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06.03/1J.I CASES, CENSOS I CENSALS 

 

Signatura Descripció 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 

DENÚNCIES I MATRÍCULA. 

I-1 "Llibre de informacions sobre la pobresa, ausència, mort y altras causals de 

alguns individuos de esta Ciutat" (1716-1718). 

Relació dels individus. Certificats enviats a l'Intendent General el 12 de 

març de 1718; els signats amb les lletres B, C, D i E es van despatxar a 

l'oficina del Reial Cadastre de la ciutat. 

  

I-2 "Denuncias originales de particulares de los bienes que posehen" (1716-

1723). 

Propietats dels no agremiats. Actualitzat fins al 1723. 

  

I-2 bis  "Libro de Rebilla de casas, formado en el año de 1719" (1719). Índex 

alfabètic de carrers, al principi. Distribució dels carrers per barris (total de 

10 barris). Hi consten les cases de lloguer i les d'eclesiàstics i immunes. 

  

I-3 "Relación de los censos, censales y violarios denunciados por los vezinos y 

habitantes de la Ciudad de Barcelona y sus Parroquias, en virtud del edicto 

de 12 setiembre 1722, que se deben continuar en el Catastro de dicha 

ciudad, con declaración de los nombres, apellidos y estados de los 

denunciantes" (1723-1728). 

Censos, censals i violaris carregats en 1723. Cartilles de cadastre dels anys 

1726, 1727 i 1728, i un resum del cadastre del 1723. 306 pàg. 

  

I-4 "Denuncias de censos y censales del año de 1730 y 1731" (1730-1731). 

Les denúncies van precedides de dues cartes: una datada el 27 d'abril de 

1723, signada per J. Pedrajas, i l'altra datada el 5 d'abril de 1731, que signa 

A. Sartine. 

  

I-5 "Libro de matrícula del Quartel segundo de San Pedro. Barrio Primero de 

San Francisco de Paula" (1770-1814). Hi ha anotacions fins al 1814. 
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Micro-

film 

Digitalit-
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I-6 “Libro de matrícula del Quartel quarto de San Jayme. Barrio primero de San 

Miguel" (1770-1776). 500 folis numerats, més 6 útils sense numerar, més 

molts en blanc sense numerar. 

  

I-7 "Libro de matrícula del Quartel quarto de San Jayme. Barrio tercero de Sant 

Francisco" (1770-1777). 

  

I-8 "Libro de matrícula del Quartel quarto de San Jayme. Barrio Quarto de 

Caputxinos" (1770-1771). 793 folis. 

  

I-9 "Libro de matrícula del Quartel quarto de San Jayme. Barrio Quinto de la 

calle Ancha" (1770-1775). 1.315 folis numerats, més bastants en blanc. 

Actualitzat en alguns llocs fins a 1777. 

  

I-10 "Relación individual de los Censos y Censales exigibles incluidos en la 

Real Imposición del catastro de esta Ciudad y sus Parroquias, sacada de las 

Denunciaciones que hizieron sus dueños en la formación del Real Catastro 

y corregida en el año 1722. Quitados los Partidos que se han echo 

inexigibles" (segle XVIII - 1770). 

Llibre manual de censos i censals, volum I. Conté un índex. 1.372 pàg. 

  

I-11 "Libro Manual de Censos y Censales. Tomo 2º. Desde el fóleo 1.683 a 

2.183" (1771-1788). En realitat ha de ser foli 1.373 i no 1.683, a causa de 

l’enquadernació d'un quadern fora del seu lloc. 

Índex alfabètic de persones. La informació fou actualitzada fins l'any 1836 

en alguna declaració. 

  

I-12 "Manual de Censos y Censales. Tomo 3º" (1788-1836). Des del número 

2.184 al 3.153. 

  

I-13 "Relación de los Indibiduos de la Ciudad de Barcelona que perciben Renta 

de Censales, sugeta a la baja de el dos por ciento que se practicó en virtud 

de Real Pragmática de 31 de agost de 1750" (1759-1765). 

Denúncies de censos i censals dels veïns de Barcelona i càrreges en els anys 

1759, 1762, 1764 i 1765. 
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I-14 "Relación de los Individuos de la Ciudad de Barcelona a quienes se carga el 

tributo de cathastro en el año de 1768 por sus censos y censales nuevament 

impuestos, y de los atrasos que deben satisfacer hasta fin de 1767" (1768-

1769). 

Denúncies dels censos i censals, amb els endarreriments dels anys 1768 i 

1769. 

  

I-15 "Relación de los Individuos de la Ciudad de Barcelona a quienes se les 

cargan el tributo de cathastro, por los censos y censales nuevamente 

ympuestos; comprehende las denuncias de los censos y censales cargados 

en los años 1771, 1773 y 1775"como también desde sus ymposiciones, 

hasta fin de 1770, los correspondientes atrasos, ..." (1771-1775). A la 

portada, amb lletra molt posterior: "Este libro solo  

  

I-16 "Relación de los acreedores censalistas de la ciudad de Barcelona a quienes 

se carga el correspondiente catastro en el año de 1779, por los censos y 

censales impuestos en los años 1774, 1775 y 1776 con los atrasos que deben 

hasta fin de 1777" (1778). 

Denúncies de censos i censals dels anys 1774, 1775 i 1776, carregats el 

1779. 

