Relació de cases i habitants del 

Quarter 5 – Barri 1 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

1 lligall 
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Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

 1K.I-15.14 Relació de cases i habitants del 

Quarter 5 – Barri 2 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 lligall 

 1K.I-15.15 Relació de cases i habitants del 

Quarter 5 – Barri 3 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 lligall 

 1K.I-15.16 Relació de cases i habitants del 

Quarter 5 – Barri 4 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 lligall 

 1K.I-15.17 Relació de cases i habitants del 

Quarter 5 – Barri 5 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 lligall 

 1K.I-15.18 Relació de cases i habitants del 

Quarter 5 – Barri 6 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 lligall 

 1K.I-15.19 Relació de cases i habitants del 

Quarter 5 – Barri 7 de 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 

carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1 lligall 

 1K.I-15.20 Relació de cases i habitants del 01/01/1802 31/12/1802 Llistat dels carrers que inclou el barri. Ordenat per 1 lligall 
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Quarter 5 – Barri 8 de 1802. carrers. Cada llistat inclou el número de finca, la 

seva mida, el nom del propietari, si té inquilins i la 

seva professió. Al final del document, l'Alcalde del 

Barri signa i certifica la fiabilitat del document. 

1K.I-16 1K.I-16.01 Sol·licituds de butlletes d'allotjament 

no contemplades, enviades per oficials 

de l'exèrcit a la Junta d'Allotjaments. 

1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial, la seva 

comitiva i el reial cos de guàrdies de corps, per la 

visita del rei en Carles IV, durant la tardor de 1802. 

  

 1K.I-16.02 Expedient per sufragar el pagament de 

les despeses generades arrel de la 

visita reial i la Guàrdia de Corps a la 

ciutat de Barcelona.  

01/01/1802 31/12/1803 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial, la seva 

comitiva i el reial cos de guàrdies de corps, per la 

visita del rei en Carles IV, durant la tardor de 1802. 

1 expedient 

 1K.I-16.03 Entrades i sortides de soldats allotjats 

dels col·legis i cases on s'hostejaven, i 

despesa detallada de la llàntia 

consumida per aquests. 

01/01/1802 31/12/1802 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial, la seva 

comitiva i el reial cos de guàrdies de corps, per la 

visita del rei en Carles IV, durant la tardor de 1802. 

1 expedient 

 1K.I-16.04 Memorials de ciutadans sol·licitant 

l'exempció d'allotjament de les 

Guàrdies de Corps a la casa pròpia. 

01/01/1802 31/12/1802 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial, la seva 

comitiva i el reial cos de guàrdies de corps, per la 

visita del rei en Carles IV, durant la tardor de 1802. 

1 expedient 

 1K.I-16.06 Representacions, memorial si oficis 

d'organitzacions, entitats i institucions, 

dirigides a la Reial junta de Pavellons, 

respecte l'allotjament de les Guàrdies 

de Corps. 

01/01/1802 31/12/1802 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial, la seva 

comitiva i el reial cos de guàrdies de corps, per la 

visita del rei en Carles IV, durant la tardor de 1802. 

1 expedient 

 1K.I-16.07 Diari de Barcelona. Exemplars del 

19/08/1802 (núm. 230) i del 

20/08/1802 (núm. 231), detallant la 

llista de la Reial Comitiva de S.M el 

Rei Carles IV. 

01/01/1802 31/12/1802 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial, la seva 

comitiva i el reial cos de guàrdies de corps, per la 

visita del rei en Carles IV, durant la tardor de 1802. 

2 document 

 1K.I-16.08 Rebuts i comptes generals de les 

despeses en amanuenses per 

01/01/1802 31/12/1802 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial, la seva 

1 expedient 
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l'elaboració de la relació de cases i 

habitants dels barris de la ciutat. 1802. 

comitiva i el reial cos de guàrdies de corps, per la 

visita del rei en Carles IV, durant la tardor de 1802. 

Directament relacionat amb U.I. AU-042 i U.I. 

 1K.I-16.09 Butlletes d'allotjament d'individus del 

Reial Cos de Guàrdies de Corps.  

01/01/1802 31/12/1802 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial, la seva 

comitiva i el reial cos de guàrdies de corps, per la 

visita del rei en Carles IV, durant la tardor de 1802. 

