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12/1L.IX Diversos de sanitat 

 

La present sèrie és una agrupació de documents generats o rebuts per les autoritats competents 

en matèria de salut pública de Barcelona, composta per tipologies molt variades: registres, 

certificats, memorials, disposicions, informes, notificacions, oficis, despatxos, comptes, partes 

de metges, del Llatzeret... manifestos de càrrega, passaports, i altres tipus de documents 

d‟acompanyament. La sèrie objecte d‟aquesta introducció, d‟antic titulada Diversos, 

continuarà amb el mateix nomenament, malgrat haver-se dut a terme la revisió i nova 

descripció d‟alguna unitat d‟instal·lació, també ampliada amb 13 noves unitats d‟instal·lació, 

de la 50 a la 63. Aquests documents han estat ordenats toponímica, o cronològicament, en 

total 5.908 nous documents. La sèrie està composta per un total de 63 unitats d‟instal·lació, 

encara que alguna d‟elles la constitueixen dues o més caixes. Els temes tractats són diversos: 

econòmics, de personal, seguretat, inspeccions de persones, productes que entren o surten de 

la ciutat amb finalitats sanitàries, etc. Les dates extremes de la sèrie són de 1719 a 1885. 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1L.IX-1 Registre de despatxos marítims. 1719 –1722    

1L.IX-2 Registre de despatxos marítims 1723 – 1725    

1L.IX-3 A. Estat de les quarantenes que se són fetes en los llatzerets de mar de 

Barcelona per lo resguard de la pesta de Marsella. 

1720 – 1721    

 B. Despatxos marítims. 1726 – 1727    

 C. Comptes de sanitat. 29.12.1720 – 

31.12.1720 

   

 D. Oficis de la Junta de Sanitat. 1721    

1L.IX-4 Comptes de sanitat 1720 – 1724    

1L.IX-5 A. Memorials que se presentaren al M. I. Ajuntament en Junta de 

Sanitat i foren retornats a les parts amb els seus decrets.  

1774 – 1799    

 B. Embarcacions i càrregues en quarantena. 1781    

 C. Vàries notícies del ram de sanitat des de novembre 1786 que ha 

disposat s„anoti para el gobierno de su más pronto y acertado 

despacho el marqués de Lió, antiquitor de la Junta de Sanidad de esta 

ciudad.  

1786 – 1787    

 D. Expedient de la quarantena que hizo el ministro otomano en julio y 

agosto 1787. 

1787    

 E. Extracto de las órdenes de la Suprema Junta de Sanidad del Reino, 

de la Real Audiencia, de lo consultado por la del Ayuntamiento y 

prevenciones hechas al teniente de guardián en el puerto. 

1784 – 1785    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digitalit-

zació 
Observacions 

 F. Informes de la Academia Médico-Práctica sobre las muertes 

repentinas y apoplejía. 

1780 – 1782    

 G. Disertación sobre los daños que ocasionan los cementerios y 

sepulturas dentro las poblaciones. Leída en la R. A. Médico-Práctica 

de Barcelona en 4 de Diciembre 1780. 

1780    

 H. Noticia de Edictos, Órdenes y Reglas que se han publicado en este 

Principado de Cataluña desde el año 1714 en adelante en materia de 

sanidad: 

1714-…..    

 I. Varias noticias de Órdenes y Representaciones relativas a sanidad 1771 – 1778    

 J. Expedients de sanitat passats al Sr. Fiscal. 1788 – 1791    

 K. Informes de l‟Acadèmia Médico-Pràctica 1782    

 L. Diversorum primer de sanitat. 1786 – 1795    

1L.IX-6 Guarda. Acord i Junta de Sanitat 1789    

1L.IX-7 Real Acord i Junta de Sanitat. Multes 1789    

1L.IX-8 Reial Acord i Junta de Sanitat. Multes 1791    

1L.IX-9  A. Certificats de capitans i patrons dels gèneres que embarquen. 1787 – 1805    

 B. Registre per a respaldos. 1792 – 1800    

1L.IX-10 Registre de viatgers per terra, als que se‟ls proveeixi de Butlleta de 

Sanitat. 

1800 – 1825    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1L.IX-11 Índice XII de cartas de sanidad 1801 – 1802    

1L.IX-12 A. Documents diversos. 1720 – 1722    

 B. Esborranys d‟autos i cartes de pagament. 1722 – 1724    

1L.IX-13 A. Documents diversos 1723 – 1739    

 B. Còpia de les comptes que varen anar a Madrid. 1723    

1L.IX-14 Documents diversos. 1740 – 1775    

1L.IX-15 Documents diversos. 1776 – 1782    

1L.IX-16 A. Inspecció de sanitat al cacau 1783    

 B. Minutes. 1782 – 1783    

 C. Documents diversos. 1783    

1L.IX-17 A. Documents diversos. 1784 – 1786    

 B. Originals diligències i informació sobre el frau contra sanitat comès 

pel patró Narcís Vilató de Palamós 

1785    

 C. Minutes. 1785    

1L.IX-18 A. Documents diversos 1787 – 1791    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digitalit-

zació 
Observacions 

 B. Certificats de robes que van per terra. 1788 – 1807    

1L.IX-19 Documents diversos 1790 – 1793    

1L.IX-20 Documents diversos 1794 – 1797    

1L.IX-21 Documents diversos 1798 – 1802    

1L.IX-22/A A. Documents diversos 1803    

 B. Càrrega i descàrrega del Sr. Fiscal 1803 – 1805    

 C. Esborranys a la Junta de Sanitat, Octubre de 1804. 1804    

 D. Consultes del mes de Setembre de 1804 per registrar. 1804    

1L.IX-23 Documents diversos 1804    

1L.IX-24 Informes facultatius dels pobles de Catalunya. 1804    

1L.IX-25 Oficis dirigits al Secretari de la Junta de Sanitat. 1804 – 1805    

1L.IX-26 Oficis dirigits al Secretari de la Junta de Sanitat. 1804 – 1805    

1L.IX-27 Documents diversos. 1805 – 1806    

1L.IX-28 Certificacions donades a l‟Escrivania Major i Secretaria del M. I. 

Ajuntament relatives al ram de Sanitat 

1806 – 1807    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1L.IX-29 Comptes de Sanitat 1810 – 1813    

1L.IX-30 Unitat d‟instal·lació composta amb documentació de diverses 

tipologies agrupada d‟acord a un criteri cronològic, a la qual han estat 

incorporats responent a aquest criteri, documents procedents d‟altres 

unitats amb dates susceptibles de correspondre a la que és objecte 

d‟aquesta descripció. 

1812 – 1815    

1L.IX-30.2/1 Primer document que consta en la present agrupació: relacions de 

defuncions, de per sones registrades a les parròquies de Sta. Maria del 

Mar, de St. Jaume i de St. Pere. 4 docs. 

00.04.1813 – 

00.12.1813  

   

1L.IX-30.3/1 Descripció del primer document que s‟ha incorporat en aquest grup: 

Petició de Bartomeu Soler, de baixa per l‟any 1814, de la Patent de 

Comerç. 

13.01.1814    

1L.IX-30.4/1 Descripció dels documents incorporats en la present reunió 

documental: Partes d‟inspecció de dos vaixells. 

23.05.1815 – 

24.05.1815 

   

 Parte del guarda major de sanitat. 3 docs. 10.05.1815 – 

23.05.1815 

   

1L.IX-31 D‟origen era una sola unitat d‟instal·lació, però en haver-se revisat i 

descrit la documentació s‟ha imposat la necessitat de dividir l‟antic 

lligall, compost per diverses tipologies, en dues caixes per una millor 

identificació, descripció i preservació. Els documents han estat 

organitzats d‟acord amb la funció per la qual van ser generats i s‟ha fet 

cronològicament. Per seguretat s‟han identificat amb la signatura que a 

cadascun ha correspost i segellat. Molts d‟aquests documents presenten 

similituds amb altres que es troben en altres sèries d‟aquesta secció; el 

conjunt documental generat o rebut per les autoritats sanitàries de 

Barcelona demostra l‟interès de les autoritats per vigilar, controlar i 

prendre les mesures sanitàries convenients per preservar la salut 

pública a la ciutat. 1264 doc. 

00.01.1816 – 

31.12.1818. 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1L.IX-31.1 Descripció de la unitat d‟instal·lació 31.1, que havia estat el lligall 

1L.IX-31, unitat documental composta per 10 dossiers de documents 

generats pel control sanitari de la ciutat. 687 docs. 

00.01.1816 – 

31.12.1817 

   

1L.IX-31.1/1  Butlletes de “despatx de lleuda” pel secretari de l‟Ajuntament. 11 x 8 

cm.1 paquet = 88 docs. 

00.01.1816    

1L.IX-31.1/2 Butlletes de despatx de Capitania de vaixells que salpen destí cap a 

diversos ports. 29 x 7 cm. Aproximadament uns 100 docs. 

00.01.1816    

1L.IX-31.1/3 Dossier compost per 8 agrupacions de documents generats amb 

finalitats de sanitàries 52 docs. 

19.01.1816 – 

22.12.1816 

   

1L.IX-31.1/3.1 Agrupació composta per 3 docs. 19.01.1816 – 

19.11.1816 

   

1L.IX-31.1/3.1.1  Comunicat d‟estar en disposició de ser beneït el terreny destinat per la 

construcció del nou cementiri. 

19.01.1816    

1L.IX-31.1/3.1.2 Informe d‟una nova instrucció general pel nou sistema de rentes pel 

paper segellat i pel tabac. 

09.11.1816    

1L.IX-31.1/3.1.3 Nota de la petició feta al contador de la província d‟informar sobre els 

estancs existents. 

