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02.03/1I.IV LLIBRES DE REBUDES I DATES 

 

Cinc volums de llibres de comptes de rebudes i dates conformen la sèrie IV del Consolat de 

Mar. Reflecteixen les entrades i sortides econòmiques de la Institució en el desenvolupament 

de les seves funcions, amb una cronologia de 1401 a 1492. 

 

Signatura Dates extremes Microfilms Digitalització Observacions 

1I.IV-1 1401 – 1410    

 Resum:  
- Comptes.  

- Rebudes i dates del clavari i del defenedor de la mercaderia pel dret de 

pariatge.  

- Notes de trameses de mercaderies, de vitualles, per armar galeres, etc. 

Índex parcial. 

 

1I.IV-2 1418 – [1423]    

 Resum:  

- Rebudes i dates del clavari i del defenedor de la mercaderia.  

- Notes i comptes de jornals, de materials de construcció d’obres 

realitzades a l’edifici de Llotja, etc. 

 

1I.IV-3 1423 – 1435    

 Resum:  

- Comptes del defenedor de la mercaderia, de remuneracions ordenades 

pel Consell, de rebudes i despeses.  

- Comptes de dates per bastir un estol en cors.  

- Dates per jornals i rebudes de les obres de Llotja.  

- Dates de pensions de censals i violaris.  

- Rebudes pel dret de pariatge.  

- Còpies d’àpoques i albarans.  

- Índex parcial. 

 

1I.IV-4 1448 - 1449    

 Resum:  

- Comptes.  

- Àpoques i albarans.  

- Comptes de la Taula de la Ciutat.  

- Dates per la construcció de vaixells, de pensions i censals, de salaris 

ordinaris i extraordinaris.  

- Rebudes i dates del defenedor de la mercaderia.  

- Índex parcial.  
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Signatura Dates extremes Microfilms Digitalització Observacions 

1I.IV-5 1489 - 1492    

 Resum:  

- Comptes.  

- Còpies d’àpoques pel dret de pariatge.  

- Dates de salaris ordinaris, per obres i reparacions de la drassana, per a 

la construcció del moll, de naus, de pensions i lluïcions de censals, de 

la Taula.  

- Llibre de rebudes del clavari pel dret de pariatge.  

- Rebudes pel manifest en el trànsit de mercaderies amb França.  

- Índex parcial. 

 

 

 