Sis exemplars, dos plens i quatre vuits. 

6 document 

 1K.I-16.10 Estats i notícia dels Guàrdies de Corps 

allotjats a cases particulars. 1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial, la seva 

comitiva i el reial cos de guàrdies de corps, per la 

visita del rei en Carles IV, durant la tardor de 1802. 

1 expedient 

 1K.I-16.11 Llistes de mobles i utensilis entregats 

als Col·legis i Seminaris on 

s'allotjaren els Guàrdies de Corps. 

1802. 

01/01/1802 31/12/1802 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial, la seva 

comitiva i el reial cos de guàrdies de corps, per la 

visita del rei en Carles IV, durant la tardor de 1802. 

1 expedient 

 1K.I-16.12 Comunicacions entre la Comissió 

d'Allotjaments i els representants dels 

Col·legis i Seminaris on s'allotjaven 

les Guàrdies de Corps.  

01/01/1802 31/12/1802 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial, la seva 

comitiva i el reial cos de guàrdies de corps, per la 

visita del rei en Carles IV, durant la tardor de 1802. 

1 expedient 

 1K.I-16.13 Llistes de material i utensilis 

desapareguts, en relació amb el que 

entrà, de cada Col·legi i Seminari on 

s'allotjaren Guàrdies de Corps.  

01/01/1802 31/12/1803 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial, la seva 

comitiva i el reial cos de guàrdies de corps, per la 

visita del rei en Carles IV, durant la tardor de 1802. 

1 expedient 

 1K.I-16.05 Llistats de cases de primer ordre no 

ocupades i adreça de les mateixes 

01/01/1802 31/12/1802 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial, la seva 

comitiva i el reial cos de guàrdies de corps, per la 

visita del rei en Carles IV, durant la tardor de 1802. 

1 expedient 

 1K.I-16.14 Informe del cost dels utensilis emprats 

per l'aposentament dels Guàrdies de 

Corps i preus per a la seva venta 

pública i a particulars. 

01/01/1803 31/12/1803 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial, la seva 

comitiva i el reial cos de guàrdies de corps, per la 

visita del rei en Carles IV, durant la tardor de 1802. 

1 expedient 
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1K.I-17  Registre de les cases dels particulars 

que poden tenir allotjament, any 1814. 

01/01/1814 31/12/1814 “Registro de las cases de los particulares que 

pueden tener alojamiento. Año 1814”. Inclou 

informació de casa, classe de casa, nom i cognoms, 

i observacions. 

1 volum 

1K.I-18 1K.I-18.01 Peticions d'allotjaments de les 

autoritats aliades. 

01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1824.  

1 expedient 

 1K.I-18.02 Butlletes d'Allotjaments per soldats 

aliats 

01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1824.  

1 expedient 

 1K.I-18.03 Ordres pels Allotjaments donades per 

les autoritats espanyoles. 

01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1824.  

1 expedient 

 1K.I-18.04 Acords de la Comissió d'Allotjaments. 01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1824.  

1 expedient 

 1K.I-18.05 Rúbriques de memorials.  01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1824. Llistat 

alfabètic de cognoms, noms i carrers a qui se'ls hi 

ha entregat (o no) els memorials que es presentaren. 

1 expedient 

 1K.I-18.06 Llistat de cases vacants i/o en descans 

de la ciutat de Barcelona. 

01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1824.  

1 expedient 

 1K.I-18.07 Reconeixement d'allotjaments de la 

Barceloneta. 

01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1824.  Inclou 

informació dels noms, adreces, observació amb del 

càrrec militar que s'hi allotja. 

1 expedient 

 1K.I-18.08 Memorials de convents. 01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1824.  

1 expedient 
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 1K.I-18.09 Rebuts i cartes de pagament de la 

Comissió d'Allotjaments. 

01/01/1823 31/12/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1824.  

1 expedient 

 1K.I-18.10 Acords de l'ajuntament respecte 

l'Allotjament de soldats francesos. 

01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1824.  

1 expedient 

 1K.I-18.11  Llistes de comandes de necessitats 

d'utensilis. 

01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1824.  

1 expedient 

 1K.I-18.12 Comunicacions de les autoritats 

franceses 1824. 

01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1824.  