19.11.1816     

1L.IX-31.1/3.2 Traducció d‟Alexandre Santi, traductor reial de Barcelona, d‟un 

certificat de la duana de Baltimor. 1 doc. 

08.02.1816    

1L.IX-31.1/3.3 L‟escrivà públic de Motril, a petició de la seva Junta de Sanitat, dona 

fe d‟estar lliure la vila de qualsevol contagi o malaltia. 3 docs. 

26.02.1816 – 

27.02.1816 

   

1L.IX-31.1/3.4 Súpliques d‟autorització per descarregar mercaderies al port de 

Barcelona. 9 docs. 

26.02.1816 – 

16.09.1816 

   

1L.IX-31.1/3.5 Recurs a la Junta de Sanitat de Miquel Moragues i fill, del comerç de 

la ciutat. 4 docs. 

17.06.1816 – 

26.06.1816 

   

1L.IX-31.1/3.6 Súpliques de consignataris de fragates, a la Junta de Sanitat, sobre el 

compliment de quarentenes. 2 docs. 

20.09.1816 – 

23.09.1816 

   

1L.IX-31.1/3.7 Agrupació de 2 docs. 1816 – 

01.10.1816   
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1L.IX-31.1/3.7.1 Manifest de càrrega per Marsella. 1816    

1L.IX-31.1/3.7.2 Anotacions de comptes de quarantenes. 01.10.1816    

1L.IX-31.1/3.8 Partes de capitans de vaixells de càrregues de cuir pel port de 

Barcelona, amb la confirmació d‟haver esta  ventilades al Llatzeret. 28 

docs. 

22.04.1816 – 

22.12.1816 

   

1L.IX-31.1/4 Documents generats amb finalitats sanitàries, entre els anys de 1815 i 

1817. 392 docs. 

[1].03.1815 – 

31.12.1817 

   

1L.IX-31.1/4.1 Documentació generada per l‟activitat comercial del port de Salou, de 

la qual en dona fe l‟escrivà públic. 1 vol. (128 fol.) 

[1].03.1815 – 

17.12.1817 

   

1L.IX-31.1/4.2 Certificat de càrrega, amb destí a Barcelona, del cònsol de Liorna. 1 

doc. 

10.08.1815    

1L.IX-31.1/4.3 Unitat documental composta per 8 agrupacions de documents generats 

l‟any 1817 amb la finalitat de preservar la salut pública a la ciutat de 

Barcelona. 390 doc.  

02.01.1817 – 

31.12.1817 

   

1L.IX-31.1/4.3.1 Despatxos de capitania, de vaixells amb la seva tripulació i passatge. 

20 x 7 cm. 2 paquets amb més de 140 docs. 

10.03.1817 – 

22.12.1817 

   

1L.IX-31.1/4.3.2 Despatxos de vaixells de l‟Obra del Port, signats de Antoni Ribas, 

adreçats al secretari de l‟Ajuntament. 15 x 10 cm. 2 paquets. amb més 

de 140 docs. 

02.01.1817 – 

19.12.1817 

   

1L.IX-31.1/4.3.3 Partes de capitans de vaixells de càrregues de cuir pel port de 

Barcelona, amb la confirmació d‟haver esta  ventilades al Llatzeret. 15 

docs. 

15.01.1817 – 

27. 11.1817 

   

1L.IX-31.1/4.3.4 Expedient instruït a causa de gèneres que s‟han fet malbé. 1 exp. 04.01.1817 – 

07.08.1817 

   

1L.IX-31.1/4.3.5 Certificats del metge, Ignasi Porta, conforme la família del difunt Pau 

Darder es troba en bon estat de salut. 2 docs. 

05.11.1917 – 

13.11.1817 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1L.IX-31.1/4.3.6 Agrupació de notes, comptes, càlculs..., amb vista a valorar la millor 

solució per eliminar pesques malmeses. 7 docs. 

21.04.1817 – 

11.12.1817 

   

1L.IX-31.1/4.3.7 Papeles retirados. Unitat composta per diverses tipologies de 

documents: lletres, notes. esborranys, còpies relacionat amb informes i 

notícies d‟afers i gèneres de contraban i de controls sanitaris. 20 docs. 

01.12.1817 - 

31.12.1817 

   

1L.IX-31.1/4.3.8 Agrupació documental composta de notes, còpies, esborranys, lletres, 

certificats, etc., la majoria generats a Barcelona, però també hi ha 

exemplars d‟altres indrets. Entre d‟altres tipus alguns són súpliques per 

descarregar vaixells, per demanar el cobrament d‟un servei, per 

embarcar persones, de treballadors del Llatzeret, liquidacions i 

notificacions del Llatzeret, fe notarial de no haver cap malaltia a una 

determinada plaça, relacions nominals amb anotació de l‟origen de la 

persona, partes mèdics, certificacions de presentació del manifest a la 

duana, peticions per entrar al port, recurs d‟un patró a la Junta de 

Sanitat exposant un greuge, proves de lletra. Expedient iniciat a 

instància de part, contra la Junta de Mataró, presentat a la Junta de 

Barcelona, etc. 68 documents. 

11.01.1817 – 

31.12.1817 

   

1L.IX-31.2 La unitat documental està composta per 13 grans agrupacions. Les 12 

primeres contenen documents agrupats pel mes de l‟any en que es van 

generar o acabar el tràmit, per disposició de les autoritats sanitàries per 

controlar la salut de les persones i de la ciutat; molts con tenen notes 

marginals pròpies del tràmit administratiu. Alguns dels productes 

trobats objecte de control eren el cànem, cotó, seda, lli, vellut, 

musselines, setí, batista,tabac, blat, faves, mongetes, cigrons, cacau, 

pells d‟animals, cuirs, llana, botes de sal, d‟anxoves, bacallà, catifes, 

esponges, equipatges, sabates, robes, fils, mitges, ulleres, quincalles, 

joguines, paper, tinta, ampolles, etc. La unitat de documents 1l.IX-

31.2/13 conté 3 dossiers, El total de documents descrit es de 577. 

05.01.1818 – 

31.12.1818 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1L.IX-31.2/1 Dossier compost per variats tipus documentals com notes, oficis, 

notificacions, certificats, partes mèdics d‟inspeccions o de seguiment 

de malalties, informes del Llatzeret, etc. Generats per actes d‟inspecció 

i control sanitari de productes i persones que pretenen entrar a la ciutat 

o que es troben en trànsit. 25 docs. 

05.01.1818 – 

31.01.1818 

   

1L.IX-31.2/2 Unitat documental composta per tipus diversos tipus: notes, oficis, 

notificacions, certificats, partes mèdics d‟inspeccions o de seguiment 

de malalties, informes del Llatzeret... produïda per les gestions de 

l‟administració competent en temes de sanitat. 13 docs. 

01.02.1818 – 

26.02.1818 

   

1L.IX-31.2/3 Agrupació de documents composta per diverses tipologies: notes, 

oficis, notificacions, certificats, despatxos, partes mèdics d‟inspeccions 

o de seguiment de malalties, informes del Llatzeret..., relacionada amb 

productes i persones en trànsit al port o que han d‟entrar o sortir de la 

ciutat, produïda per les gestions de l‟administració municipal 

competent en temes de sanitat. 31docs. 

07.03.1818 – 

27.03.1818 

   

1L.IX-31.2/4 Recull documental compost per certificats, partes, avisos, visites i 

comunicats d‟inspeccions realitzades, peticions per descàrrega de 

gèneres, per poder desembarcar, d‟admissió a pràctica... 30 docs 

    

1L.IX-31.2/4.10 Ofici de l‟arquitecte Josep Mas i Vilar sobre el projecte de construcció 

d‟una carretera.  

    

L.IX-31.2/4.11 Despatxos de Capitania. 3 docs.     

1L.IX-31.2/4.15 Recurs de deu patrons de llaüts, contra la disposició d‟entrar 

obligatòriament al vespre les barques al port. 26 docs. 

01.04.1818 – 

30.04.1818 

   

1L.IX-31.2/5 Reunió de documents composta per peticions i partes de descàrrega, 

comunicats d‟inspeccions, de relleu de guàrdia i custòdia de 

pertinences, instàncies. 18 docs. 

01.05.1818 – 

27.05.1818 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1L.IX-31.2/6 Agrupació de documents simples i compostos de diversos tipus entre 

els que es troben: fe notarial de sanitat de Motril, comunicats de visita 

d‟inspecció al guarda brut del  Llatzeret, partes de descàrrega del 

guarda major del Llatzeret, recursos, oficis i notes sobre contraban, 

súpliques de permís per desembarcar..., petició d‟una plaça vacant en 

el esquif de sanitat, disposicions, acusaments de rebut, relació 

numerada de noms, càrrec i origen de responsables d‟embarcacions. La 

descrita unitat a més conte els següents dossiers: 

1816-1818    

1L.IX-31.2/6.12 Sis documents justificants del periple del bergantí Aquil·les 10.06.1818 – 

16.06.1818 

   

1L.IX-31.2/6.14 Nou documents, oficis, comptes, notes... originats per reclamacions de 

la Reial Hisenda pel lloguer de magatzems a la Junta de Sanitat. 

31.03.1816 – 

19.06.1818 

   

1L.IX-31.2/6.20 Dossier organitzat amb documentació generada per confiscació de 

robes i peces de vestir i la detenció de diversos individus: un sastre, 

soldats, dues dones (un nadó)... i posats sota vigilància sanitària.  