  

I-17 "Relación de los acreedores censalistas de la ciudad de Barcelona a quienes 

se carga el correspondiente cathastro en el año de 1781 por los censos y 

censales impuestos en los años de 1777 y 1778, y otros anteriores, con los 

atrasos que deben hasta fin de 1780" (1781). 

Denúncia dels censos i censals imposats des de l'any 1777 fins al 1780 

inclusivament, i carregats el 1781. 

  

I-18 "Relación de los acreedores censalistas de la ciudad de Barcelona a quienes 

se carga el correspondiente cathastro en el año de 1783 por los censos y 

censales ympuestos en los años 1779, 1780 y 1781, y en otros antecedentes, 

con los atrasos que deben hasta fin de 1782" (1783). 

Denúncia de censos i censals carregats en el cadastre l'any 1783. 
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I-19 "Relación de los acreedores censalistas de la ciudad de Barcelona a quienes 

se carga el correspondiente cathastro en el año de 1786 por los censos y 

censales ympuestos en los de 1782 y 1783, y en otros anteriores, con los 

atrasos que deben hasta fin de 1785" (1786). 

Denúncies de censos i censals de l'any 1786. 

  

I-20 "Relación de los acreedores censalistas de la ciudad de Barcelona a quienes 

se carga el correspondiente catastro en el año de 1788 por los censos y 

censales impuestos en los de 1784-1785 y 1786 y otros anteriores con los 

atrasos que adeudan hasta fin de 1787" (1787-1788). 

Denúncies de censos i censals de l'any 1788. 

  

I-21 Relación de las cantidades que en el año de 1789 se cargan por el tributo de 

catastro a diferentes particulares de esta ciudad por censos y censales que 

les han sido impuestos en los años de 1786, 1787 y en otros anteriores, y se 

les consideran los atrasos que les pertenecen hasta fin del 1788" (1788-

1789). 

Denúncies de censos i censals de l'any 1789. 

  

I-22 "Relación de las cantidades que en el año de 1791 se cargan por el Real 

Tributo de Catastro a diferentes particulares de esta Ciudad por censos y 

censales que les han sido impuestos en los años del 1788 y 1789 y en otros 

anteriores, y se les consideran los atrasos que les pertenecen hasta fin del 

1790" (1791-1793). 

Denúncies dels anys 1791 a 1793. 

  

I-23 "Relación de las cantidades que se cargan por el Tributo de Catastro a 

diferentes particulares de esta Ciudad por censos y censales que les han sido 

impuestos en los años anteriores, y se les consideran los atrasos hasta fin de 

1797" (1798-1800). 

Denúncies dels anys 1798, 1799 i 1800. Cada any va precedit d'un imprès 

de l'Intendent amb el repartiment del cadastre. 
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I-24 "Censos. Estat general". En el marge esquerre hi consta el foli del "Libro de 

Denunciaciones" (segona meitat del segle XVIII). 

Declaració dels censos i censals que reben diversos particulars, la majoria 

gent adinerada. Sense data. 278 pàg. 

  

I-25 "Relación de las cantidades que se cargan por el Tributo del Catastro a 

diferentes particulares de esta Ciudad por censos y censales que les han sido 

impuestos, y se les consideran los atrasos hasta fin de 1800" (1801-1804). 

Denúncies dels anys 1801 a 1804. Cada any va precedit d'un imprès de 

l'Intendent amb el repartiment del cadastre. 

  

I-26 "Cuaderno original formado por los peritos nombrados por el Exmo. 

Ayuntamiento, el que contiene el valor en renta de los predios rústicos y 

urbanos de Barcelona" (1820). 

Sis quaderns, un per cada quarter (cinc quarters i la Barceloneta). Contenen: 

quarter, illa, carrer, núm. de la casa, nom del propietari, i producte anual 

dels lloguers. 

  

I-27 "Claseo de los censos y censales del cuartel 1º" (1820-¿1823?). 

Conté un índex: "Rúbrica de los perceptores de censos y censales por casas 

sitas en el primer cuartel de Barcelona" (nom del beneficiari i sumes que ha 

percebut). 

  

I-28 "Claseo de los censos y censales del cuartel 2º" (1820-¿1823?). Conté un 

índex per illes i cases. 555 pàg. 

  

I-29 "Claseo de los censos y censales del cuartel 3º" (1820-¿1823?). Falten dels 

dues primeres pàgines. 

  

I-30 "Claseo de los censos y censales del cuartel 4º" (1820-¿1823?). 1.455 folis.   

I-31 "Claseo de los censos y censales del cuartel 5º" (1820-¿1823?). 1.003 folis.   
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I-32 [Registre de contribució] (1835). S'hi indica nom i cognom dels propietaris, 

carrer, quarter, i la quantitat total de la contribució. 

[Registre de contribució]. Similar a l'anterior, amb els fulls cosits i amb una 

altra disposició. Conté: noms dels propietaris, carrer, núm. antic i nou, 

pisos, botigues, magatzems, renda anual, quarter, barri, illa, observacions. 

Sense data. 

  

I-33 [Relació de censos i censals que reben persones particulars, associacions i 

gremis, persones i comunitats eclesiàstiques] (1816-1836).  

Un "Resumen estadístic al final. 330 folis. Sense data; la majoria de les 

dates d'escripturació notarial dels censos i censals estan compreses entre 

1816 i 1836, però n'hi ha també que daten del segle XVIII i fins i tot del 

segle XVI. 