1 expedient 

1K.I-19 1K.I-19.01 Llistes d'individus que han presentat el 

llit i els utensilis al depòsit del Sitjar 

requerits per l'acomodament dels 

senyors oficials de la guarnició. 

01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Relacions periòdiques 

dels contribuents que s'han presentat amb el 

material requerit. 

1 expedient 

 1K.I-19.02 Esborranys de la Majordomia de 

Propis, l'Ajuntament i la Casa de la 

Caritat respecte l'allotjament i els 

utensilis proporcionats a l'exèrcit 

francès. 

01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

1 expedient 

 1K.I-19.03 Correspondència amb les autoritats 

franceses per l'allotjament de la tropa.  

01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

1 expedient 

 1K.I-19.04 Memorials presentats pels ciutadans 

intercedint queixes o peticions 

d'exempció d'allotjament o utensili. 

01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

1 expedient 

 1K.I-19.05 Memorials de particulars. 01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

1 expedient 

 1K.I-19.06 Llistes de personal militar. Relacions 01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 1 expedient 



 

 

| 18 

11/1K.I – Allotjaments i utensilis 

 

dels oficials de les tropes aliades  i 

pròpies allotjades a Barcelona que 

esperen rebre el subsidi d'allotjament.  

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

 1K.I-19.07 Documentació relativa als alcaldes de 

barri 

01/01/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Inclou memorials, 

comunicacions i informes presentats a la Comissió 

d'Allotjaments de l'Ajuntament. 

1 expedient 

 1K.I-19.08 Instàncies de comandaments militars i 

la capitania general en relació als 

allotjaments de les tropes.  

01/01/1824 31/12/1824 Instàncies d'altres comandaments. Documentació 

relativa a l'allotjament de les tropes absolutistes 

franceses durant la intervenció dels Cent Mil Fills 

de Sant Lluís. Inclou memorials, comunicacions i 

informes presentats a la Comissió d'Allotjaments de 

l'Ajuntament. 

1 expedient 

 1K.I-19.09 Encàrrecs d'impressió de formularis 

per l'Ajuntament, relatius al servei 

d'allotjament. 

01/01/1800 31/12/1830 Exemples, models i proves d'impressió de butlletes, 

oficis, bans... amb indicació dels exemplars que es 

necessiten per l'impressor. 

1 expedient 

 1K.I-19.10 Bans relatius al servei d'allotjaments i 

utensilis 

01/01/1716 31/12/1815  3 document 

 1K.I-19.11 Correspondència amb les autoritats 

militars franceses  respecte 

allotjaments.  

s.d. s.d. Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Inclou memorials, 

comunicacions i informes presentats a la Comissió 

d'Allotjaments de l'Ajuntament. 

1 expedient 

1K.I-20  Índex alfabètic de ciutadans que 

contribueixen en utensilis. 

01/01/1824 31/12/1824 “Utensilios 1824”. Índex alfabètic per pestanyes de 

ciutadans. Indica noms i cognoms, carrer de 

l'adreça, i un o dos números correlatius. 

1 volum 

1K.I-21 1K.I-21.01 Peticions d'allotjaments de les 

autoritats franceses. 

01/01/1825 31/12/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1825. 

1 expedient 

 1K.I-21.02 Butlletes d'allotjament per milícia 

regular 

01/01/1825 31/01/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

1 expedient 
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Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1825. 

 1K.I-21.03 Comunicacions amb les autoritats 

militars allotjades a Barcelona 

01/01/1825 31/01/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1825. 

1 expedient 

 1K.I-21.04 Memorials o instàncies de ciutadans 

de Barcelona respecte les taxes, per 

intercedir queixes o consideracions 

diverses. 

01/01/1825 31/01/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1825. 

1 expedient 

 1K.I-21.05 Llistat de cases vacants  01/01/1825 31/01/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1825. 

1 expedient 

 1K.I-21.06 Relacions d'oficials de la intendència 

de policia allotjats a la ciutat 

01/01/1825 31/01/1825  1 expedient 

 1K.I-21.07 Acords de l'ajuntament respecte 

l'Allotjament dels soldats aliats 

01/01/1825 31/01/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1825. 

1 expedient 

 1K.I-21.08 Llistat de militars francesos llicenciats 

i documentació dels mateixos. 

01/01/1825 31/01/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1825. 