    

 23 docs. 13.04.1818 – 

26.06.1818 

   

 68 docs. 31.03.1816 – 

29.06.1818 

   

1L.IX-31.2/7 Unitat composta per certificats, partes, notificacions de detenció de 

persones, de desembarcaments, de visites d‟inspecció al guarda brut 

del  Llatzeret, acusaments de rebut, manifest de càrrega, disposicions, 

compte pel manteniment dels cavalls, relacions numerades de marques 

de gèneres retinguts, informe de quantitats invertides en la construcció 

d‟un nou Llatzeret, més el següent dossier: 

1818    

1L.IX-31.2/7.17 Documentació sobre controls exercits als pescadors. 4 docs. 16.07.1818 – 

[1818] 

   

 52 docs. 01.07.1818 – 

30.07.1818 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1L.IX-31.2/8 Agrupació de documents, amb tramitació finalitzada al mes d‟agost, 

composta entre d‟altres per comunicats de detencions, de visites 

d‟inspecció al guarda brut  del Llatzeret; partes de contraban, de 

pràctica a gèneres, de postes en llibertat, de mercaderies 

desembarcades, confiscades, etc. del guarda major del Llatzeret; 

informes del tinent de sanitat; manifestos de càrrega; informes de 

procedència i escales de vaixells...; acusaments de rebut; relació, del 

mes d‟agost, numerada de capitans i patrons d‟embarcacions amb 

especificació del nom, cognom i procedència, en total 102 entrades. 

També forma part de l‟agrupació present el següent dossier. 

1818    

1L.IX-31.2/8.16 Dossier compost per informes, comptes, comunicats..., sobre una 

càrrega de bacallà entrada al port.  

    

 8 docs. 17.06.1818 – 

07.08.1818 

   

 58 docs. 02.08.1818 – 

31.08.1818 

   

1L.IX-31.2/9 Reunió de documentació generada o rebuda el setembre per actuacions 

de les autoritats sanitàries. Entre altres tipus la majoria són partes del 

guarda major del Llatzeret informant de la detenció de productes o 

persones sospitoses de contagi i les actuacions dutes a terme per evitar-

lo. Comunicats de visites d‟inspecció de les tasques dels guardes bruts 

del Llatzeret; certificats de càrrega; informe sobre les causes de la 

pudor a la zona de la muralla a l‟alçada del convent de St. Francesc; 

certificats de traduccions; acusament de rebut..., 26 docs. 

21.07.1818 – 

29.09.1818 

   

1L.IX-31.2/10 Unitat documental, corresponent al mes d‟octubre, composta per notes 

sobre ordres executades, propostes d‟augments de sou, partes del 

guarda major del Llatzeret, certificats de compliment de quarantena, 

comunicats de visites d‟inspecció, petició de respatllaments de patent, 

imprès d‟autorització per desembarcar... 15 docs. 

02.10.1818 – 

30.10.1818 
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1L.IX-31.2/11 Dossier del mes de novembre compost per comunicats de visites 

d‟inspecció, partes del guarda major del Llatzeret informant de la 

detenció de productes o persones sospitoses de contagi i d‟actuacions 

dutes a terme per evitar-lo, així com de finalitzacions de quarantenes. 

Certificat de sanitat del jutge de Muros i un altre de Cangas. Nota de 

despeses, certificat de traducció. Expedient, iniciat a instància de part, 

per pagar a un vigilant temporal treballs d‟inspecció en una quarantena 

de tabac. Certificat de traducció... més les dues següents reunions de 

documentació: 

1818    

1L.IX-31.2/11.1 Autoritzacions de Sanitat per conduir per mar productes i desembarcar-

los al Llatzeret.4 impresos 

05.11.1818 – 

12.11.1818 

   

1L.IX-31.2/11.2 Reunió de documents generats per l‟inspecció de cascos de sardines 

salades, dels quals se‟n han detectat alguns en mal estat. 

    

 3 docs. 30.10.1818 – 

03.11.1818 

   

 31 docs. 30.10.1818 – 

25.11.1818 

   

1L.IX-31.2/12 Agrupació del mes de desembre de partes del guarda major del 

Llatzeret informant de la detenció de productes o persones sospitoses 

de contagi i d‟actuacions dutes a terme per evitar-lo. Comunicats de 

visites d‟inspecció, d‟entrega de certificat. Certificats de traduccions, 

autorització per desembarcar productes i dur-los al Llatzeret, 

manifestació d‟observança de les ordres sanitàries. Relació numerada 

de capitans i patrons, especificant el nom, cognom i procedència, en 

total 92 entrades.  15 docs. 

01.12.1818 – 

31.12.1818 

   

1L.IX-31.2/13 Unitat documental composta per 3 agrupacions, les dues primeres ja ho 

estaven d‟antic però sense ordenar, identificar ni descriure, la tercera 

consta de documentació solta sense data, però se n‟ha identificat l‟any i 

descrit. 199 doc.  

21.01.1818 – 

31.12.1818 
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1L.IX-31.2/13.1 Dossier compost per documents estructurats en tres parts: són 

justificants d‟entrada al port en els que es fa constar el nom del capità i 

l‟origen, el nom del port de procedència, la data d‟arribada del vaixell, 

el nom del destinatari de la càrrega el tipus i la quantitat d‟aquesta. 

Seguidament anotació de complir la normativa sanitària data d‟entrada 

al Llatzeret i signatura del responsable. Per últim constatació d‟haver 

dispensat a l‟article el tractament prescrit, data i signatura. 55 docs. 

21.01.1818 – 

18.12.1818 

   

1L.IX-31.2/13.2 Agrupació de certificats, partes, notificacions..., la majoria adreçats a 

la Junta de Sanitat de Barcelona, generats en compliment de la circular 

de 16 de setembre de 1817, els batlles o altres responsables de viles i 

llocs estenen certificats acreditatius de gaudir de bona salut al territori 

de la seva competència, per facilitar els desplaçaments i garantir 

l‟amissió de persones i productes a altres places. Aquesta 

documentació, que de sempre ha estat a la Sèrie de Diversos, està 

directament relacionada amb la Sèrie XI, Patents de Sanitat, d‟aquesta 

mateixa Secció de Sanitat. El conjunt documental està compost per 6 

dossiers, cadascun d‟ells fa referència a la documentació d‟un mateix 

tipus estesa durant un mes concret; en els corresponents registres han 

identificats els noms dels diversos municipis que el composen i 

d‟acord amb l‟ordre cronològic se‟ls ha donat d‟un dígit més que es fa 

constar davant del nom. El total és de 138 docs. 

07.03.1818 – 

31.12.1818 

   

1L.IX-31.2/13.2.1 Permetre l‟embarcament de dues persones direcció a Barcelona, 

garantint el bon estat de salut que es gaudeix a la vila de Teulada, 

govern de Dènia. 2 docs. 

07.03.1818    

1L.IX-31.2/13.2.2 Documents que testimonien les bones condicions sanitàries als pobles 

de .1 St. Andreu de la Barca, .2 Pallejà, .3 Sta. Coloma de Cervelló, .4 

Sant Boi, .5 Corbera, .6 St. Pere i St. Pau del Prat. 6 docs. 

22.08.1818 – 

23.08.1818 
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1L.IX-31.2/13.2.3 Agrupació documental generada per garantir l‟absència de malalties a 

les viles de: 1.19 St. Joan de Viladecans, 2.13 St. Boi, 3.14 St. Esteve 

de Sesrovires, 4.10.23 Vallirana, 5.6.15 Pallejà, 7.9.22 Sta. Coloma de 

Cervelló la Palma i St. Ponç, 8.17 St. Andreu de la Barca, 11.20 

Castellví de Rosanes, 12.21 Corbera, 16 Gavà, 18 St. Climent de 

Llobregat, 24 St. Martí de Torrelles. 24 doc.  

03.09.1818 – 

24.09.1818 

   

1L.IX-31.2/13.2.4 En compliment de les ordre rebudes estenen documents acreditatius de 

bona salut les viles de: 1 i 5 Sant Boi, 2 Pallejà, 3 Castelldefels, 4 El 

Prat, 6.12 i.14 Vallirana, 7 St. Andreu de la Barca, 8.19 Viladecans,.9 

St. Martí de Torrelles, 10 Corbera, 11 Sta. Coloma de Cervelló, 13 St. 

Vicens del Horts. 14 docs. 

02.10.1818 – 

28.10.1818 

   

1L.IX-31.2/13.2.5 Certificats de sanitat dels llocs de: 1.8.26 Corbera, 2 Viladecans, 

3.15.22 St. Boi del Llobregat, 4.7.16 St. Climent del Llobregat, 5.17 

St. Vicens dels Horts, 6.13 Castellví de Rosanes, 9 Castelldefels, 10.27 

Sta. Coloma de Cervelló, 11.20 Pallejà, 12.18 St. Joan de Viladecans, 

14.25 St. Martí de Torrelles, 19 Vallirana, 21 St. Andreu de la Barca, 

23 St. Vicenç de Sarrià, 24 el Prat, 28 St. Martí de Provençals. 28 docs. 

02.11.1818 – 

26.11.1818 

   

1L.IX-31.2/13.2.6 Acreditacions de sanitat: 1.6. 17.22.33.42 Sta. Coloma de Cervelló, 

2.10.14 St. Boi del Llobregat, 3 Pallejà, 4.20.32  St. Andreu de la 

Barca, 5.16.34 St. Climent del Llobregat, 7.43 St. Pere de Gavà, 8 St. 

Vicenç dels Horts, 9.19.35 Corbera, 11.24.27.30.40 St. Martí de 

Torrelles, 12.23.41 el Prat, 15 Pallejà, 18.25.36.44 St. Joan de 

Viladecans, 21.65 el Papiol, 26.29.38. 46 Castellví de Rosanes, 28.45 

St. Feliu del Llobregat, 31 St. Esteve de Sesrovires, 37 Castelldefels, 

39.54 Vallvidrera, 47 St. Joan Despí, 48 Martorell, 49 St. Just Desvern, 

50 Molins de Rei, 51 l‟Hospitalet, 52 Cornellà, 53 St. Andreu del 

Palomar, 55 St. Adrià del Besòs, 56 Horta, 57 Sta. Creu d‟Olorda, 58 

Sta. Coloma de Gramanet, 59 St. Gervasi, 60 St. Vicenç de Sarrià, 61 

Sta. Maria Magdalena d‟Esplugues, 62 Castellbisbal, 63 St. Martí de 

Provençals, 64 Sta. Maria de Sants. 64 docs. 

