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06.03/1J.IX  INDÚSTRIA I COMERÇ 

 

Signatura Descripció 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 

IX-1 [Llibre de repartiment] (¿1835?). Quaderns ordenats alfabèticament. S'hi 

fa constar: nom i cognoms, carrer, quotes a pagar per cadastre, subsidi i 

gremial, i total. Alguns d'aquests conceptes són en blanc. 

  

IX-2 [Llibre de repartiment] (1844). Quaderns ordenats alfabèticament. S'hi fa 

constar: nom i cognoms, carrer, número, pis, quotes a pagar per 

contribució industrial i territorial, i total. Al començament hi ha llistes 

d'alguns estaments: magistrats, militars, eclesiàstics, cirurgians, etc. 

  

IX-3 "Estadística de prestamistas" (segle XIX). Hi consta: nom i cognom, 

carrer, número de la casa, botiga o pis, quartell, barri, quota anual i 

observacions. 

  

IX-4 "Reparto del préstamo forzoso por Riqueza, Comercio e Industria, hecho 

para cubrir el tercio de 1º de setiembre de 1819 del Encabezamiento de 

Cuentas de Barcelona que ha debido pagarse anticipado según lo 

estipulado en la contrata con la Real hacienda" (1819). Relaciona noms i 

cognoms, oficis, quantitats en efectiu, notes i baixes. 

  

IX-5 "Contribución General del Reyno. Repartimiento Industrial" (1818-1820). 

Llibre de pagaments, amb anotacions dels anys 1818 i 1820. Relaciona 

noms i cognoms, i quantitats cobrades en tres terços. 

  

IX-6 [Repartiment i pagament per Indústria i Comerç] (1820-1821). Hi consta: 

nom i cognom del contribuent, ofici, carrer, classe, guany anual, data de 

pagament, i quota per terços. Aquest lligall abraça de la lletra A a l’M 

inclusivament. 

  

IX-7 [Repartiment i pagament per Indústria i Comerç] (1820-1821). Hi consta: 

nom i cognom del contribuent, ofici, carrer, classe, guany anual, data de 

pagament, quota per terços. Aquest lligall abraça de la lletra N a la Z. 
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IX-8 [Indústria i Comerç] (1823). Quaderns de repartiment, per gremis i oficis. 

Hi consta el barri, nom i cognoms, illa, número de la casa i la classe. A 

vegades hi ha observacions i pagaments. 

  

IX-9 "Registro de los memoriales de la contribución única mensual" (1823). 

Memorials de contribucions, Comerç i Indústria. Registre alfabètic de 

recursos presentats contra el pagament de la contribució única mensual 

.  

IX-10 [Indústria i Comerç. Quaderns 1, 2 i 3] (post 1823). Llibre de repartiment. 

Classificat per oficis. Hi consta el nom i cognoms, quarter, barri, illa, 

número, carrer, correspondència mensual en rals, pagament i 

observacions. Quadern 1: folis 1 a 156; quadern 2: folis 157 a 263; 

quadern 3: folis 264 a 363. 

  

IX-11 "Contribución Extraordinaria de Guerra, Riqueza, Industrial y de 

Comercio. Según la ley de 30 junio de 1838 corresponde un 321 por % de 

recargo sobre el cupo del subsidio del año 1840" (1836-1841). Llibre de 

pagament. Les liquidacions estan datades el 1841. 525 folis. 

  

IX-12 "Industria y Comercio. Déficit de Guerra de un diez por ciento sobre la 

anualidad del año 1838 exigido en mayo del año 1838 en adelante" (1838-

1839). Els contribuents hi són ordenats per gremis. Hi consta: el número, 

nom i cognom, carrer, número i pis, quota i data de pagament, i 

observacions. 276 folis. Índex en el foli 276. 

  

IX-13 [Contribució extraordinària] (¿1839?). Hi consta: número del contribuent, 

nom i cognoms, carrer, quarter, número de la casa, botiga o pis, quota, 

data de pagament dels terminis i observacions. Índex de corporacions a la 

portada. Comprèn del núm. 2.871 al 4.353, i folis 139-208. 

  

IX-14 [Contribució extraordinària] (¿1839?). Com el volum anterior. Comprèn 

del núm. 5.288 al 6.029, i folis 278-311. 

  

IX-15 "Cuaderno de los contribuyentes que por tener solicitud pendiente y otras 

causas, debe suspendérseles la expedición de apremios hasta que haya 

recaido resolución a sus peticiones". 
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 "Carpeta de algunas papeletas del déficit sobre industria y comercio que 

han sido devueltas". 

  

 "Déficit por razón de las urgencias de la guerra" [paperetes de 

repartiment]. 