1 expedient 

 1K.I-21.09 Demandes, rebuts i llistes de mobles. 01/01/1825 31/01/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1825. 

1 expedient 

 1K.I-21.10 Correspondència rebuda per la Junta 

d'Allotjaments. 

01/01/1825 31/01/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1825. 

1 expedient 

1K.I-22 1K.I-22.01 Certificats per l'exempció per pobresa 

i malaltia.   

01/01/1825 31/12/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Provenen de membres 

eclesiàstics. 

1 expedient 

 1K.I-22.02 Informes de la Comandància de 

Marina.  

01/01/1825 31/12/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Informes provinents 

1 expedient 
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 1K.I-22.03 Oficis d'alcaldes de barri. 01/01/1825 31/12/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

1 expedient 

 1K.I-22.04 Llistes de cases d'alguns barris que es 

destinen a l'allotjament de militars. 

01/01/1824 31/12/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

1 expedient 

 1K.I-22.05 Llibreta d'esborranys d'oficis de la 

comissió d'allotjaments.  

01/01/1824 31/12/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

1 expedient 

 1K.I-22.06 Memorials presentats i valorats per la 

Comissió d'Allotjaments.  

01/01/1825 31/12/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

1 expedient 

 1K.I-22.07 Depòsit d'Utensilis 1825. 01/01/1825 31/12/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. o Utensilis entregats a 

oficials 1825. Llibreta on s'anoten els contribuents, 

la seva direcció, què donen i a qui.o Cuent 

1 expedient 

1K.I-23 1K.I-23.01 Peticions d'allotjament  gener-juny, 

juliol-desembre 

01/01/1826 31/01/1826 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1826. 

1 expedient 

 1K.I-23.02 Correspondència del capità general i el 

governador 

01/01/1826 31/01/1826 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1826. 

1 expedient 

 1K.I-23.04 Correspondència amb les autoritats 

francesa. 

01/01/1826 31/01/1826 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1826. 

1 expedient 

 1K.I-23.03 Certificats de pobresa expedits per 

autoritats locals per l'exempció 

d'allotjaments 

01/01/1826 31/01/1826 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1826. 

1 expedient 

 1K.I-23.05 Oficis de ciutadans sol·licitant 

l'exempció d'allotjaments i esborranys 

de resposta 

01/01/1826 31/01/1826 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1826. 

1 expedient 
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 1K.I-23.06 Acords de l'Ajuntament per tramitar 

en relació a decisions de la Comissió 

d'Allotjaments 

01/01/1826 31/01/1826 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1826. 

1 expedient 

 1K.I-23.07 Expedients administratiu de revisió de 

queixes efectuades per ciutadans 

respecte els allotjaments. 

01/01/1826 31/01/1826 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1826. 

1 expedient 

 1K.I-23.08 Memorials despatxats, numèrica i 

alfabèticament 

01/01/1826 31/01/1826 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1826. 

1 expedient 

 1K.I-23.09 Registre de memorials.  01/01/1826 31/01/1826 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1826. S'anoten els 

memorials entrats, l'assumpte, la resolució, la data 

de la resolució i el foli on es troba. Registre 

1 expedient 

1K.I-24 1K.I-24.01 Acords de l'ajuntament respecte 

l'Allotjament de soldats francesos. 

01/01/1826 31/01/1826 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1826. 

1 expedient 

 1K.I-24.02 Llistes d'entrega i dipòsit d'utensilis 

per l'allotjament de tropes. Part 1. 

01/01/1826 31/01/1826 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1826. 

1 expedient 

 1K.I-24.03 Llistes d'entrega i dipòsit d'utensilis 

per l'allotjament de tropes.  Part 2. 

01/01/1826 31/01/1826 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1826. 

1 expedient 

 1K.I-24.04 Llistat de mobles entregats a oficials.  01/01/1826 31/01/1826 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1826. 

1 expedient 

 1K.I-24.05 Relació de contribuents en utensilis.  01/01/1826 31/01/1826 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1826. 

1 expedient 

 1K.I-24.06 Relació de mobles entregats a les 

tropes.  

01/01/1826 31/01/1826 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1826. 

1 expedient 
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 1K.I-24.07 Contribuents en matèria d'allotjaments 

i utensilis. Part 1.  

01/01/1826 31/01/1826 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1826. 