03.12.1818 – 

31.12.1818 
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1L.IX-31.2/13.3 Reunió de sis documents que tracte de temes diversos, dels que s‟ha 

estimat com data més probable la de: 

[1818]    

1L.IX-31.2/13.3.1 Nota referent a una entrega de diners per les obres del nou 

Llatzeret.  

[1818]     

1L.IX-31.2/13.3.2 Petició de traducció d‟un document. [1818]    

1L.IX-31.2/13.3.3 Relació de pesos de saques de cacau.  [1818]     

1L.IX-31.2/13.3.4 Comunicats de visites d‟inspecció.  [1818]    

1L.IX-31.2/13.3.5 Esborrany d‟instrucció de les obligacions que corresponen al 

guarda major del Llatzeret.  

[1818]    

1L.IX-31.2/13.3.6 Ordres a un capità portuguès de presentar certificat de sanitat de 

la càrrega.  

[1818]     

1L.IX-32 Unitat documental organitzada en dues unitats d‟instal·lació 1L.IX-

32.1 i la 1L.IX-32.2 compostes d‟informes facultatius, per la Junta de 

Sanitat, de salut de pobles del corregiment de Barcelona, més altres 

tipus documentals com  partes, notes, certificats, despatxos... generats 

entre els anys de: 1818 i el 03.02.1820. 

1818-1820    

1L.IX-32.1 Primera agrupació documental de les dues que composen la unitat 

d‟instal·lació 1L.IX-32: 

    

1L.IX-32.1/1 Agrupació composta per 56 docs. 22.08.1818 – 

31.12.1818 

   

1L.IX-32.1/1.1 Partes de sanitat de pobles del corregiment de Barcelona. 5 docs. 22.08.2818 – 

23.08.1818 

   

1L.IX-32.1/1.2 Partes de sanitat de pobles del corregiment de Barcelona. 4 docs. 02.09.1818 – 

28.09.1818 

   

1L.IX-32.1/1.3 Partes de sanitat de pobles del corregiment de Barcelona. 14 docs. 03.10.1818 – 

29.10.1818 
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1L.IX-32.1/1.4 Partes de sanitat de pobles del corregiment de Barcelona. 17 docs. 09.11.1818 – 

25.11.1818 

   

1L.IX-32.1/1.5 Partes de sanitat de pobles del corregiment de Barcelona. 16 docs. 02.12.1818 – 

31.12.1818 

   

1L.IX-32.1/2 Agrupació diversa de documents procedents d‟altres reculls: 12 docs. 09.11.1818 – 

03.02.1820 

   

1L.IX-32.1/2.1  Admissió a pràctica. 1 doc. 12.01.1819    

1L.IX-32.1/2.2-3  Certificats de sanitat. 2 doc.  09.11.1818 – 

04.01.1819 

   

1L.IX-32.1/2.4  Traducció de certificat 1 doc.  24.12.1818 – 

04.01.1819 

   

1L.IX-32.1/2.5  Certificat del cònsol espanyol a Odessa. 1 doc. 21.06.1818 – 

11.09.1819 

   

1L.IX-32.1/2.6   Nota d‟oficis de sanitat sobre pescadors. 1 doc. 1818    

1L.IX-32.1/2.7 Parte del batlle de St. Feliu de Llobregat, conforme continua al poble 

la passa de xarampió. 1doc. 

19.04.1819    

1L.IX-32.1/2.8 Parte del batlle de St. Just Desvern, de bona salut pública. 1 doc. 21.04.1819    

1L.IX-32.1/2.9 Parte del batlle de St. Gervasi, de bona salut pública. 1 doc. 22.04.1819    

1L.IX-32.1/2.10 Certificat de bona salut pública a la població d‟Esplugues. 1 doc. 22.04.1819    

1L.IX-32.1/2.11 Despatx de Capitania al patró català, d‟un llaüt, Joan Soler i a la 

tripulació, passa al port de [Sitges]. 1 imprès, 7 x 20 cm.  

24.01.1820    

1L.IX-32.1/2.12 Despatx de Capitania al patró Antoni Algueró, català, que amb el seu 

falutx i tripulació passa al port de Tortosa. 1 imprès, 7 x 20 cm. 

03.02.1820    
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1L.IX-32.1/3 Unitat composta per partes de salut de pobles del corregiment de 

Barcelona, utilitzats per elaborar els partes generals dels dies 5, 8 12, 

15, 22, 26,i 29 de gener de 1819. 7 dossiers. 

05.01.1819 – 

29.01.1819 

   

1L.IX-32.1/4 Unitat composta per partes de sanitat de pobles del corregiment de 

Barcelona, utilitzats per elaborar els partes generals dels dies 2,16, 19, 

23 de febrer de 1819. 4 dossiers.  

02.02.1819 – 

23.02.1819 

   

1L.IX-32.1/5 Unitat composta per parte de salut de Sta. Maria de Sants, utilitzat per 

elaborar el parte general. 1 doc. 

21.03.1819    

1L.IX-32.1/6 Unitat composta per partes de sanitat de pobles del corregiment de 

Barcelona, utilitzats per elaborar els partes generals dels dies 9, 13, 16, 

20, 27 i 30 d‟abril de1819. 6 dossiers. 

09.04.1819 – 

30.04.1819 

   

1L.IX-32.1/7 Unitat composta per partes de sanitat de pobles del corregiment de 

Barcelona, utilitzats per elaborar els partes generals dels dies 4, 7, 10, 

14, 25 i 28 de maig de 1819. 6 dossiers. 

04.05.1819 – 

28.05.1819 

   

1L.IX-32.1/8 Conté la següent documentació:     

1L.IX-32.1/8.1 Partes de sanitat pública dels pobles d‟Esplugues, St. Just Desvern, 

Vallvidrera, Sta. Coloma de Gramanet, Sarrià, St. Adrià del Besòs, St. 

Gervasi. 7 docs. 

03.06.1819 – 

08.06.1819 

   

1L.IX-32.1/8.2-8 Unitat composta per partes de sanitat de pobles del corregiment de 

Barcelona, utilitzats per elaborar els partes generals dels dies 1, 4, 8, 

11, 15, 22 i 26 de juny de 1819. 8 dossiers. 

01.06.1819 – 

25.06.1819 

   

1L.IX-32.1/9 Unitat composta de partes de sanitat de pobles del corregiment de 

Barcelona. 16 docs. 

08.07.1819 – 

27.07.1819 

   

1L.IX-32.1/10 Unitat composta de partes de sanitat de pobles del corregiment de 

Barcelona, utilitzats per elaborar el parte general del dia 5 d‟octubre 

de 1819. 22 docs. 

03.09.1819 – 

04.10.1819 

   

1L.IX-32.2 Segona caixa de la unitat d‟instal·lació 1L.IX-32, organitzada en dos 

grans grups de documents: 
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1L.IX-32.2/1 Unitat documental composta per partes de sanitat de pobles del 

corregiment de Barcelona. 4 agrupacions de documents. 

1819    

1L.IX-32.2/2 Conjunt documental que agrupa impresos generats     

1L.IX-32.2/2.1 Estado analítico de salud pública de la comprehensión de la Junta 

Municipal de Sanidad de Barcelona en  el día de la fecha, según los 

partes certificados remitidos por los pueblos de su distrito y extendido 

por los médicos consultores de la misma y de su orden. 40 x 30 cm. 9 

doc. 

01.01.1819 – 

29.01.1819 

   

1L.IX-32.2/2.2 Estado analítico de salud pública de la comprehensión de la Junta 

Municipal de Sanidad de Barcelona en  el día de la fecha, según los 

partes certificados remitidos por los pueblos de su distrito y extendido 

por los médicos consultores de la misma y de su orden. 40 x 30 cm. 8 

doc. 

02.02.1819 – 

25.02.1819 

   

1L.IX-32.2/2.3 Estado analítico de salud pública de la comprehensión de la Junta 

Municipal de Sanidad de Barcelona en  el día de la fecha, según los 

partes certificados remitidos por los pueblos de su distrito y extendido 

por los médicos consultores de la misma y de su orden. 40 x 30 cm. 9 

doc. 

02.03.1819 – 

30.03.1819 

   

1L.IX-32.2/2.4 Estado analítico de salud pública de la comprehensión de la Junta 

Municipal de Sanidad de Barcelona en  el día de la fecha, según los 

partes certificados remitidos por los pueblos de su distrito y extendido 

por los médicos consultores de la misma y de su orden. 40 x 30 cm. 1 

doc. 

02.04.1819    

1L.IX-32.2/2.5 Estado analítico de salud pública de la comprehensión de la Junta 

Municipal de Sanidad de Barcelona en  el día de la fecha, según los 

partes certificados remitidos por los pueblos de su distrito y extendido 

por los médicos consultores de la misma y de su orden. 40 x 30 cm. 7 

doc. 

05.10.1819 – 

26.10.1819 
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1L.IX-32.2/2.6 Estado analítico de salud pública de la comprehensión de la Junta 

Municipal de Sanidad de Barcelona en  el día de la fecha, según los 

partes certificados remitidos por los pueblos de su distrito y extendido 

por los médicos consultores de la misma y de su orden. 40 x 30 cm. 7 

doc. 

