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02.03/1I.VII LLIBRE D’ORDINACIONS 

 

La sèrie VII està representada per un sol volum i malgrat que el seu títol fa referència a 

ordinacions, tracta també altres temes, cadascun per separat i delimitat en uns folis concrets, 

aquesta és la raó per la qual les dates extremes i el número de foli s’han fet constar a 

continuació del resum de cada tema.  

Volum miscel·lani, conté molts folis en blanc: 1358 – 1609 

 

Signatura Dates extremes Microfilms Digitalització Observacions 

1I.VII-1 1358-1609    

 Resums: 

 Relació d’oficials de la Llotja, fol. 1, [1407-1483] 

 Rúbrica de censals morts que instaura el dret de Pariatge, fol. 2-36 

[1465-1510] 

 Salaris ordinaris de la casa de la Llotja de Barcelona, pagadors de 

pecúnies del dret de pariatge i avisos des de Mallorca d’enemics i 

corsaris, fol. 37-39 - 1475 -1552 

 Trasllat de propostes del Consell dels XX: Relevació del dret de la 

drassana; Intimació i notificació de la relevació del dret; de la 

drassana, al col·lector del dret; Resposta del col·lector a la intimació, 

fol. 42-44 verso - 1454 

 Ordinacions fetes sobre la col·lecta del dret de pariatge, fol. 46-50, 

1443-1459 

 Trasllat d’una proposició del Consell dels XX, fol. 50, 1460 

 Trasllat d’una ordinació, fol. 50 verso, 1463 

 Ordinacions comunes sobre els tarongers, el rellotge, el dret de 

pariatge, etc. fol. 51-52, 1466 

 Ordinacions sobre fraus en el dret de pariatge, fol. 52 verso-54, 1480 

 Ordinacions sobre el dret de pariatge: Collidors del dret, fol. 55-55 

verso; Guardes del dret, fol. 57-57 verso; Defenedors de la 

mercaderia i la taula del dret de pariatge, 57 verso-60, 1491-1494 

 Ordinacions del Consell dels XX pel dret de pariatge sobre 

mercaderies, fol. 60 verso-61,1499 

 Ordinacions sobre la col·lecta del dret de pariatge, fol. 62-64, 1491 

 Ordinació feta sobre els col·lectors i guardes del dret de pariatge, fol. 

65,1519 

 Ordinació i deliberació del Consell dels XX sobre robes, fol. 65 

verso, 1521 

 Ordinació del Consell dels XX sobre els drets del defenedor de la 

mercaderia, per la inspecció de naus, fol. 66 recto i verso, 1513 

 Ordinació feta pels cònsols, el defenedor i el consell dels XX, sobre 
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els col·lectors del dret de pariatge, fol. 67, 1529 

 Ordinació feta pels Cònsols i el Consell dels XX, sobre els 

defenedors de la mercaderia, fol. 67verso-68, 1535 

 Ordinació feta pels Cònsols i el Consell dels XX, sobre la paga pel 

receptor del dret de pariatge, fol. 68 verso-69. 1537 

 Ordinació feta pels Consols, el defenedor i els prohoms mercaders, 

sobre guardes pel dret de pariatge, fol. 69 verso-70 verso,1543 

 Ordinació feta pels Cònsols, defenedor i Consell dels XX, sobre els 

oficials de la Llotja, fol. 71 recto i verso, 1544 

 Trasllat de les clàusules del testament de mossèn Pere de Montcada 

per construir una capella per la Llotja,. fol. 74-76, 1358 

 Sobre el dret de pariatge, pagaments, exaccions, execucions, situació 

econòmica de la Llotja de Mar 76 verso-82, 1483-1609 

 Descripció de salaris i taxes a pagar pels corredors d’orella, d’acord 

amb les ordinacions fetes per Barcelona, fol. 89-92 verso, s.d. 

 Ordinacions de salaris dels barquers, per la càrrega i descàrrega de 

productes de tota mena, amb els que es comerciava a través  del port 

de la ciutat, fol. 97-102 verso, 1428 

 Ordinacions de seguretats marítimes fetes o publicades a 13 de 

novembre 1458, fol. 105-112 verso, 1458-1461 

 Trasllat d’una disposició del rei Joan per Perpinyà, fol. 121 recto i 

verso, 1475 

 Disposició sobre la lleuda de Tamarit, fol. 126 recto i verso, s.d. 

 Trasllat d’una disposició de Joan II, fol. 127, 1472 

 Relació de viles, amb les que comerciava amb freqüència Barcelona i 

d’equivalències de canvis, fol. 38 verso, s.d. 

 Trasllat d’una lletra del rei de Tunísia, contraportada, [1479] 

 

 

 

 