1 expedient 

 1K.I-24.08 Oficis, correspondència, comptes 

corrents... 

01/01/1826 31/01/1826 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1827. 

1 expedient 

1K.I-25 1K.I-25.01 Expedients relatius a incidents amb 

militars allotjats a Barcelona 

01/01/1827 31/01/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1827. 

1 expedient 

 1K.I-25.02 Llistat d'individus amb lloguers a 

indemnitzar 

01/01/1827 31/01/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1827. 

2 expedient 

 1K.I-25.03 Indemnitzacions a ciutadans.  01/01/1827 31/01/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1827. 

Documentació de treball i original. 

2 expedient 

 1K.I-25.04 Llibre d'entrades i sortides de diners. 01/01/1827 31/01/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1827. 

1 document 

 1K.I-25.05 [Llibreta de distribució del repartiment 

d'utensilis] 

01/01/1827 31/01/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1827. 

1 document 

 1K.I-25.06 Relacions de contribuents d'utensilis 01/01/1827 31/01/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1827. 

3 document 

 1K.I-25.07 Relacions d'allotjats, utensilis i 

lloguers 

01/01/1827 31/01/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1827. 

1 expedient 

 1K.I-25.08 Rebuts i relació de mobles entregats a 

oficials.  

01/01/1827 31/01/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1827. 

1 expedient 

 1K.I-25.09 Oficis i comunicacions  01/01/1827 31/01/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 1 expedient 
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absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1827. 

 1K.I-25.10 Correspondència entre la Comissió 

d'Allotjaments i altres entitats. 

01/01/1827 31/01/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1827. 

1 expedient 

 1K.I-25.11 Correspondència entre la Comissió 

d'Allotjaments i les autoritats aliades 

01/01/1827 31/01/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Any 1827. 

1 expedient 

1K.I-26 1K.I-26.01 Memorials presentats pels ciutadans 

intercedint modificacions en la 

contribució d'allotjament o utensili, 

incloent decret resolutori de 

l'Administració. 

01/01/1827 31/12/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís. Inclou volum del 

esborrany de decrets dels memorials. 

1 expedient 

 1K.I-26.02 Esborranys i trasllats dels acords 

presos per l'Ajuntament de Barcelona i 

la Comissió d'Allotjament en matèria 

d'allotjaments i utensilis 

01/01/1827 31/12/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

1 expedient 

 1K.I-26.03 Oficis alcaldes Barceloneta en relació 

al control de les cases on s'hi 

establiran allotjaments 

01/01/1825 31/12/1825 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

2 document 

 1K.I-26.04 Informes i dictàmens de la Comissió 

d'Allotjaments de l'Ajuntament.  

01/01/1827 31/12/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

1 expedient 

 1K.I-26.05 Esborranys d'oficis de l'Ajuntament i 

la Comissió d'allotjament  

01/01/1827 31/12/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

1 expedient 

 1K.I-26.06 Expedient sobre els mobles del 

comandant de la plaça 

01/01/1827 31/12/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

1 expedient 

 1K.I-26.07 Oficis rebuts per l'Ajuntament 

despatxats als departaments 

corresponents, en matèria 

01/01/1827 31/12/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

1 expedient 
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d'Allotjaments. 

 1K.I-26.08 Documentació relativa a la 

coordinació de les diferents milícies 

que s'ubiquen al Principat en aquell 

moment (voluntaris reialistes, exèrcit 

del principat, forces aliades) pel que fa 

a l'allotjament a la ciutat de Barcelona 

01/01/1827 31/12/1827 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

1 expedient 

1K.I-27 1K.I-27.01 Butlletes d'Allotjament s.d. s.d.  5 document 

 1K.I-27.02 Expedient amb cinc plans 

d'aposentament reial, enumerats 

01/01/1802 31/12/1825 1. Instruccions d'elaboració d'un pla d'allotjament. 

2. Vinguda dels Reis l'any 1802. 

3. Arribada de l'Infanta Lluïsa Carlota el 1819. 

4. Arribada de S.A. el Príncep Maximilià. 

5. Arribada de A.A. l'Infant i la seva esposa.  

Cada expedient inclou tot tipus de documentació. 

1 expedient 

 1K.I-27.03 Expedient per la visita d'incògnit de la 

reina regent d'Etrúria, Maria Lluïsa de 

Borbó, i el seu fill Carles II de Parma. 