09.11.1819 – 

30.11.1819 

   

1L.IX-32.2/2.7 Estado analítico de salud pública de la comprehensión de la Junta 

Municipal de Sanidad de Barcelona en  el día de la fecha, según los 

partes certificados remitidos por los pueblos de su distrito y extendido 

por los médicos consultores de la misma y de su orden. 40 x 30 cm. 7 

doc. 

02.12.1819 – 

24.12.1819 

   

1L.IX-32.2/2.8 Estado analítico de salud pública de la comprehensión de la Junta 

Municipal de Sanidad de Barcelona en  el día de la fecha, según los 

partes certificados remitidos por los pueblos de su distrito y extendido 

por los médicos consultores de la misma y de su orden. 40 x 30 cm. 4 

doc. 

18.01.1820 – 

28.01.1820 

   

1L.IX-33 Documents diversos. [1821]    

1L.IX-34 Documents diversos. [1821]    

1L.IX-35 Documents diversos [1821]    

1L.IX-36 Minutes i Oficis de la Junta Municipal de Sanitat. Agost a Desembre 

1821. 

1821    

1L.IX-37 Actes y Acords de la Junta de Sanitat. 00.08.1821 – 

00.12.1821 
   

1L.IX-38/A Diligències de contraban. 1821    

1L.IX-38/B Expedient de facultatius 1821    
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1L.IX-38/C Informes facultatius 1821    

1L.IX-39 Informes facultatius.  15.08.1821 – 

31.08.1821 
   

1L.IX-40 Informes facultatius.  01.09.1821 – 

30.09.1821 
   

1L.IX-41 Informes facultatius.  02.10.1821 – 

14.12.1821 
   

1L.IX-42 Informes diaris impresos.  08.08.1821 – 

22.11.1821 
   

1L.IX-43 Documents diversos.  1822    

1L.IX-44 Documents diversos. 1823 – 1833    

1L.IX-45 Documents diversos. 1834    

1L.IX-46 Informes diaris dels facultatius 1 de octubre a 18 novembre 1834. 1834    

1L.IX-47 A. Documents diversos. 1835 –  1860    

 B. Documents sense data. Informe mèdic sobre posar guix al vi. 0000    

1L.IX-48 Documents diversos. 1870    

1L.IX-49 Documents diversos. 1885    

1L.IX-50  Unitat d‟instal·lació: 458 docs. 1720 – 1833    
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1L.IX-50/1  Comunicats de sortida de gèneres dels magatzems del port de Cadis, 

amb destí a Barcelona. 16 docs. 

 1721 –  1723    

1L.IX-50/2 Documentació diversa datada a Cadis. 5 docs. 1721 – 1785    

1L.IX-50/2.1 Permís per dipositar en el magatzem del port, la càrrega d‟un vaixell, 

procedent de l‟Havana. 

1721    

1L.IX-50/2.2  Comunicat del guarda del magatzem d‟artilleria de marina, 

complimentant una ordre de Josep Patiño. 

1721    

1L.IX-50/2.3  Permís per deixar en dipòsit al magatzem del port, mercaderies 

procedents de l‟Havana, i transportar-ne una part a la ciutat. 

1722    

1L.IX-50/2.4  Comunicat de sortida de gèneres del magatzem de Cadis, amb destí a 

Cartagena. 

1722    

1L.IX-50/2.5 Certificat, del cònsol danès i noruec, de l‟arribada d‟un vaixell 

procedent de Bilbao amb destí a Barcelona.  

1785     

1L.IX-50/3 Certificats: 2 doc.  1803 – 1832    

1L.IX-50/3.1  Certificat del cònsol suec d‟haver pres jurament al capità Martín J. 

Wallis de no haver canviat de tripulació durant el trajecte. 1 doc. 

Barcelona 

25.01.1803    

1L.IX-50/3.2  Certificat del cònsol de Rússia d‟haver rebut en dipòsit la 

documentació del vaixell del capità Wicklund. Marsella 

6.11.1832    

1L.IX-50/4 Certificat d‟embarcament i càrrega, esquinçat. 1 doc. 1803    

1L.IX-50/5 Certificats d‟embarcament i càrrega. 4 doc. Agde 1757 – 1799    

1L.IX-50/6 Certificats d‟embarcament i càrrega. 1 doc. Aigüesmortes 1833    

1L.IX-50/7  Certificats embarcament i càrrega. 1 doc. Alacant 1720    
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1L.IX-50/8 Certificats d‟embarcament i càrrega. 1 doc. Alcalà de Xivert 1723    

1L.IX-50/9 Certificats d‟embarcament i càrrega. 1 doc. Alger 1831    

1L.IX-50/10 Certificats d‟embarcament i càrrega. 21 doc.  Anvers  1824    

1L.IX-50/11 Certificats d‟embarcament i càrrega. 10 doc. Amsterdam. 1804 – 1824    

1L.IX-50/12 Certificats d‟embarcament i càrrega. 2 doc. Ancona 1794 – 1795    

1L.IX-50/ C13 Certificats embarcament i càrrega. 1 doc. Bari 1818    

1L.IX-50/ C14 Certificats d‟embarcament i càrrega. 20 doc. Bellcaire 1818 – 1824    

1L.IX-50/ C15 Certificats d‟embarcament i càrrega. 8 doc. Birmingham  1824    

1L.IX-50/ C16 Certificats d‟embarcament i càrrega. 5 doc. Bona  1793 - 1803     

1L.IX-50/ C17 Certificats d‟embarcament i càrrega. 1doc. Bordinghere 1798    

1L.IX-50/ C18 Certificats d‟embarcament i càrrega. 1doc. Boston  1804    

1L.IX-50/ C19 Certificats d‟embarcament i càrrega. 2doc. Bristol  1721 - 1722    

1L.IX-50/ C20 Certificats d‟embarcament i càrrega. 1 doc. Calonge  1806    

1L.IX-50/ C21 Certificats d‟embarcament i càrrega. 1 doc. Carlo Forte  1802    
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1L.IX-50/ C22 Certificats d‟embarcament i càrrega. 84 doc. Ciotat 1830     

1L.IX-50/ C23 Certificats d‟embarcament i càrrega.  145 doc. Ciotat 1831    

1L.IX-50/ C24 Certificats d‟embarcament i càrrega.  123 doc. Ciotat 00.01.1832 – 

00.02-1832 

   

1L.IX-51 Unitat d'instal·lació: 579 doc.  1832 – 1834    

1L.IX-51/ C1 Certificats d‟embarcament i càrrega, Ciotat. 180 doc.  00.03.1832 – 

00.06.1832 

   

1L.IX-51/ C2 Certificats d‟embarcament i càrrega. 153doc. 1833    

1L.IX-51/ C3 Certificats d‟embarcament i càrrega. 246 doc. 1834    

1L.IX-52 Unitat d‟instal·lació: 356 docs. 1725 – 1834    

1L.IX-52/ C1 Còpies i certificats d‟embarcament, càrrega, descàrrega o trameses de 

mercaderies: Civitavecchia. 28 doc. 

1786 – 1834    

1L.IX-52/ C2 Cotlliure. 3 doc.  16.03.1725 – 

23.02.1797 

   

1L.IX-52/ C2.1  Certificat d‟embarcament de mercaderies 16.03.1725    

1L.IX-52/ C2.2  Certificat d‟embarcament de mercaderies emès pel cònsol d‟Espanya.  24.08.1792    

1L.IX-52/ C2.3  Rebut de pagament de drets pel transport de mercaderies 23.02.1797    

1L.IX-52/ C3 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies: 2 doc. Cullera 

1788 – 1833    
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1L.IX-52/ C4 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies: 1 doc. Drontheim.  

1814    

1L.IX-52/ C5 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies: 6 doc. Eivissa 

1795 – 1802    

1L.IX-52/ C6 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies: 3 doc. Elsinore 

1804 – 1834    

1L.IX-52/ C7 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies: Filadèlfia 

1725 – 1730    

1L.IX-52/ C8 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies: 2 doc. Follonica 

1793    

1L.IX-52/ C9 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies: 1 doc. Forto Bay 

1794    

1L.IX-52/ C10 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies: 1 doc. [França] 

1790    

1L.IX-52/ C11 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies: 10 doc. Gènova 

1720 – 1721    

1L.IX-52/ C12 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies: 78 doc. Gènova 

1722    

1L.IX-52/ C13 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies: 46 doc. Gènova 

1723 – 1797    

1L.IX-52/ C14 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies: 77 doc. Gènova 

1799 – 1822    

1L.IX-52/ C15 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies: 95 doc. Gènova 

1824 – 1828    

1L.IX-53  Unitat d'instal·lació: 519 doc.  1720 – 1834    

1L.IX-53/ C1 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. 34 doc. Gènova 

1830 – 1831    
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1L.IX-53/ C2 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. 94 doc. Gènova 

1832    

1L.IX-53/ C3 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. 88 doc. Gènova 

1833 – 1834    

1L.IX-53/ C4 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. 50 doc. Gibraltar 

1724 –  1834    

1L.IX-53/ C5 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. 18 doc. Hamburg 

1730 – 1815    

1L.IX-53/ C6 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. 2 doc. Inverness 

1722 – 1726    

1L.IX-53/ C7 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. 2 doc. Kivbenhavn 

1797 – 1806    

1L.IX-53/ C8 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. 2 doc. Liebau 

1806    

1L.IX-53/ C9 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. 24 doc. Liorna 

1804 – 1834    

1L.IX-53/ C10 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. 41 doc. Lisboa 

1806 – 1833    

1L.IX-53/ C11 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. 34 doc. Liverpool 

1831 – 1833    

1L.IX-53/ C12 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. 59 doc. Livorno 

1721 – 1833    

1L.IX-53/ C13 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. 70 doc. Londres  

1720 – 1834    

1L.IX-53/ C14 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. 1 doc. Màlaga 

1815    

1L.IX-54 Unitat d'instal·lació: 458 doc.  1723 – 1834    
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1L.IX-54/ C1 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Malta. 7 doc. 