  

CASES REEDIFICADES 

I-34 "Quaderno de casas rehedificadas desde 1721 inclusive en adelante" (1721-

1802). Relació de les cases que s'han reedificat o s'estan reedificant des del 

mes de juliol de 1719 fins el 1800 (Signat el 1802). Per al primer període, 

que arriba fins al març de 1722, hi ha un índex per carrers. 

  

I-34 bis  [Cases millorades i reedificades] (1721-1804). Papers solts.   

I-35 [Relacions dels comissaris de les cases reedificades] (1770-1799).   

I-36 "Cuaderno de casas rehedificadas desde 1803 inclusive en adelante" (1803-

1847). Relació de les cases reedificades des del 1801 al 1846 inclusivament.  

  

BAIXES, BONIFICACIONS I AUGMENTS 

I-37 "Bajas, bonificaciones, aumentos de casas, censos y censales 1729, 1730, 

1731, 1732, 1733" (1729-1733). Cada any les relacions van precedides per 

l'imprès de repartiment de l'Intendent. 

  

I-38  "Bajas, bonificaciones, aumentos de casas, censos y censales 1734, 1735, 

1736, 1737" (1734-1737). És continuació de l'anterior. 

  

I-39 "Bajas, bonificaciones, aumentos de casas, censos y censales de 1738, 1739, 

1740 y 1741" (1738-1741). És continuació dels anteriors. 
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I-40 "Bajas, bonificaciones, aumentos de casas, censos y censales de 1742, 1743, 

1744, 1745" (1742-1745). És continuació dels anteriors. 

  

I-41 "Bajas, bonificaciones, aumentos de casas, censos y censales de 1746, 1747, 

1748 y 1749" (1746-1749). És continuació dels anteriors. Està enquadernat 

al revés: comença el 1749 i acaba el 1746. 

  

I-42 "Bajas, bonificaciones, aumentos de casas, censos y censales de 1750, 1751, 

1752, 1753" (1750-1753). És continuació dels anteriors. 

  

I-43 "Bajas, bonificaciones, aumentos de casas, censos y censales de 1754, 1755, 

1756, 1757" (1754-1757). És continuació dels anteriors. L'enquadernació 

comença per l'any 1757, i continua en ordre cronològic invers. 

  

I-44 "Bajas, bonificaciones, aumentos de casas, censos y censales de 1758, 1759, 

1760, 1761" (1758-1761). És continuació dels anteriors. 

  

I-45 "Bajas, bonificaciones, aumentos de casas, censos y censales de 1762, 1763, 

1764, 1765" (1762-1765). És continuació dels anteriors. 

  

I-46 "Bajas, bonificaciones, aumentos de casas, censos y censales de 1766, 1767, 

1768, 1769" (1766-1769). És continuació dels anteriors. 

  

I-47  "Bajas, bonificaciones, aumentos de casas, censos y censales de 1770, 1771, 

1772, 1773" (1770-1773). És continuació dels anteriors. 

  

I-48  "Bajas, bonificaciones, aumentos de casas, censos y censales 1774, 1775, 

1776, 1777" (1774-1777). És continuació dels anteriors.  

  

I-49 "Bajas, bonificaciones de censos y censales executadas en el año 1777" 

(1777). 

Satisfacción a los reparos puestos en la relación de atrasos de Catastro que, 

con fecha de 29 de junio de 1775, dirigieron al señor Intendente los 

cavalleros regidores encargados de las dependencias de Catastro de resulta 

hasta fin del año de 1777".esta ciudad y la vaxa y bonificación que de ella 

resulta hasta fin del año de 1777” 

  

I-50 "Bajas, bonificaciones de los años 1778, 1779, 1780, 1781" (1778-1781). Al 

final del 1780 hi ha una còpia del decret de Sa Majestat de 17 de novembre 

de 1779, demanant una contribució extraordinària de guerra. 
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I-51 "Bajas, bonificaciones de casas, censos de los años 1782, 1783, 1784, 1785" 

(1782-1785). És continuació de l'anterior. Falta l'any 1782. L'enquadernació 

comença per l'any 1785, i continua en ordre cronològic invers. 

  

I-52 "Baxas y bonificaciones de los años 1786, 1787, 1788, 1789" (1786-1789). 

És continuació dels anteriors. 

  

I-53 "Baxas y bonificaciones de los años 1790, 1791, 1792 y 1793" (1790-1793). 

És continuació dels anteriors. 

  

I-54 "Baxas y bonificaciones de los años 1794, 1795 y 1796" (1794-1796). És 

continuació dels anteriors. 

  

I-55 "Baxas de 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804" (1797-1804). 

És continuació dels anteriors. 

  

REPARTIMENTS 

I-56 [Repartiment de cases] (1716). Cadastre del 1716: lloc, característiques, 

propietari, llogaters, família, professió. En alguns casos, valoració de la 

finca. Falta el quadern del barri 4rt. 

  

I-57 [Repartiment de cases] (1716). Probablement és el cadastre definitiu fet 

sobre l'esborrany del lligall I-56. Totes les finques estan valorades. Falta el 

barri 4rt. 

  

I-58  "Registro de papeles tocantes a Catastro" (1716-1721). És un registre de les 

paperetes repartides pels comissaris de barri. 

  

I-59 [Repartiment de cases] "Tomo primero de los barrios 1º, 2º, 3º y 4º desde el 

folio 1 hasta 337" (s. d., ¿1716?). Índex per barris i carrers. La majoria de 

les finques tenen una valoració posterior. 