13/12/1807 22/02/1808 Inclou documentació avisant de la seva estança, una 

transcripció del seu agraïment i les despeses que 

se'n van desprendre. 

1 expedient 

 1K.I-27.04 Expedient visita reial de Fernando VII 

a Barcelona, venint des de Tarragona 

01/01/1827 31/12/1827 Inclou documentació avisant de la seva estança i les 

despeses que se'n van desprendre. 

1 expedient 

 1K.I-27.05 Documentació preparatòria de 

diferents plans d'aposentament. 

01/01/1746 31/12/1830 Els plans d'aposentament són indeterminats. Inclou 

diferents tipologies de documents. 

1 expedient 

 1K.I-27.06 Expedient sobre allotjaments amb 

motiu de la visita de S.S.M.M. i A. R.  

s.d. s.d. Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial [1840-

1844]. Inclou sol·licituds d'informació d'altres 

ciutats i incidents transcorreguts durant la visita. 

1 document 

1K.I-28 1K.I-28.01 Padró d'allotjament per caps i oficials 01/01/1843 31/12/1843 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial [1840-1844] 

1 expedient 

 1K.I-28.02 Expedient relatiu al funcionament del 

servei d'allotjament. 

01/01/1843 31/12/1844 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial [1840-1844] 

1 expedient 

 1K.I-28.03 Expediente para estudiar que cessin 

els allotjaments.  

01/01/1843 31/12/1843 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial [1840-1844] 

1 expedient 
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 1K.I-28.04 Padró d'allotjaments. s.d. s.d. Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial [1840-1844] 

1 expedient 

 1K.I-28.05 Nota dels allotjaments que seran 

distribuïts per la visita de S.S.M.M. i 

A.R.  

s.d. s.d. Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial [1840-1844] 

1 expedient 

 1K.I-28.06 Relació de cases que poden tenir 

allotjaments. 

01/01/1840 31/01/1840 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial [1840-

1844]o Barrio 6to Quartel 4to. o Quartel 2ndo 

Barrio 5to.o Quartel 1ro Barrio 1ro – Barrio 8o 

Quartel 2ndo Barrio 1ro – Barrio 8o Quartel 3ro 

Barrio 1r 

1 expedient 

 1K.I-28.07 Sol·licituds d'exempció d'allotjament 

passiu. 

01/01/1844 31/12/1844 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial [1840-1844] 

1 expedient 

 1K.I-28.08 Plan de aposentamiento de la real 

comitiva de SSMM y A. Francisco del 

Real signa. En el viaje de Madrid a 

Barcelona  

20/05/1844 20/05/1844 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial [1840-1844] 

1 document 

 1K.I-28.09 Llistat de carrers de tota Barcelona 

amb els noms dels propietaris, les 

característiques de les cases i la 

graduació dels militars que allotgen. 

01/01/1843 31/12/1845 Pertany a un lligall de documentació relativa a la 

despesa i allotjament de la família reial [1840-1844] 

1 expedient 

 1K.I-28.10 Bolletes fallides d'allotjaments. 01/01/1840 31/12/1840  1 expedient 

1K.I-29  [Índex de contribuents a a 

l’allotjament i utensili] 

s.d. s.d. Per carrers, indica la graduació de l'oficial que s'hi 

pot allotjar. 

1 volum 

1K.I-30  [Índex alfabètic de contribuents a 

l’allotjament i utensili] 

s.d. s.d. Per carrers, indica la graduació de l'oficial que s'hi 

pot allotjar.  A la portada hi diu "Por servicios de 

camas y muebles" 

1 volum 

1K.I-31  [Índex de contribuents a l'allotjament 

de les tropes. Relació dels contribuents 

i el regiment del que tenen un oficial 

allotjat] 

s.d. s.d.  1 volum 

1K.I-32  [Alojamientos] 01/01/1867 31/12/1871 Llistat per districtes, persones, professió, i quan 1 volum 
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allotjaven. 

1K.I-33  [Registre d'allotjaments. 1874] 01/01/1867 31/12/1874 Relació de ciutadans que allotgen oficials de 

l'exèrcit a les seves llars, indicant l'adreça, els noms 

i cognoms del ciutadà i la classe (rang) de l'oficial. 