  

IX-16 "Contribución ordinaria del subsidio industrial y de comercio del año 

1841, empezada a cobrar en 2 de abril del de 1842. Diario" (1841-1842). 

Conté: número i foli del registre, data del pagament, nom i cognom del 

contribuent, semestres pagats, quotes i total. 84 folis. 

  

IX-17 "Papeletas del subsidio extraordinario sobre industria y comercio que han 

tenido baja y exoneración por el préstamo extraordinario de 200 millones 

en el año 1836" (1836). "Contribución de culto y clero, subsidio industrial 

y de comercio. Papeletas 1844" (1844). 

  

IX-18 "Intervención de lo recaudado de industria y comercio por el déficit 

mensual de los gastos de la guerra en 1839" (1839-1844). 

  

IX-19 "Intervención de la recaudación por la Hacienda del tanto sobre el vino 

común y generoso, peculiar al cuerpo municipal" (1849). Conté: número 

d'ordre, nom i cognoms del contribuent, número de càrregues i, al final de 

cada dia, la quantitat en rals. 

  

IX-20 "Reparto a los contribuyentes al subsidio industrial y de comercio para el 

sostenimiento de los tercios movibles" (1849). Són les paperetes del 

repartiment de la N a la Z. No es deurien repartir. 

  

IX-21 "Industria de 1853" (1853). Llibre de repartiment i pagament. Els 

contribuents hi són agrupats per gremis i oficis. Comprèn: número d'ordre, 

nom i cognoms, carrer, data del pagament i quota. 164 pàg. 

  

IX-22 "Subsidio" (1853). Conté: foli, nom i cognoms, terminis, rals i maravedís.   

IX-23 "Industria de 1854" (1854). Llibre de repartiment i pagaments. A la 

primera pàgina hi ha un índex per professions. Relaciona el número 

d'ordre, nom, carrer i número, edat, data del pagament, quota i recàrrec. 

  

IX-24 "Subsidio. Segundo cuaderno" (1853-1854). Conté: foli, nom i cognoms, 

termini de pagament i totals. 
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IX-25 "Industria. 1855" (1855). Llibre de repartiment i pagament. Hi consta el 

número d'ordre, nom i cognom, carrer i número, quantitats i data de 

pagament.  

  

IX-26 "Cuaderno para la recaudación de trasos de subsidio" (1853-1856). 

Relaciona el foli, nom i cognoms, terminis, rals i cèntims. 

  

IX-27 "Industria. 1855" (1855). Llibre de pagaments. Hi consta: número de foli, 

dia de pagament, nom del contribuent, terminis pagats i quota. Conté 

algunes anotacions -poques- fins a l'any 1865. 

  

IX-28 "Subsidio. 1855" (1855). Conté: foli, nom i cognoms, terminis, rals i 

maravedís. 

  

IX-29 "Industria de 1856" (1856). Llibre de repartiment i pagament. Conté: 

número, nom i cognoms, carrer, data de pagament i quota. 

  

IX-30 "Subsidio. 1856" (1856-1857). Llibre de pagament. Hi consta el número 

de foli, nom i cognoms, terminis pagats i quota. Comença el 7 de juliol de 

1856, i acaba l'1 de maig de 1857. 

  

IX-31 "Industria. 1857" (1857). Llibre de pagaments. Relaciona el número 

d'ordre, nom i cognoms, carrer, data de pagament, quantitat i terç. 

  

IX-32 "Subsidio. Cuaderno primero" (1857). Relaciona el foli, nom i cognoms, 

terminis, rals i cèntims. Comença el 6 de maig de 1857, i acaba l'11 de 

novembre del mateix any. 

  

IX-33 "Subsidio. 1857 y 1858. Cuaderno 2º" (1857-1858). Relaciona foli, nom i 

cognoms, terminis, rals i cèntims. Comença l'11 de novembre de 1857, i 

acaba el 23 de setembre de 1858. 

  

IX-34 "1857. Segunda de subsidio" (1857). Llibre de pagaments. Conté: número 

de foli, nom i cognoms, terminis pagats i quota. Comença el 7 de 

novembre de 1857, i acaba el 24 de març de 1865. 

  

IX-35 "Industria de 1858" (1858). Llibre de repartiment i pagament. Índex 

d'oficis al començament. Comprèn: número d'ordre, nom i cognoms, 

quota i data de pagament.  
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IX-36 "Segunda de Industria. 1858" (1858). Llibre de pagaments. Conté: número 

de foli, nom i cognoms, terminis pagats i quota. Comença el 25 de 

novembre de 1858, i acaba el 14 de març de 1866. 

  

IX-37 "Subsidio. 1858" (1858-1859). Relaciona el número del foli, nom i 

cognoms, terminis, rals i cèntims. Comença el 24 de setembre de 1858, i 

acaba el 25 de febrer de 1859. 