  

I-60 [Repartiment de cases] "Tomo 2º de los barrios 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, desde 

folio 338 hasta 670" (s. d., ¿1716?). És continuació de l'anterior; actualitzat 

el 1717-1718. 

  

I-61 "Catastro de 1716. Por casas, censos y personal" (1716-1717). 

Índex alfabètic de persones; hi consta l'ofici i diners que paguen. Al final, 

llista dels gremis, confraries i col·legis de Barcelona que han pagat la 

imposició personal del cadastre de 1717. 
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I-62 "Catastro de 1718" (1716-1718). Repartiment per cases, censos i censals. 

Conté el nom del contribuent i les quantitats pagades el 1717 i 1718. Acaba 

amb una llista de les taxes pagades pels gremis i que es va quedar a deure el 

1716 i 1717. 

  

I-63 "Repartimiento de casas, censos y censales del año 1718 y 1719" (1716-

1719). Censos d'eclesiàstics i delmes. Hi ha una suma després de cada lletra 

i una altra final en el darrer foli. Hi ha quantitats apuntades des del 1716 al 

1719. 

  

I-64  "Catastro 1719-1720" (1718-1720). És continuació de l'anterior. Llista 

alfabètica de persones, amb indicació de l'ofici i la quantitat pagada. Al 

final, relació de la taxa personal per gremis per a l'any 1718. 

  

I-65 "Cargos de Catastro en pensión por casas, censos u censales hasta fin de 

1720. Las citas de casas van a los folios de los libros de los barrios, y las de 

censos a los libros originales de denuncias" (1720). 

Llibre de repartiment. 813 pàg. 

  

I-66 "Repartimiento por casas, censos y censales por 1721 y 1722" (1721-1722). 

Continuació de l'anterior, però més explícit. Llista de contribuents amb 

enumeració de llurs propietats i quantitats que en paguen. Al final, relació 

de cases incloses al cadastre abans de passar a eclesiàstics, i també una 

relació de les cases extramurs. 

  

I-67 "Repartimiento por casas, censos y censales desde 1723 hasta fin de 1731" 

(1723-1731). Ordenat per carrers. Al final, una relació de cases 

d'eclesiàstics i una altra de cases extramurs. 

  

I-68 "Repartimiento por casas, censos y censales desde 1732 hasta fin de 1737" 

(1732-1737). Ordenat per carrers. Al final, cases d'eclesiàstics i cases 

extramurs. 

  

I-69 "Repartimiento de casas, censos y censales desde 1738 inclusive hasta fin 

de 1742" (1738-1742). Ordenat per carrers. Llista de cases extramurs. 

  

I-70 "Libro de repartimiento de casas, censos y censales. Año de 1743, y sirve 

hasta fin de 1756" (1743-1756). Ordenat per carrers. 
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I-71  "Repartimiento de Catastro de señores eclesiásticos y comunidades para 

desde el año de 1753 en adelante" (1753-1794). Índex alfabètic. 410 folis. 

  

I-72 "Padrón. Repartimiento, 1756 a 1776" (1756-1776). 278 folis; falten els 17 

primers. 

  

I-73 "Repartimiento de censos y censales cargados en 1768" (1768). Només 

conté censos. Té anotacions fins al 1796. Paginat des del 3.445 fins al 

4.605. 

  

I-74 "Libro de repartimiento de casas, censos y censales, empezado el año 1776. 

Tomo I. De 1 hasta 1.313" (1776-1793). Té anotacions fins al 1793. 

  

I-75 "Libro de repartimiento de casas, censos y censales, empezado el año 1776. 

Tomo II. Desde el 1.314 hasta 2.637" (1776). És continuació de l'anterior. 

  

I-76 "Libro de repartimiento de casas, censos y censales, empezado el año 1776. 

Tomo III. De 2.638 hasta 3.982" (1776). És continuació dels anteriors. 

  

I-77 "Repartimiento de eclesiásticos, que empieza en el año 1795" (1795). 

Repartiment d'eclesiàstics, per cases, censos i censals. Índex alfabètic al 

principi. Hi ha moltes anotacions anteriors (1753, 1790, ...) i posteriors 

(primera meitat del segle XIX). 345 pàg. 

  

I-78 "Relaciones y papeletas impresas para repartir a los contribuyentes por los 

censos y censales" (1820). 

  

I-79 "Repartimiento de las casas del Quartel Iº. De nº 1 a 889. Desde el año 1820 

a 1823" (1820-1823). Conté les contribucions ordinàries, més una 

extraordinària de 1823, a causa de la guerra. Paginació des de la 1 a la 890; 

"Suplemento", de tres pàgines (nova numeració); a continuació, 27 folis en 

blanc sense numerar. Segueix una ordenació per "yslas", fins a 70. 

  

I-80 "Repartimiento de las casas del Quartel 2º. De nº 890 a 1.765" (1820-1823). 

Igual que el volum anterior. Paginació des de la pàg. 890 a 1.765; 

"Suplemento", de tres pàgines (nova numeració); a continuació, 17 folis en 

blanc. Ordenat per "yslas". 

  



 

 

| 12 

06.03/1J.I Cases, censos i censals 

Signatura Descripció 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 

I-81 "Repartimiento de las casas del Quartel 3º. De nº 1.765 a 2.685" (1820-

1823). Igual com els volums anteriors. Paginació des de la pàg. 1.766 a 

2.685; "Suplemento", de tres pàgines (nova paginació); a continuació, 25 

folis en blanc. Ordenat per "yslas" fins a 59. 