1 volum 

1K.I-34  [Relació de les cases d'aquesta ciutat 

que tenen exempció d'allotjaments] 

s.d. s.d. Conté la relació de cases, els carrers, marques 

(rangs), i excepcions de la ciutat.  

1 volum 

1K.I-35 1K.I-35.01 Relacions d'allotjament de tropes de la 

Guarnició de Barcelona el 1866 

01/01/1866 31/12/1866 Llistes de militars de cada batalló que guarneix la 

ciutat de Barcelona i que han de rebre allotjament.  

1 expedient 

 1K.I-35.02 Relacions d'allotjament de tropes de la 

Guarnició de Barcelona el 1867 

01/01/1867 31/12/1867 Llistes de militars de cada batalló que guarneix la 

ciutat de Barcelona i que han de rebre allotjament.  

1 expedient 

 1K.I-35.03 Relacions d'allotjament de tropes de la 

Guarnició de Barcelona el 1868 

01/01/1868 31/12/1868 Llistes de militars de cada batalló que guarneix la 

ciutat de Barcelona i que han de rebre allotjament.  

1 expedient 

 1K.I-35.04 Relacions d'allotjament de tropes de la 

Guarnició de Barcelona el 1869 

01/01/1869 31/12/1869 Llistes de militars de cada batalló que guarneix la 

ciutat de Barcelona i que han de rebre allotjament.  

1 expedient 

 1K.I-35.05 Relacions d'allotjament de tropes de la 

Guarnició de Barcelona el 1870 

01/01/1870 31/12/1870 Llistes de militars de cada batalló que guarneix la 

ciutat de Barcelona i que han de rebre allotjament.  

1 expedient 

 1K.I-35.06 Relacions d'allotjament de tropes de la 

Guarnició de Barcelona el 1871 

01/01/1871 31/12/1871 Llistes de militars de cada batalló que guarneix la 

ciutat de Barcelona i que han de rebre allotjament.  

1 expedient 

 1K.I-35.07 Relacions d'allotjament de tropes de la 

Guarnició de Barcelona el 1872 

01/01/1872 31/12/1872 Llistes de militars de cada batalló que guarneix la 

ciutat de Barcelona i que han de rebre allotjament.  

1 expedient 

 1K.I-35.08 Relacions d'allotjament de tropes de la 

Guarnició de Barcelona el 1873 

01/01/1873 31/12/1873 Llistes de militars de cada batalló que guarneix la 

ciutat de Barcelona i que han de rebre allotjament.  

1 expedient 

 1K.I-35.09 Relacions d'allotjament de tropes de la 

Guarnició de Barcelona el 1874 

01/01/1874 31/12/1874 Llistes de militars de cada batalló que guarneix la 

ciutat de Barcelona i que han de rebre allotjament.  

1 expedient 

1K.I-36 1K.I-36.01 Peticions d'allotjament per part dels 

oficials francesos. 

01/07/1824 31/12/1824 Documentació relativa a l'allotjament de les tropes 

absolutistes franceses durant la intervenció dels 

Cent Mil Fills de Sant Lluís.  

1 Lligall 

 1K.I-36.02 Oficis del Capità General dirigint-se a 

la Comissió d'Allotjaments. 

01/01/1814 31/12/1815  1 expedient 

 1K.I-36.03 Oficis valorant memorials 

d'allotjaments 

01/01/1839 31/12/1840  1 expedient 
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 1K.I-36.04 Informe sobre les tasques dutes a 

terme històricament pels treballadors 

de l'Oficina d'Allotjaments, 

Majordomia i Cerimonial 

01/01/1872 31/12/1872  1 expedient 

 1K.I-36.05 Lliurances a càrrec de Pablo Galceran 23/07/1808 23/11/1808 Sortides diàries de la partida de tres cents mil reals 

de billó, destinats a l'allotjament i subministrament 

de les tropes franceses napoleòniques. Inclou les 

sortides diàries de diners, a qui s’entreguen i per 

quin motiu. 

1 volum 

 
1K.I-36.06 

Control de distribució de l'Allotjament 

de 1738, per barris. 

01/01/1738 31/12/1738 El càrrec s’organitza per carrers, les cases i els seus 

habitants i la quantitat a pagar segons tipologia. 

1 lligall 

 

 