1796 – 1818    

1L.IX-54/ C2  Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Maó. 1 doc. 

1818    

1L.IX-54/ C3 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Marsella 36 doc. 

1786 – 1789    

1L.IX-54/ C4 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Marsella. 39 doc.  

1803 – 1818    

1L.IX-54/ C5 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Marsella. 154 doc.  

00.04.1824 – 

00.08.1824 

   

1L.IX-54/ C6 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Marsella. 147 doc. 

1824 – 1833    

1L.IX-54/ C7 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Mataró. 5 doc.  

1725 – 1803    

1L.IX-54/ C8 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Messina. 1 doc. 

1815    

1L.IX-54/ C9 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Montrose. 10 doc. 

1726    

1L.IX-54/ C10 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Nàpols. 22 doc. 

1806 – 1833    

1L.IX-54/ C11 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Narbona. 11 doc. 

1786 – 1814    

1L.IX-54/ C12 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Newcastel. 1 doc. 

1833    

1L.IX-54/ C13  Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Niça. 5 doc. 

1763 – 1834    

1L.IX-54/ C14  Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Nova Orleans. 2 doc.  

1832 – 1834    
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1L.IX-54/ C15 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Nova York. 1 doc. 

1824    

1L.IX-54/ C16 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Odessa. 3 doc. 

1803 – 1804    

1L.IX-54/ C17 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. [Olnfsvig] . 1 doc. 

1803    

1L.IX-54/ C18 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Oneglia. 1 doc. 

1802    

1L.IX-54/ C19 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Orà. 1 doc. 

1794    

1L.IX-54/ C20 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Oristan. 1 doc. 

1723    

1L.IX-54/ C21 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Palamós. 5 doc. 

1814 – 1824    

1L.IX-54/ C22 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Palerm. 1 doc. 

1802 – 1818    

1L.IX-54/ C23 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Perpinyà. 1 doc. 

1832    

1L.IX-54/ C24 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Plymouth. 1 doc. 

1724    

1L.IX-54/ C25 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Portvendres. 1 doc. 

1797 – 1824    

1L.IX-55 Unitat d‟instal·lació: 322doc. 1720 – 1835    

1L.IX-55/ C1 “Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Rio de Janeiro. 2 doc. 

1831    

1L.IX-55/ C2 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Roma. 29 doc. 

1789 – 1804    
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1L.IX-55/ C3 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Rotterdam. 5 doc. 

1815 – 1824     

1L.IX-55/ C4 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Saint John‟s. Newfoundland. 1 doc.  

1768    

1L.IX-55/ C5 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. San Remo. 3 doc.  

1798 – 1799    

1L.IX-55/ C6 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Savina. 1 doc.  

1804    

1L.IX-55/ C7 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Savona. 5 doc. 

1790 – 1799    

1L.IX-55/ C8 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Seta. 109 doc.  

1757 – 1824    

1L.IX-55/ C9 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Terranova (Itàlia). 1 doc. 

1794    

1L.IX-55/ C10 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Trepani. 1 doc.  

1725    

1L.IX-55/ C11 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Trieste. 25doc.  

1794 – 1834    

1L.IX-55/ C12 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Trondheim. 1 doc.  

1803    

1L.IX-55/ C13 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Tunis. 6 doc. 

1789 – 1818    

1L.IX-55/ C14 Certificats (i còpies) d‟embarcament, càrrega, descàrrega o tramesa de 

mercaderies. Whitby. 3 doc.  

1722    

1L.IX-55/ C15 Documents: 42. 14.05.1721 – 

02.09.1834 

   

1L.IX-55/ C15.1 Petició del cònsol de Suècia per descarregar productes d‟un vaixell 

procedent de l‟Alger. 

[1788 – 1808]    
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1L.IX-55/ C15.2  Petició per embarcar blat per a la manutenció de l‟aviram destinada a 

l‟alimentació del passatge. Barcelona 

05.01.1789    

1L.IX-55/ C15.3  Certificat d‟entrada al port d‟un vaixell amb càrrega procedent de 

Montevideo. Barcelona 

31.03.1788    

1L.IX-55/ C15.4  Certificat d‟embarcament de productes amb destí a Barcelona. s.l. 13.03.1832    

1L.IX-55/ C15.5 Nota de productes inspeccionats. s.l. 0000    

1L.IX-55/ C15.6 Nota de productes inspeccionats. s.l. 0000    

1L.IX-55/ C15.7 Embarcament d‟oli de lli amb destí a Barcelona. Marsala 26.04.1725    

1L.IX-55/ C15.8  Relació de la càrrega d‟un vaixell. s.l.  02.12.1814    

1L.IX-55/ C15.9  Petició per desembarcar mercaderies a causa d‟una via d‟aigua. 

Barcelona 

03.08.1804    

1L.IX-55/ C15.10  Sol·licitud i concessió de permís per desembarcar blat procedent 

d‟Odessa. Barcelona 

10.08.1804    

1L.IX-55/ C15.11  Sol·licitud i concessió de permís per desembarcar blat procedent 

d‟Odessa. Barcelona 

14.08.1804    

1L.IX-55/ C15.12  Sol·licitud i concessió de permís per desembarcar blat d‟una fragata 

danesa. Barcelona 

18.07.1804    

1L.IX-55/ C15.13  Sol·licitud i concessió de permís per desembarcar blat procedent 

d‟Odessa. Barcelona 

10.08.1804    

1L.IX-55/ C15.14  Sol·licitud i concessió de permís per desembarcar blat procedent 

d‟Odessa. Barcelona 

06.08.1804    

1L.IX-55/ C15.15  Sol·licitud i concessió de permís per desembarcar blat de moro 

procedent de Malta. Barcelona 

11.07.1804    
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1L.IX-55/ C15.16  Sol·licitud i concessió de permís per desembarcar blat procedent de 

Riga. Barcelona 

09.11.1803    

1L.IX-55/ C15.17 Rebut, justificant el pagament pels drets de sortida de mercaderies. 

Agde 

10.12.1814    

1L.IX-55/ C15.18  Certificat de càrrega de mercaderies. Durban 23.11.1731    

1L.IX-55/ C15.19  Certificat de càrrega de mercaderies. Doblin 28.09.1734    

1L.IX-55/ C15.20  Certificat de càrrega de mercaderies. Disesta 05.04.1802    

1L.IX-55/ C15.21  Petició i concessió de permís per desembarcar cacau i cotó. Barcelona 11.07.1820    

1L.IX-55/ C15.22 Petició per desembarcar 10 pipes de tonyina salada. Barcelona 25.06.1822    

1L.IX-55/ C15.23  Petició de permís per desembarcar mercaderies per ser enviades a 

Tortosa, i concessió per a la Junta de Sanitat. Barcelona 

02.09.1834    

1L.IX-55/ C15.24 Certificat de càrrega de mercaderies. Gibraltar 15.09.1724    

1L.IX-55/ C15.25  Certificat de càrrega de mercaderies. Gibraltar 17.09.1724    

1L.IX-55/ C15.26  Sol·licitud de concessió de permís per desembarcar 500 llimones 

procedents de Palma. Barcelona 

21.09.1822    

1L.IX-55/ C15.27  Document que eximeix de càrregues a un producte especificat en el 

document. Seta 

17.02.1789    

1L.IX-55/ C15.28  Autorització de sortida previ pagament dels drets. Itàlia 24.01.1797    

1L.IX-55/ C15.29  Rebut pel pagament de drets pel transport de mercaderies. Seta 17.01.1787    
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1L.IX-55/ C15.30  Declaració de transportar mercaderies, amb marca identificadora, a 

Barcelona. Seta 

27.05.1761    

1L.IX-55/ C15.31  Permís de la policia per transbordar mercaderies. Seta 1712.1814    

1L.IX-55/ C15.32  Document que dona constància d‟haver estat admès a pràctica a 

diversos ports de Llevant. Benidorm 

02.07.1795    

1L.IX-55/ C15.33  Permís de càrrega prèvia satisfacció dels drets a la duana. Puerto de 

Santa Maria 

28.10.1723    

1L.IX-55/ C15.34  Certificat de procedència de mercaderies. París 27.06.1797    

1L.IX-55/ C15.35  Certificat de procedència de mercaderies. Seta 08.03.1790    

1L.IX-55/ C15.36  Guia per transportar blat. Sevilla 14.05.1721    

1L.IX-55/ C15.37 Guia per transportar blat, fusta, espart..., Sevilla 03.12.1721    

1L.IX-55/ C15.38  Guia per transportar tabac. Sevilla 06.10.1723    

1L.IX-55/ C15.39  Autorització de la duana de Torreblanca per transportar productes a 

Catalunya. Torreblanca 

08.10.1757    

1L.IX-55/ 

C15.40-42  

Autoritzacions a vaixells per entrar al port de Sàsser. 3 doc. Sàsser 1757 – 1762     

1L.IX-55/C16  Documents: 18 12.02.1724 – 

12.10.1825 

   

1L.IX-55/C16.1  Imprès sense dades per estendre certificats de sanitat 0000    

1L.IX-55/C16.2  Àpoca per la impressió de cartes de pagament. Barcelona 12.10.1825    
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1L.IX-55/C16.3  Reclamació d‟un deute per la fabricació d‟una capseta de plom. s.l.  0000    

1L.IX-55/C16.4  Encàrrec d‟impressió de Patents de Sanitat. Barcelona 26.07.1786    

1L.IX-55/C16.5  Informe del funcionament de la Junta de Sanitat. Barcelona 08.09.1788    