  

I-82 "Repartimiento de las casas del Quartel 4º. De nº 2.685 a 3.754" (1820-

1823). Igual com en els anteriors volums. Paginació des de la pàg. 2.686 a 

3.754; "Suplemento", de dues pàgines (nova paginació); a continuació, 8 

folis en blanc. Ordenat per "yslas" fins a 74. 

  

I-83 "Repartimiento de las casas del Quartel 5º. De nº 3.754 a 5.342" (1820-

1823). Igual com els anteriors volums. Paginació des de la pàg. 3.755 a 

5.343; "Suplemento", de 18 pàgs; a continuació, 35 folis en blanc sense 

numerar. Ordenat per "yslas" fins a 50. 

  

I-84 "Casas, censos y censales. Tomo 1, desde folio 1 hasta 871" (1794-1836). 

Llibre de repartiment. 

  

I-85 "[Casas, censos y censales. Tomo] 2º, del fóleo 872 a 1.758" (1794-1836). 

Llibre de repartiment. 

  

I-86 "[Casas, censos y censales. Tomo] 3º, del folio 1.759 a 2.651" (1794-1836). 

Llibre de repartiment. 

  

I-87 "Suplemento de censos. 1836" (1836). Va del foli 5.232 al 5.691.   

I-88 "Libro de cargos de las fincas de Barcelona. 1 a ... Sección 1º" (mitjan segle 

XIX). Llibre gran foli de repartiment, que comprèn: núm. del foli; nom del 

contribuent; foli del padró; carrer, casa, habitacions (pisos, botigues); valor 

en renda anual; i observacions.  

  

I-89 "Libro de cargos de las fincas de Barcelona. 541 a ... Sección 2ª" (mitjan 

segle XIX). És continuació de l'anterior. 

  

I-90 "Libro de cargos de las fincas de Barcelona. 1.102 a ... Sección 3ª" (mitjan 

segle XIX). És continuació dels anteriors. 

  

I-91 "Libro de cargos de las fincas de Barcelona. 1.679 a ... Sección 4ª" (mitjan 

segle XIX). És continuació dels anteriors. 
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I-92  "Libro de cargos de las fincas de Barcelona. 2.236 a ... Sección 5ª" (mitjan 

segle XIX). És continuació dels anteriors. 

  

I-93  "Libro de cargos de las fincas de Barcelona. 2.734 a ... Sección 6ª" (mitjan 

segle XIX). És continuació dels anteriors. 

  

I-94  "Libro de cargos de las fincas de Barcelona. 3.626 a ... Sección 7ª" (mitjan 

segle XIX). És continuació dels anteriors. 

  

I-95  "Quartel Primero" (s. d.). Conceptes que comprèn: nom dels propietaris i 

dels principals llogaters; carrer; pisos, botigues, cossos de cases; valor 

aproximatiu (sempre en blanc); i observacions. 

  

I-96  "Quartel 2º" (s. d.). És continuació de l'anterior.   

I-97  "Quartel 3º" (s. d.). És continuació dels anteriors.   

I-98  "Quartel 4º" (s. d.). És continuació dels anteriors.   

I-99 "Quartel 5º" (s. d.) És continuació dels anteriors.   

I-100  [Valoració de finques urbanes, Repartiment] (segle XVIII). Probablement 

de mitjan segle XVIII. Està ordenat per illes. Consta de: nom i cognoms, 

carrer, número, quantitat i número d'ordre. Només consta la valoració fins a 

la pàgina 181. Molt voluminós. 

  

PAGAMENTS 

I-101  "1721 y 1722. Catastro de casas, censos y censales, molinos, personal y 

animales y comercio, que se cargó el año 1722" (1721-1722). Pagaments de 

cadastre de 1721 i 1722 per cases, censos, censals, personal i bestiar. Al 

final hi ha una relació de cases d'eclesiàstics, extramurs, confraries, gremis i 

col·legis de Barcelona. 

  

I-102 [Llibre de pagaments de cases, censos i censals] (1723-1737). 1.712 pàg. 

numerades, moltes en blanc. 

  

I-103  "Pagos por casas, censos y censales desde 1738 hasta 1749" (1738-1749). 

És continuació de l'anterior. 

  

I-104  "Pagos por casas, censos y censales. 1750-1765" (1750-1765). És 

continuació de l'anterior. Hi consta el nom i ofici del contribuent i les 

quantitats pagades fins al 1765. 
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I-105  "Pagos por casas, censos y censales. 1766-1775" (1766-1775). És 

continuació de l'anterior. 

  

I-106 "Libro de cargo de casas, censos y censales por el aumento del año de 1771 

y 1772 y 1773" (1771-1778). Hi ha dos altres volums, corresponents als 

anys 1774-1775 i 1775-1778. 

  

I-107 "Libro de pago de casas, censos y censales, empesando el año de 1776. 

Tomo 1" (1776-1793). Actualitzat fins al 1793. 

  

I-108 "Libro de pago de casas, censos y censales, empesando el año de 1776. 

Tomo 2" (1776-1793). Actualitzat fins al 1793. 

  

I-109 "Libro de pago de casas, censos y censales, empesando el año de 1776. 

Tomo 3" (1776-1793). Actualitzat fins al 1793. 

