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02.03/1I.I REGISTRE DE DELIBERACIONS 

 

La sèrie composta per un total de cinc volums i amb unes dates extremes de 1460 a 1563, 

recull tots aquells documents generats en les sessions de  deliberacions dels Consells celebrats 

per diversos temes competència del Consolat de Mar, tant pel que fa a tots els  relacionats 

amb la recepció i tramesa de mercaderies, com en temes de funcionament de la pròpia 

institució, de relació amb d’altres o de protocol. 

 

Signatura Dates extremes Microfilms Digitalització Observacions 

1I.I-1 1460-1465 41-A   

 1473-1495 36-A   

 Resum: Volum recull de deliberacions de sessions dels consells. Destaquen 

temes sobre: 

- Els fets de Flandes tractats pel Consolat i informant als cònsols de la mar de 

Perpinyà, als cònsols i mercaders de València, pel cònsol i defenedor de 

Mallorca, pels mercaders catalans establerts a Bruges. Elecció de prohoms i 

nomenament d’una comissió pels fets de Flandes. Lletres a mercaders 

catalans de Bruges, a l’ambaixador a Flandes. Viatge a Flandes del notari 

escrivà del Consolat i de dues persones més. Deliberacions sobre el viatge 

del notari escrivà de Llotja a Calataiud per veure al rei i tractar dels fets de 

Flandes. 

- Lletres als ambaixadors a Borgonya, i el rei sobre el comerç amb Borgonya. 

- Reunions i deliberacions celebrades a causa dels fets de Cònsols. Elecció del 

defenedor. Nomenaments de prohoms. Nomenament de col·laboradors amb 

els de Venècia. Lletres del Consolat per l’ambaixador a Venècia, i al rei 

sobre els fets de Venècia.  

- Avís de Mallorca sobre dos vaixells corsaris.  

- Entrada per mar del príncep, el 28 de març de 1460, procedent de Mallorca. 

- Deliberacions arran dels fets de Nàpols, sobre la rebuda d’una lletra del rei 

que tracta dels fets de Sicília i sobre una lletra al cònsol de Palerm. 

- Deliberacions del Consell per tractar temes diversos com, salaris taxats per 

viatges dels enviats de Llotja a altres ciutats. Eleccions del Consell dels XX. 

Eleccions i jurament de defenedors. Per tractar del dret de pariatge. Sobre 

l’arribada del rei Pere, per mar, el 22 de gener de 1464. Sobre comerç, en 

especial amb el mantingut amb Castelló d’Empúries i altres poblacions 

costaneres. 

- Lletra adreçada al rei sobre els problemes en la navegació i el comerç. 

- Lletra a la reina sobre el comerç. 

- Memorial adreçat al rei sobre les activitats dels defenedors. 

- Lletres entre el rei i el consolat sobre la liquidació d’un deute. 

- Relacions de remuneracions. 
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Signatura Dates extremes Microfilms Digitalització Observacions 

1I.I-2 1463 – 1467 36-A   

 Resum: Volum recull de deliberacions de sessions dels consells, en les que 

destaquen temes sobre: 

- Sessions realitzades per la presa de possessió i jurament de cònsols elegits 

pel Consell de Cent, eleccions i jurament del defenedor, constitucions del 

Consell dels XX, nomena- ment d’una comissió de quatre prohoms pel 

cobrament del dret de pariatge. 

- Deliberacions arran dels avisos enviats o rebuts, així com de respostes de 

Mallorca, Tarragona, Sant Feliu de Guíxols, Blanes, Sitges, Sóller, 

Montpalau, Torroella [de Montgrí], Cadaqués, Tortosa, etc. sobre la 

presència  i risc de naus pirates i d’armades estrangeres. 

- Informacions enviades al rei sobre irregularitats en el comerç de teixits amb 

Gènova,  recurs contra la venda de teixits de procedència estrangera a 

Nàpols. 

- Lletres del rei donant instruccions sobre navegació i comerç, arran d’una 

nau detinguda en el port. 

- Recurs al rei contra la llicència atorgada a  naus franceses per 

comerciar amb Catalunya. 

- Sessions sobre la percepció del dret de pariatge i sobre irregularitats 

detectades en el seu pagament. Sobre la franquesa i relevació del dret de la 

Drassana al procurador reial del regne a Mallorca. Sobre herències. Recurs 

per recuperar el “Camp de la Drassana”. Relacions de remuneracions als 

cònsols, notaris, advocats, i altres funcionaris.  