1L.IX-55/C16.6  Comunicat en el que es notifica el reconeixement del consolat 

holandès. Barcelona 

02.10.1815    

1L.IX-55/C16.7  Petició al Corregiment de Justícia de la ciutat, 1725 – 1825, per passar 

a la Junta de Sanitat de la Reial Audiència les despeses ciutadanes en 

fonts, i altres obres públiques... Barcelona 

30.11.1725    

1L.IX-55/C16.8  Val de reconeixement de deute. Barcelona 03.07.1802    

1L.IX-55/C16.9 Justificant de pagament de càrrega. Tarragona 26.09.1746     

1L.IX-55/C16.10 Manifest de càrrega d‟un vaixell anglès. s.l. 0000    

1L.IX-55/C16.11  Manifest de càrrega d‟un vaixell anglès. Loghom - Livorno 1794    

1L.IX-55/C16.12 Autorització de l‟administració de rendes generals per entrar civada a 

Barcelona. Alacant 

12.02.1724    

1L.IX-55/C16.13  Lletra de canvi. Barcelona 23.04.1777    

1L.IX-55/C16.14  Pòlissa de noli per traslladar blat i civada a Mataró. Barcelona 02.12.1785    

1L.IX-55/C16.15 Val de reconeixement de deute. Barcelona 17.12.1790    

1L.IX-55/C16.16 Imprès de pagament. Barcelona  S. XVIII    
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1L.IX-55/C16.17 Certificat emès per Jeroni Armengol, secretari de la vila de Roses, a 

favor del patró Simó de Pozano, genovès, d‟estar del 27-12-1784 al 7-

1-1785 fondejat a la Badia, a causa del mal temps. 

[1785]    

1L.IX-55/C16.18  Certificat sobre un contracte de noli per transportar mercaderies. 

Pozzuoli 

20.12.1738    

1L.IX-55/C17  Relacions d‟ascensos en la carrera de nàutica: 4 doc.  20.03.1754    

1L.IX-55/C17.1-3  Relacions d‟ascensos a la carrera de nàutica. 0000    

1L.IX-55/C17.4  Relació d‟ascensos de capitans de fragata a capitans de navili, i de 

tinents de navili a capitans de fragata. Barcelona 

20.03.1754    

1L.IX-55/C18 Documents 5:   15.05.1814 – 

07.11.1778 

   

1L.IX-55/C18 .1 Permís per salpar del port de Le Havre, a un vaixell procedent de Nova 

York amb destí a Barcelona. L‟Havre. 

15.05.1814    

1L.IX-55/C18 .2 Salconduit per mercaderies cap a Barcelona. Perpinyà 03.10.1814    

1L.IX-55/C18 .3 Visat d‟embarcament de mercaderies. Le Havre 13.05.1817    

1L.IX-55/C18 .4 Imprès per pòlissa de noli. Barcelona, S. XIX     

1L.IX-55/C18 .5 Concessió de llicència al patró Salvador Domènech per salpar rumb a 

València. 1 doc. Lloret de Mar 

07.11.1778    

1L.IX-55/C19  Documents 9:  26.09.1720 – 

30.08.1822 

   

1L.IX-55/C19.1  Passis de mercaderies pel llatzeret. (2 exemplars). Barcelona, 30 

d‟agost de 1822 

30.08.1822    

1L.IX-55/C19.2  Comunicat de concessió d‟almoines. Barcelona, 14 de desembre de 

1720 

14.12.1720    
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1L.IX-55/C19.3 Informe de malalts pel Llatzeret. Barcelona s.d    

1L.IX-55/C19.4  Visites d‟obres i reconeixement de despeses, (2 docs.)     

1L.IX-55/C19.4.1  Barcelona, 26 de setembre de 1720 26.09.1720    

1L.IX-55/C19.4.2  Barcelona, 27 de setembre de 1720 27.09.1720    

1L.IX-55/C19.5  Detenció de moros en aigües de Palamós i trasllat al Llatzeret. s.l, Juny 

de 1764. 

00.06.1764    

1L.IX-55/C19.6  Estat de despeses a causa de la quarantena aplicada a 53 moros (2 

docs.): 

    

1L.IX-55/C19.6.1  Barcelona 14.03.1754    

1L.IX-55/C19.6.2  Barcelona 23.10.1754    

1L.IX-55/C20 Documents 9:  24.04.769 – 

13.03.1835 

   

1L.IX-55/C20.1  Mesures higièniques per a la via pública. s.l. 24.04.1769    

1L.IX-55/C20.2  Petició d‟informe sanitari sobre el gallico. Barcelona 03.08.1770    

1L.IX-55/C20.3  Notificació d‟una fiança pagada. Barcelona 00.05.1791    

1L.IX-55/C20.4  Informe mèdicosanitari. Barcelona 23.10.1803    

1L.IX-55/C20.5  Informe mèdicosanitari. Barcelona 22.10.1803    
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1L.IX-55/C20.6  Relació de defuncions a l‟Hospital de la Santa Creu. Barcelona 12.10.1821    

1L.IX-55/C20.7  Informe sanitari d‟ingressats [Barcelona] 18.10.1821    

1L.IX-55/C20.8  Sol·licitud d‟autorització per utilitzar un convent abandonat per 

distribuir aliments. Barcelona 

28.07.1821    

1L.IX-55/C20.9 Nomenament de metges per afrontar l‟extensió del còlera. Barcelona 13.03.1835    

1L.IX-55/C21 Documents 15: 23.08.1754 – 

02.05.1823 

   

1L.IX-55/C21.1  Comunicació de personal de guàrdies a la presó. Barcelona 17.07.1820    

1L.IX-55/C21.2  Esborrany de les preguntes a fer a les tripulacions per controls 

sanitaris. s.l. 

[1805]    

1L.IX-55/C21.3  Petició de retribució econòmica d‟un guàrdia de sanitat. Barcelona 09.03.1818    

1L.IX-55/C21.4 Àpoca d‟honoraris d‟un ajudant. Barcelona 02.05.1823    

1L.IX-55/C21.5  Petició de guàrdies i de munició. s.l. 26.07.1820    

1L.IX-55/C21.6 Relació de personal militar. Barcelona 23.07.1820    

1L.IX-55/C21.7   Controls sanitaris a la Porta Nova. Barcelona 16.07.1820    

1L.IX-55/C21.8   Dietari de zeladors. Barcelona 29.03.1821 – 

01.08.1821 

   

1L.IX-55/C21.9 Renúncia del càrrec de guàrdia de sanitat. Barcelona 08.07.1789    



 

 

| 38 

12/1L.IX Diversos de sanitat 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1L.IX-55/C21.10 Nomenament d‟un mariner. Barcelona 08.07.1789    

1L.IX-55/C21.11 Reclamació d‟un deute relacionat amb el batalló de Barcelona. 17.09.1811    

1L.IX-55/C21.12 Relació de guàrdies de zeladors. [Barcelona]  16.08.1821    

1L.IX-55/C21.13 Acusament de rebut de dos certificats procedents del guàrdia del port. 

Barcelona 

07.10.1791    

1L.IX-55/C21.14 Apercebiment al capità del vaixell correu de Mallorca, perquè en el 

futur no permeti desembarcar al passatge en ports no autoritzats. 

Barcelona 

12.05.1784    

1L.IX-55/C21.15 Ordre pel guàrdia del port autoritzant la sortida d‟un vaixell francès. 

Barcelona 

23.08.1754    

1L.IX-55/C22 Documents 15: 1767 – 1821    

 Memorials d‟aspirants a ocupar places vacants de metge. (14 docs.) 1767 –1789    

 Oferiment a la Junta de Sanitat de serveis de cirurgià. (1 doc.) 1821    

1L.IX-55/C23 Documents 6:  1720 – 1834    

1L.IX-55/C23.1 Nomenaments de vocal de la Junta de Sanitat.     

1L.IX-55/C23.1.1 [Barcelona]  1834    

1L.IX-55/C23.1.2 Cardona, 16.08.1834    

1L.IX-55/C23.2 Visita d‟inspecció sanitària a Vic. Barcelona 14.10.1720    
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1L.IX-55/C23.3 Petició d‟autorització per vendre mercaderies procedents de Sitges. s.l. 0000    

1L.IX-55/C23.4   Petició per desembarcar un monjo de Montserrat. (2 docs.)      

1L.IX-55/C23.4.1  Barcelona, 3 de setembre de 1816     

1L.IX-55/C23.4.2  Barcelona, 4 de setembre de 1816     

1L.IX-55 /C24  Butlletes justificants pel pagament de drets de duana per embarcar 

mercaderies al port de Marsella.4 docs. 

1795 – 1797    

1L.IX-55 /C25  Butlletes justificants pel pagament de drets de duana per embarcar 

mercaderies al port de Nàpols. 3 docs. 

1812 - 1814    

1L.IX-56 Unitat d‟instal·lació: 218 docs. 1721 – 1834    

1L.IX-56 /C1  Documents i unitats documentals compostes sobre contraban: 26 doc.  1722 – 1834    

1L.IX-56 /C1.  1- Detenció de contraban de tabac: 1.1 Barcelona, 9 de maig de 1722 i 

1.2 Barcelona, 11 de maig de 1722 

1722    

1L.IX-56 /C1  2- Dossier generat per la detenció de contraban d‟indianes. Barcelona 27.01.1802    

1L.IX-56 /C1.  3- Expedient instruït arran de la detenció de contraban de tabac. 

Barcelona 

13.11.1817    

1L.IX-56 /C1.  4- Expedient instruït arran de la detenció de contraban de tabac. 

Barcelona 

28.11.1817    

1L.IX-56 /C1. 5-Expedient instruït arran de la detenció de contraban de tabac. 