  

I-110 "Tomo 1º. Pagos de casas, censos y censales desde folio i hasta 871" (1794-

1832). Conté anotacions fins al 1832. Del 1830 al 1832, per falta d'espai, es 

van adherir uns papers amb el mateix número de la pàgina. 

  

I-111 "Tomo 2º. Pagos de casas, censos y censales desde folio 872 hasta 1.758" 

(1794-1832). Exactament igual a l'anterior. 

  

I-112 "Tomo 3º. Pagos de casas, censos y censales desde folio 1.759 hasta 2.651" 

(1794-1832). Continuació dels anteriors. 

  

I-113 "Tomo 4º. Pagos de casas, censos y censales desde folio 2.652 hasta 3.544" 

(1794-1832). Continuació dels anteriors. 

  

I-114 "Tomo 4º de pagos de casas y censos desdel nº 2.652 a 3.546" (1794-1832). 

Probablement és un esborrany del volum anterior. 

  

I-115 "Tomo 5º. Pagos de casas, censos y censales desde folio 3.545 hasta 4.428" 

(1794-1832). Continuació dels anteriors. 

  

I-116 "Tomo 5º. 3.545 a 4.428" (1794-1832). Probablement és un esborrany del 

volum anterior.  

  

I-117 "Tomo 6º. Pagos de casas, censos y censales desde folio 4.600 hasta 5.232" 

(1794-1832). Continuació de l'anterior. 

  

I-118 "Índice de casas, censos y censales, empezando el año 1794" (1794). És 

l'índex dels sis volums anteriors. 
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I-119 "Libro de pagos de censos y censales cargados en 1768" (1768-1795). 

Actualitzat fins al 1795 en alguns casos, però en general fins al 1793. 

Comprèn els folis 3.945 a 4.602. 

  

I-120 "Libro de cargo y data del ramo de casas, censos y censales, 

correspondiente al cupo de los 300 millones de reales que respecta a esta 

ciudad y su territorio por el subsidio extraordinario del año 1800. Tomo 1º" 

(1800-1801). 

  

I-121 "Libro de caxa para el cobro de la parte de los 300 millones que 

corresponden a esta ciudad y su territorio por subsidio extraordinario" 

(1800-1801). 

  

I-122 "Libro de caxa para el cobro de la parte de los 300 millones que 

corresponden a esta ciudad y su territorio por subsidio extraordinario" 

(1800-1801). 

  

I-123 "Intervención del ramo de casas de 1820 a 1821. Contribución sobre predios 

rústicos y urbanos del primer año económico que empezó en 1º de julio de 

1820 y venció el 30 junio de 1821" (1820-1823). Comprèn: número del 

contribuent, nom i cognom, suma interior (diària) i exterior (saldo total). Hi 

ha pagaments o entrades des del 2 d'agost del 1820 al 2 de novembre del 

1823. 

  

I-124 "Contribución del año económico de 1820 a 1821 perteneciente a los censos 

y censales. Contribución territorial del primer año económico que empezó a 

1º de julio de 1820 y feneció a 30 de junio 1821" (1820-1823). És un llibre 

de caixa. Conté el número del contribuent, nom i cognom, suma interior 

(diària) i exterior (saldo total). Hi ha pagaments o entrades des del 6 de 

març del 1822 al 3 de setembre del 1823. 

  

I-125 "Manual. Contribución sobre predios rústicos y urbanos del segundo año 

económico que empezó en 1º de julio de 1821 y venció en 30 junio de 

1822" (1821-1823). Comprèn el número del contribuent, nom i cognom, 

suma interior (diària) i exterior (saldo total). Hi ha pagaments o entrades des 

del 17 de maig del 1822 al 3 de novembre del 1823. 
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I-126 "Desde el nº 1 hasta el 786" [Llibre de pagaments per cases] (1816-1819). 

Consta de nom del propietari, carrer, barri i pàgina d'assentament. 

  

I-127 "Desde el número 787 hasta el 1.570" [Llibre de pagaments per cases] 

(1816-1819). És continuació de l'anterior. 

  

I-128 "Desde el número 1.571 hasta el 2.398" [Llibre de pagaments per cases] 

(1816-1819). És continuació dels anteriors. 

  

I-129 "Desde el número 2.399 hasta el 3.207" [Llibre de pagaments per cases]. És 

continuació dels anteriors. 

  

I-130 "Desde el número 3.208 hasta el ..." [Llibre de pagaments per cases] (1816-

1819). És continuació dels anteriors. 

  

I-131 "Casas últimamente acatastradas" (1817-1832). Comprèn cinc quaderns de 

pagaments: 

1.- Del núm. 1 al 116. 

2.- Del núm. 117 al 240. 

3.- Del núm. 241 al 362 ("Cuaderno de no acatastradas"). 

4.- Del núm. 363 al 449. 

5.- Del núm. 450 al 716. 

  

I-132 "Contribución general del reyno. Pago de casas" (1820-1830). Cobreix els 

anys 1820-1830, menys del 1821 al 1823. 300 pàgines numerades, de les 

quals 262 són escrites i la resta en blanc. 

  

I-133 "Libro de pagos de las casas del Quartel 1º. 1820, 1821, 1822 y 1823" 

(1820-1823). Comprèn els pagaments d'arbitris, pavellons i guerra. 

  

I-134 "Libro de pagos de las casas del Quartel 2º" (1820-1823). És continuació 

del volum anterior. 