  

IX-38 "Industria. 1859" (1859). Llibre de pagaments. Hi consta: el número del 

foli, nom i cognoms, carrer, número i pis, contribució, imposició i data de 

pagament.  

  

IX-39 "Segunda libreta. Industria. 1859" (1859-1866). Llibre de pagaments. 

Conté: número de foli, nom i cognoms, terminis i quota. Comença l'11 

d'octubre de 1859, i acaba el 14 de març de 1866. 

  

IX-40 "Subsidio. 1859" (1859). Relaciona el foli, nom i cognoms, terminis, rals i 

cèntims. Comença el març de 1859, i acaba el 26 de novembre del mateix 

any. 

  

IX-41 "2º Cuaderno de subsidio. Año 1859" (1859). Relaciona el foli, nom i 

cognoms, terminis, rals i cèntims. Comença el 24 de novembre de 1859, i 

acaba el 31 de desembre del mateix any. 

  

IX-42 "Industria de 1860" (1860). Llibre de repartiment i pagament. Índex 

d'oficis i gremis al començament. Comprèn: número, nom i cognom, 

carrer, quota i data de pagament.  

  

IX-43 "Industria. Año 1860" (1860). Llibre de pagaments. Conté el número de 

foli, nom i cognoms, terminis i quota. Comença el 19 de maig de 1860, i 

acaba el 23 de març de 1861. 

  

IX-44 "Cuaderno 2º para la recaudación de los atrasos de subsidio" (1857-1861). 

Relaciona el número de foli, nom i cognoms, terminis, rals i cèntims. 

Comença el desembre de 1857, i acaba el desembre de 1861. 

  

IX-45 "Industria. 1861" (1861). Llibre de pagaments. Hi consta: el número de 

foli, nom i cognoms, carrer, número i pis, contribució, imposició i data de 

pagament. Hi ha un índex a les primeres pàgines. 
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IX-46 "Industria. 1861 y 1862" (1861-1862). Relaciona el número de foli, nom i 

cognoms, terminis, rals i cèntims. Comença el 22 de maig de 1861, i 

acaba el 25 d'agost de 1862. 

  

IX-47 "Industria. Año 1862" (1862-1863). Llibre de pagaments. Conté el 

número de foli, nom i cognoms, terminis i quota. Comença el 26 d'agost 

de 1862, i acaba el 23 de febrer de 1863. 

  

IX-48 "Industria de 1863" (1863-1866). Relaciona número de foli, nom i 

cognoms, terminis, rals i cèntims. Anotacions fins al 4 de març de 1866. 

  

IX-49 "Industria. Año 1863" (1863-1866). Comença el 8 de maig de 1863, i 

acaba el 21 de novembre de 1866. 

  

IX-50 "Industria. 1865" (1865-1867). Llibre de pagaments. Conté: número de 

foli, nom i cognoms, terminis pagats i quota. Comença el 12 d'abril de 

1865, i acaba el 5 de febrer de 1867. 

  

IX-51 1) "Industria. Año económico de 1865 a 1866" (1865-1866). 20 quaderns. 

Els contribuents, ordenats per oficis. Hi ha un índex al principi. Comprèn: 

nom i cognoms, carrer, número, quota de contribució. 

  

 2) "Altas. Subsidio. Presupuesto 1865-1866" (1865-1866). Hi consta: nom 

i cognoms, professió, carrer i número. Comença l'1 de juliol de 1865, i 

acaba el 30 de juny de 1866. 

  

 3) "Relación de las altas habidas en la matrícula de subsidio durante el año 

económico de 1866-67" (1866-1867). 

  

 4) "Relación de las bajas habidas en la matrícula industrial durante el año 

económico de 1866-67" (1866-1867). 

  

IX-52 "Industria. Media anualidad. 1866" (1866-1868). Llibre de pagaments. 

Conté el número de foli, nom i cognoms, terminis i quota. Comença el 19 

de febrer de 1866, i acaba el 21 d'agost de 1868. 

  

IX-53 "Industrial. 2º semestre de 1866" (1866). Llibre de repartiment i 

pagament. Índex d'oficis i gremis al començament. Comprèn: número 

d'ordre, nom i cognom, carrer, quota i data de pagament. 
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IX-54  "Socorros a las obreras [y obreros] sin trabajo de las tres clases de vapor 

por cuenta del Excmo. Ayuntamiento. 24 diciembre 1887 a 30 junio 

1888" (1887-1888). "Estado demostrativo de las raciones distribuidas, con 

expresión de las que ha percibido cada uno". Hi consta: número d'ordre, 

nom i cognoms, carrer, número i pis, i les racions rebudes diàriament 

durant els sis mesos, seguides del nombre total de racions. 

  

 

 