- Sobre diversos temes de comerç s’acorden disposicions contra el comerç 

il·legal, el comerç amb Tamarit, el plet entre Barcelona i Tarragona per la 

Lleuda de Tamarit, etc.  

- Concessió de llicències per absentar-se de la ciutat, al veguer per anar a 

servir al rei, al defenedor a causa de la pestilència 

 

 

Signatura Dates extremes Microfilms Digitalització Observacions 

1I.I-3 1490 - 1496 41-A   

 Resum: Volum recull de deliberacions i sessions dels consells, entre les que 

destaquen temes sobre: 

- Avisos d’albirament de vaixell sospitosos, fets o rebuts de Tarragona, 

Blanes, Mallorca, Barcelona, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Calella, 

Tortosa i per tota la costa de ponent, de corsaris, genovesos, francesos, 

moros i turcs. 

- Consell sobre la conveniència d’armar vaixells per protegir la ruta de 

Mallorca. Per noliejar naus per vigilar les aigües de Catalunya, València, 

Mallorca, Sicília i Cerdenya. 

- Celebració de sessions del Consell per tractar temes diversos relacionats 

amb la defensa de la mercaderia. Temes de comerç amb els mercaders de 

Flandes, Anvers, Tolosa [de Llenguadoc], amb el cònsol i mercaders de 

Bruges. Sobre les activitats dels mercaders catalans. Sobre instruccions als 

mercaders catalans per comerciar amb Perpinyà. Carta als cònsols de 
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Mallorca sobre temes de comerç. Sobre la detenció a Tolosa [de 

Llenguadoc] d’un mercader barcelonès. 

- Deliberacions sobre temes de navegació, comerç i tràfic marítim. 

Instruccions   dels cònsols per protegir la mercaderia.  Sobre ordinacions.  

- Jurament de les ordinacions del dret de pariatge, pels defenedors i 

col·lectors. Consells i debats sobre el dret de pariatge, sobre l’aplicació a 

les naus, a les irregularitats del seu pagament.  

- Qüestions presentades pels mercaders sobre el dret. Decisió sobre la 

obligatorietat de les naus venecianes, a pagar el dret de pariatge per la 

càrrega, descàrrega i per transportar teles. 

- Acord per manifestar el condol per la mort de l’hereu de Portugal. 

- Acord per l’assistència dels Cònsols als actes de la festivitat del Corpus. 

- Sessions constitutives de Consells dels XX. 

- Compromisos i juraments de nous càrrecs, de defenedors, de collidors del 

dret de pariatge, de guardes. 

- Remuneracions per serveis prestats a advocats, escrivans, veguers, notaris, 

defenedors, als col·lectors de dret de pariatge, etc. 

- Acords per liquidar comptes pendents, pagament de mercaderies i relacions 

de remuneracions.  

- Recurs presentat al rei, per a què siguin restituïdes a un comerciant les 

mercaderies confiscades. 

- Lletres adreçades al rei, al vice-canceller, a l’escrivà i al secretari reials, 

presentant al notari Narcís Banús, expert en comerç. 

- Informe al rei sobre temes de comerç amb Sicília. 

- Informe al doctor en lleis, al vice-canceller, al conseller i al tresorer de la 

cort, així com al lloctinent del cònsol a Palerm, dels problemes dels 

mercader catalans a Sicília a causa de l’expulsió de jueus. 

- Informacions sobre el privilegi dels barcelonins en el  comerç de la llana 

amb Palerm. 

- Petició dels Cònsols per l’obtenció de privilegis en matèria de comerç i 

tràfic marítim, adreçada al rei, a la reina, al tresorer major, al governador 

de Cata lunya, al doctor en lleis i al síndic de la ciutat. 

- Instruccions als cònsols, defenedors, etc. arran dels privilegis sol·licitats. 

- Consell celebrat sobre la presa de Granada i encarregar a una comissió de 

prohoms la celebració. 

- Deliberacions sobre el comerç de teixits. 

- Contacte dels consellers amb el batlle de Girona per recuperar un calze de 

la capella de la Llotja de Barcelona. 

- Acord per l’adjudicació d’habitatge al veguer. Nomenament d’un nou 

ferrer a Llotja. Compromís de desenvolupar amb eficàcia el càrrec de 

fuster i de pintor. 