  

I-135 "Libro de pagos de las casas. Quartel 3º" (1820-1823). És continuació dels 

volums anteriors. 

  

I-136 "Libro de pagos de las casas del Quartel 4º" (1820-1823). És continuació 

dels volums anteriors. 

  

I-137 "Libro de pagos de las casas del Quartel 5º" (1820-1823). És continuació 

dels volums anteriors. 
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I-138 "Cuartel 5º. Continuación del Libro de pagos de este Cuartel. Desde el nº 

5.135" (1820-1823). És continuació dels volums anteriors. 

  

I-139 "Libro de pagos de las casas de Barceloneta" (1820-1823). És continuació 

dels volums anteriors. 

  

I-140 "Libro de pagos, fóleos de 1 a 1.000. Tomo primero" (1833-1838). Llibre de 

pagaments. Hi consta el nom del contribuent, la data del pagament i el 

termini liquidat. 1.000 pàg.  

  

I-141 "Libro de pagos, fóleos de 1.001 a 2.000. Tomo segundo" (1833-1838). És 

continuació de l'anterior. 1.000 pàg. 

  

I-142 "Libro de pagos, fóleos de 2.001 a 3.000. Tomo cuarto" (1833-1838). És 

continuació dels anteriors. 1.000 pàg. 

  

I-143 "Libro de pagos, fóleos de 3.001 a 4.000. Tomo cuarto" (1833-1838). És 

continuació dels anteriors. 1.000 pàg. 

  

I-144 "Libro de pagos, fóleos de 4.001 a 5.000. Tomo quinto" (1833-1838). És 

continuació dels anteriors. 1.000 pàg. 

  

I-145 "6 y 5 %. C. 5º" (1836). Llibre de pagaments. Hi consta el nom del 

contribuent, quarter, barri, illa i carrer; valor en renda, 6 % i dates en què 

s'ha efectuat el pagament. 

  

I-146 "C. 4º de 2.580 a 3.580" (1837-1839). Llibre de pagaments. Hi consta el 

nom del contribuent, carrer, valor en renda de les cases i dates en què s'ha 

fet efectiu el 12 %. 

  

I-147 "C. 5 de 3.580 a 5.225" (1837-1839). És continuació de l'anterior. 

 

  

I-148 [Pagaments de finques urbanes] (1837-1838). Cinc llibres de pagaments, un 

per a cada quarter de la ciutat. Comprenen el següent:un número d'ordre; 

nom i cognoms del contribuent;quarter, barri i illa; carrer i casa; valor en 

renda de la finca, i quota; data del pagament; i observacions. 

  

I-149 [Pagaments de finques urbanes] (mitjan segle XIX). Cinc llibres, un per a 

cada quarter de la ciutat. Comprenen les mateixes dades que els llibres del 

volum anterior. 
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RECAPTACIÓ DIÀRIA. 

I-150 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1742-

1743). Comprenen: cases, censos i censals; terres; personal; endarreriments. 

7 quaderns. 

  

I-151 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1743-

1744). És continuació de l'anterior. 17 quaderns. 

  

I-152 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1744-

1745). És continuació dels anteriors. 7 quaderns. 

  

I-153 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1745-

1746). És continuació dels anteriors. 7 quaderns. 

  

I-154 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1746-

1747). És continuació dels anteriors. 7 quaderns. 

  

I-155 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1747-

1748). És continuació dels anteriors. 3 quaderns. 

  

I-156 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1748-

1749). És continuació dels anteriors. 7 quaderns. 

  

I-157 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1749-

1750). És continuació dels anteriors. 8 quaderns. 

  

I-158 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1750-

1751). És continuació dels anteriors. 7 quaderns. 

  

I-159 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1751-

1752). És continuació dels anteriors. 3 quaderns. 

  

I-160 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1752-

1753). És continuació dels anteriors. 6 quaderns.  

  

I-161 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1754-

1755). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-162 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1756-

1757). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-163 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1758-

1759). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 
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I-164 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1760-

1781). És continuació dels volums anteriors. 6 quaderns. 

  

I-165 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1762-

1763). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-166 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1764-

1765). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-167 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1766-

1767). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-168 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1768-

1769). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-169 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1770-

1771). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-170 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1772-

1773). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-171 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1774-

1775). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-172 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1776-

1777). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-173 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1778-

1779). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-174 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1780-

1781). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-175 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1782-

1783). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-176 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1784-

1785). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-177 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1786-

1787). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 
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I-178 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1788-

1790). És continuació dels anteriors. 8 quaderns; manca el llibre segon de 

1788. 

  

I-179 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1791-

1792). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-180 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1793-

1795). És continuació dels anteriors. 9 quaderns. 

  

I-181 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1796-

1797). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-182 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1798-

1799). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-183 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1800-

1802). És continuació dels anteriors. 9 quaderns. 

  

I-184 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1803-

1804). És continuació dels anteriors. 

  

I-185 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1805-

1806). És continuació dels anteriors. 8 quaderns. 

  

I-186 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1807-

1808). És continuació dels anteriors. 10 quaderns. 

  

I-187 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1814-

1815). És continuació dels anteriors. 8 quaderns. 

  

I-188 [Quaderns de pagament fraccionat del cadastre. Recaptació diària] (1816-

1817). És continuació dels anteriors. 6 quaderns. 

  

I-189 "Libro del Dipotado de Casas" (1796-1801). Comprèn sis quaderns, 

corresponents als anys 1796-1801. 

