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06.03/1J.VII  RECAPTACIÓ 

 

Signatura Descripció 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 

VII-1 "Qüentas de Berenguer desde 1724 asta 1729" (1724-

1729). Balanços dels comptes de Josep Berenguer, 

recaptador del cadastre entre els anys 1724, en què fou 

nomenat, i 1729. Relació molt detallada de les 

recaptacions, any per any. Als folis 159 v. - 160 v., els 

balanços finals. 

  

VII-2 "Atrasos de tierras, personal y maestros nuevos" (1751-

1760). Un quadern per a cada any. 

  

VII-3 "Cuentas de cargo y datta presentadas por Pedro Pablo 

Galcerán, recaudador de Catastro" (1743-1777). Falten 

els quaderns referents als anys 1746, 1747, 1752, 1753, 

1755, 1756, 1757, 1772 i 1773. Els últims documents 

estan datats el 1777. 

  

VII-4 "Libro de recaudación de los sometenes a cargo de Pablo 

Galcerán y Motas, cuyo cobro se va notando, esto es, 

por lo que mira al repartimiento de casas, censos y 

censales de seglares ... tierras ... Fincas de eclesiásticos 

... ganancial y donativos voluntarios" (1794-1795). 

  

VII-5 "Libro del contador don Miquel Ribas, y por la abolición 

de este empleo consequente a los oficios de 11 y 17 de 

septiembre de 1795 ha passado al contador don Joaqhim 

Espalter y Rosés" (¿1795?). 

  

VII-6 "Catastro. Libro para la intervención del tercio 

extraordinario de 1815. Junto con los estados generales 

de cada mes" (1815).Especifica las cantidades por casas, 

tierras y eclesiásticos 

.  
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Signatura Descripció 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 

VII-7 [Relació de les quantitats que diàriament es cobren dels 

contribuents del cadastre, pels conceptes de cases, 

censos i censals, terres, personal i eclesiàstics] (1774-

1821). Hi ha moltes llacunes. 

  

VII-8 "Actualizaciones de las cuotas del catastro para este año 

1821" (1821). Documents diversos d'aquesta 

actualització, reclamacions de pavellons, etc. Hi ha onze 

quaderns, dos per a cada un dels cinc primers barris, que 

es diferencien per constar en un d'ells la quota antiga. Hi 

consta: carrer, número d'illa, propietari, cadastre antic, 

rectificació i quota. 

  

VII-9 "Recaudación" (1717-1800). Papers solts.   

VII-10 "Recaudación" (1801-1835). Papers solts.   

VII-11 [Pagaments del recaptador] (1725-1837). Papers solts.   

 

 