- Consulta al Batlle de Palamós sobre la càrrega d’un vaixell naufragat a la 

seva costa. 
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Signatura Dates extremes Microfilms Digitalització Observacions 

1I.I-4 1496 - 1501 41-A   

 Resum:  

- Acords per fer efectives remuneracions, a mercaders, un notari, veguers, 

defenedors, etc.  

- Relacions de cònsols, prohoms, i defenedors. 

- Eleccions i constitucions de renovació del Consell dels XX. 

- Preses de possessió del càrrec de defenedors. 

- Debats entre els cònsols de Barcelona i el de Tarragona tractant temes de 

pirateria. 

- Avisos fets o rebuts de Tarragona, Blanes, Mallorca, Palamós i a tota la 

costa de ponent, sobre el risc de pirates i cor saris francesos, genovesos i 

moros. 

- Informacions al rei sobre navegació i comerç marítim. 

- Deliberació del Consell per preveure armament contra corsaris. 

- Lletra al rei, al regent de la cancelleria, als missatgers de la justícia de la 

ciutat, al conseller en cap, al lloctinent del rei a 

- Perpinyà i al senescal de Marsella, sobre comerç, especialment el del sud 

de França i els privilegis dels mercaders catalans. 

- Informe al rei, al lloctinent del cònsol i als mercaders residents a Palerm, 

sobre la presa per francesos, de navilis catalans procedents de Sicília. 

- Informes al rei i al regent de la cancelleria, sobre la pirateria francesa i la 

provençal. 

- Lletra al cònsol a Alexandria sobre el comerç amb Egipte. 

- Lletres al conseller en cap de Girona i als cònsols de Perpinyà sobre 

comerç. 

- Sessions del Consell sobre una nau procedent de Sicília presa pels 

francesos. Sobre defensa de la mercaderia. En la que s’acorda no armar 

naus contra la pirateria. 

- Lletra al rei de França presentant una queixa per la presa de la nau de 

Sicília. 

- Lletra als cònsols de Marsella sobre la nau presa. 

- Lletra als cònsols de Mallorca tractant temes de comerç. 

- Sessió en la que es nomena una comissió de prohoms per l’estudi i solució 

dels problemes causats per la pirateria francesa. 

- Instruccions donades pels cònsols, els defenedors i sis representants més 

elegits pel Consell dels XX, a un emissari enviat al rei per informar-lo dels 

atacs dels que són objecte els mercaders de Barcelona, de part de França. 

Aquesta informació és tramesa al rei, al tresorer major, al governador de 

Catalunya, al regent de la cancelleria, al governador de Marsella, al cònsol 

dels catalans a Marsella. 

- Ordinació establint l’obligatorietat de pagar el dret de pariatge les robes i 

altres mercaderies descarregades a les costes i portades per terra a 

Barcelona. 

- Lletra a l’ambaixador aragonès a França sobre la pirateria francesa. 
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Signatura Dates extremes Microfilms Digitalització Observacions 

1I.I-5 1552 - 1563 41-A   

 Resum: Volum recull de deliberacions de sessions dels consells, 

entre les que destaquen temes sobre: 

- Salaris i remuneracions a notaris, advocats, escrivans, altres funcionaris i 

diversos conceptes. 

- Eleccions de cònsols per insaculació. Nomenaments i jurament de càrrecs 

de cònsols. 

- Constitucions de Consells dels XX.  

- Preses del càrrec i jurament de jutges d’apells.  

- Consells celebrant eleccions i nomenant diversos càrrecs, amb les 

posteriors preses de possessió i juraments, com els de defenedors, 

col·lectors, credencers, caps d’esquadra, guardes del pariatge, sergent, 

fuster i altres oficials de Llotja.  

- Relacions de noms de persones que ostenten càrrecs a Llotja. 

- Sessions en les que es delibera sobre la construcció de les muralles. 

- Deliberació i acords per pagar deutes. 

- Acord per retornar diversos objectes que varen ser prestats a Llotja. 

- Reunió de Cònsols per tractar temes de comerç. 

- Deliberacions dels Consells per tractar sobre el dret de pariatge i la 

percepció d’endarreriments en el seu pagament. 

- Sessió del Consell donant fe de dol per la mort de la reina Joana. 

- Consell en el que s’acorda organitzar diversos actes a causa de la mort de 

l’emperador. 

- Sessions sobre comerç i dret marítim. 

- Temes de comerç amb Tamarit. 

- Deliberacions i estudi, sobre la validesa del càrrec de defenedor adjudicat a 

un militar, a causa de la denúncia d’incompatibilitat feta per mercaders. 

 

 