  

RENDA DEL TABAC 

I-190 "Protocolo de censos redimibles de cuenta de la Real Hacienda, con 

hipoteca de la Renta del Tabaco" (1780-1782). 
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I-190 bis [Censos redimibles emesos per la Reial Hisenda sobre els capitals de 

"mayorazgos, vínculos, patronatos y obras pías", amb la garantia de la 

hipoteca de la renda general del tabac] (1782-1788). S'hi inclouen cartes de 

pagament. 

  

I-191 "Registro de hipotecas de los censos redimibles impuestos de cuenta de la 

Real Hacienda, con hipoteca de la venta del tabaco" (1780-1788). Comprèn 

formularis i papers diversos referents a la renda del tabac, i cartes de 

pagament. 

  

I-192 [Hipoteques sobre la renda del tabac] (1780-1789).   

I-193 "Escrituras de censo redimible originales, entre las cuales deberán colocarse 

las otras así que se vayan despachando sus correspondientes testimonios" 

(1794-1798). 

  

I-194 "Protocolo de censos redimibles de cuenta de la Real Hacienda con hipoteca 

de la renta del tabaco" (1794-1801). 16 a 101 (manquen quasi tots). 

  

I-195 [Contribucions] (1781-1805). Imposicions de censos hipotecats amb la 

renda del tabac. 

  

I-196 [Contribucions] (1783-1805). Imposicions de censos hipotecats amb la 

renda del tabac. 

  

ÍNDEXS 

I-197 "Índice de casas, censos y censales; desde 1723 hasta 1737. Formado en el 

año 1751" (1723-1737). Ordenat alfabèticament pel nom dels contribuents. 

  

I-198 "Índice de las calles y tierras de esta Ciudad" (1765-1766). Per ordre 

albabètic de carrers, i un número. Hi ha una segona part: "Por tierras. Folios 

de las calles y parajes del libro de Repartimiento que empezó des de 

primero de henero de 1761". Només hi ha, però, les lletres A i B. 37 folis 

(24 escrits i 13 en blanc). 

  

I-199 "Rúbrica que contiene el Libro segundo del año 1772 y los meses de Abril, 

Mayo y Junio. 1772" (1772). Índex alfabètic de noms, concepte 

(establiment, venda, censal, etc.) i número de foli del volum. 24 folis. 
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I-200 [Índex alfabètic de cognoms] (segle XVIII). Deu correspondre a algun llibre 

de Repartiment o Pagament. Sense data. 50 folis. 

  

I-201 "Índice de casas" (segle XVIII). Índex alfabètic de  cognoms, amb la 

indicació de foli i número d'algun llibre de Repartiment o Pagament. No hi 

consta cap data. 46 folis. 

  

I-202 [Índex alfabètic de noms, amb indicació de l'ofici i del número de 

contribuent] (segle XVIII). 

  

I-203 [Diversos fragments d'índexs alfabètics] (segles XVIII-XIX).   

I-204 "Índice del Quartel 1º" (1820-1823). Índex alfabètic de contribuents, 

corresponent als llibres de repartiment i pagament de 1820-1823. 

  

I-205 "Índice del Quartel 2º" (1820-1823). Índex alfabètic de contribuents, 

corresponent als llibres de repartiment i pagament de 1820-1823. 

  

I-206 "Índice del Quartel 3º" (1820-1823). Índex alfabètic de contribunets, com 

els anteriors. 

  

I-207 "Índice del Quartel 4º" (1820-1823). Índex alfabètic de contribunets, com 

els anteriors. 

  

I-208 "Índice del repartimiento de las casas del Quartel 1º" (1820-1823). Índex de 

propietaris, per quarters, illes i carrers. El número de l'esquerra correspon 

als llibres de pagaments i repartiments de 1820-1823. 

  

I-209 "Índice del repartimiento de las casas del Quartel 2º" (1820-1823). Índex de 

propietaris, com l'anterior. 

  

I-210 "Índice del repartimiento de las casas del Quartel 3º" (1820-1823). Índex de 

propietaris, com els anteriors. 

  

I-211 "Índice del repartimiento de las casas del Quartel 4º" (1820-1823). Índex de 

propietaris, com els anteriors. 

  

I-212 "Índice del repartimiento de las casas del Quartel 5º" (1820-1823). Índex de 

propietaris, com els anteriors. 
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I-213 "Direcciones de propietarios" (segle XIX). Índex alfabètic de noms, i 

l'adreça. Numerats del número 1 al 2.440. 

Els fulls als quals remet aquest volum I-213, correponen al Cadastre VIII-

43 fins VIII-46 

  

I-214 "Direcciones de propietarios" (segle XIX). Índex alfabètic de noms, i 

l'adreça. Numerats del número 2.441 al 4.580. 

  

I-215 [Índex alfabètic de contribuents, amb indicació d'un número i del foli, que 

remeten sens dubte a un llibre de repartiment o pagament] (segle XIX). 

  

I-216 [Índex alfabètic de contribuents, amb indicació de número i foli 

corresponents a algun llibre de repartiment o pagament] (primera meitat del 

segle XIX). 93 folis. 

  

I-217 [Índex alfabètic de carrers] (primera meitat del segle XIX). S'hi fa constar: 

nom del carrer; nom dels propietaris; quantitat de cases; barri, illa, número; 

número de contribuent i foli. 18 quaderns, en general un per a cada lletra. 

  

 