Barcelona 

05.12.1817    

1L.IX-56 /C1.  6- Expedient instruït arran de la detenció de contraban de tabac. 

Barcelona 

17.12.1817    
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1L.IX-56 /C1.  7- Expedient instruït arran de la detenció de contraban de tabac. 

Barcelona 

17.12.1817      

1L.IX-56 /C1.  8- Expedient instruït arran de la detenció de contraban de tabac. 

Barcelona 

16.03.1818    

1L.IX-56 /C1.  9- Expedient instruït arran de la detenció de contraban de teixit de 

pana. Barcelona 

02.04.1818    

1L.IX-56 /C1.  10- Expedient instruït arran de la detenció de contraban de tabac. 

Barcelona 

05.01.1818    

1L.IX-56 /C1.  11- Expedient instruït arran de la detenció de contraban de tabac. 

Badalona 

23.01.1818    

1L.IX-56 /C1.  12- Expedient instruït arran de la detenció de contraban de tabac. 

Barcelona 

26.03.1818    

1L.IX-56 /C1.  13- Expedient instruït arran de la detenció de contraban de tabac. 

Barcelona 

17.02.1818    

1L.IX-56 /C1.  14- Expedient instruït arran de la detenció de contraban de tabac. 

Badalona 

20.03.1818    

1L.IX-56 /C1.  15- Expedient instruït arran de la detenció de contraban de tabac. 

Barcelona 

21.03.1818    

1L.IX-56 /C1.  16- Expedient instruït arran de la detenció de contraban de tabac. 

Barcelona 

01.04.1818    

1L.IX-56 /C1. 17- Expedient instruït arran de la detenció de contraban de tabac. 

Barcelona 

28.03.1818    

1L.IX-56 /C1. 18- Expedient instruït arran de la detenció de contraban de tabac. 

Barcelona 

27.03.1818    

1L.IX-56 /C1. 19- Expedient instruït arran de la detenció de contraban de tabac. 

Barcelona 

27.03.1818    

1L.IX-56 /C1. 20- Informe sobre el contraban, de la Comissió Regia especial de 

Cadis. Cadis 

19.04.1825    



 

 

| 41 

12/1L.IX Diversos de sanitat 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1L.IX-56 /C1. 21- Expedient instruït arran de la detenció de contraban de tabac. 

Barcelona,  

24.07.1834    

1L.IX-56 /C1. 22- Expedient instruït arran de la detenció de La Bisbal 12.10.1829 – 

01.02.1830 

   

1L.IX-56 /C1. 23- Expedient instruït arran de la detenció de Contraban de teixits. 

Barcelona 

s.d.    

1L.IX-56 /C1. 24- Relació d‟expedients instruïts a causa del contraban de tabac. 

[Barcelona]  

1817 – 1818    

1L.IX-56 /C1. 25- Relació d‟expedients instruïts a causa del contraban de draps. 

[Barcelona]  

1817 – 1818    

1L.IX-56 /C1. 26- Relacions de productes detinguts objecte de contraban (5 

documents) [Barcelona]  

1817 – 1818    

1L.IX.56/C2 Documentació de tràmit enviada o rebuda per la Junta de Sanitat: 192 

docs. 

1721 – 1803    

1L.IX.56/C2. 1- Document d‟acompanyament d‟un certificat tramitat per ordre del 

corregidor. [Barcelona] 

08.08.1721    

1L.IX.56/C2. 2- Document d‟acompanyament d‟alguna gestió administrativa de la 

Junta de Sanitat. Barcelona 

30.04.1784    

1L.IX.56/C2. 3- Documents de tràmit entre el port i la Junta de Sanitat. (32 doc. 

còpies) Barcelona 

1792    

1L.IX.56/C2. 4- Documents de tràmit entre el port i la Junta de Sanitat. (43 doc. 

còpies) Barcelona 

1793    

1L.IX.56/C2. 5- Documentació de tràmit i disposicions de la Junta de Sanitat. (52 

doc. còpies) Barcelona 

1794     

1L.IX.56/C2. 6- Documentació de tràmit i disposicions de la Junta de Sanitat. (30 

doc. Còpies) Barcelona 

1795    

1L.IX.56/C2.  7- Documentació de tràmit i disposicions de la Junta de Sanitat. (26 

doc. còpies) Barcelona 

1796    
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1L.IX.56/C2. 8- Documentació de tràmit, disposicions de la Junta de Sanitat. (7 doc. 

còpies) Barcelona 

1800    

1L.IX.56/C2. 9- Acompliment d‟una ordre donada a la Junta de Sanitat. Barcelona,  22.06.1803    

1L.IX-57 Unitat d‟instal·lació:310 docs. 1726 – 1815    

1L.IX-57/C1 Unitat documental composta: Registres de memorials tramesos a la 

Junta de Sanitat, conté índex. 279 docs. 

1726 – 1727    

1L.IX-57/C2 Documentació generada per reclamacions presentades a l‟Ajuntament 

arran de béns extraviats: 4 docs. 

1811 – 1815    

1L.IX-57/C2. 1-Sol·licitud a l‟administració municipal d‟informació sobre 

documentació desapareguda. s.l  

0000    

1L.IX-57/C2. 2- Denúncia de pèrdua de documentació de Ventura Font i Macià. s.l  [1808]    

1L.IX-57/C2. 3- Reclamació d‟un deute, s.l  1811    

1L.IX-57/C2. 4- Dos documents:     

1L.IX-57/C2. 4- 4.1 Compte de la recaptació, per la venda efectuada a l‟Ajuntament, 

de mobles i estris procedents de les cases ocupades pels francesos. 

Barcelona,  

01.08.1815    

1L.IX-57/C2. 4- 4.2 Compte de la venda pública feta a l‟Ajuntament. s.l.  22.07.1815    

1L.IX-57/C3 Inventaris de béns mobles de particulars, 12 docs.:   1771    

1L.IX-57/C3. 1- Inventari de béns mobles per vendre, propietat del comte Aleix 

Lanno i de Noguera. Barcelona,  

23.01.1771    

1L.IX-57/C3. 2- Inventari de béns mobles de Rosa Prats, per ser venuts a l‟encant. 

[Barcelona]  

28.01.1771    
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1L.IX-57/C3. 3- Inventari de béns mobles d‟Antònia Carbonell, per ser venuts a 

l‟encant. [Barcelona]  

18.02.1771    

1L.IX-57/C3. 4- Inventari de béns mobles del duc de Castropigñao, per la seva 

venda. Barcelona.  

02.03.1771    

1L.IX-57/C3. 5- Inventari de béns mobles, de Par Martí, per ser venuts. [Barcelona]  07.051771    

1L.IX-57/C3. 6- Inventari de béns mobles d‟Anton Prats. Barcelona,  07.05.1771    

1L.IX-57/C3. 7- Inventari de béns mobles de Josep Galpino. Barcelona,  06.07.1771    

1L.IX-57/C3 8- Inventari de béns mobles de Bonaventura Pou, per ser venuts. 

Barcelona.  

30.09.1771    

1L.IX-57/C3. 9- Inventari de béns mobles de Joan Goschs per vendre a l‟encant. 

Barcelona, 

01.10.1771    

1L.IX-57/C3. 10- Inventari de béns mobles. Barcelona.  10.10.1771    

1L.IX-57/C3. 11- Inventari de béns mobles de Jacint Busquets, per a la seva venda. 

Barcelona.  

03.12.1771    

1L.IX-57/C3.  12- Un full de dietari amb notes de preus d‟aliments i relació de peces 

de vestir i de la llar. s.l. 

0000    

1L.IX-57/C4 Documents 6:  1815    

1L.IX-57/C4. 1- Inventari de mobles desapareguts (en el període de domini francès) 

s.l   

0000    

1L.IX-57/C4. 2- Inventari de llibres. s.l. 0000    

1L.IX-57/C4. 3- Inventari de mobles i efectes personals de Joan Ortiz. Barcelona, 29.05.1815    



 

 

| 44 

12/1L.IX Diversos de sanitat 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1L.IX-57/C4. 4- Inventari de mobles de Llorenç Clarós, per facilitar-ne la 

identificació a la casa de la ciutat. 

    

1L.IX-57/C4. 5- Inventari de la casa de Joan Francesc Grases. s.l.  31.05.1815     

1L.IX-57/C4. 6- Inventari de la casa de Carles Feliu, mestre de veles, de mobles 

desapareguts durant la dominació francesa. Barcelona 

05.06.1815    

1L.IX-57/C5  Unitat documental composta per, 4 docs: 1762 – 1812    

1L.IX-57/C5. 1- Còpia d‟escriptura pública, comunicant a la Junta de Sanitat 

l‟inventari de les peces de teixit que havien estat propietat de Teresa 

Poll. Barcelona 

20.04.1762    

1L.IX-57/C5. 2- Certificat de defunció de Joan Cavaller. Barcelona 26.08.1767    

1L.IX-57/C5. 3- Ordre del Capità General per els argenters i batifullers. Barcelona 03.01.1809    

1L.IX-57/C5. 4- Inventari de la càrrega d‟un vaixell. Barcelona 22.08.1812    

1L.IX-57/C6 Inventaris de béns mobles de particulars: 4 docs. 02.02.1767 – 

19.09.1767  

   

1L.IX-57/C6. 1- Inventari de béns mobles de Francesc Serra, per ser venuts a 

l‟encant. Barcelona,  

02.02.1767    

1L.IX-57/C6. 2- Inventari de béns mobles d‟Eulària Massana, per ser venuts a 

l‟encant. [Barcelona]  

17.02.1767    

1L.IX-57/C6. 3- Inventari de béns mobles de Joan Francesc Cavallé i Cia., notari. 

Barcelona,  

02.09.1767    

1L.IX-57/C6. 4- Inventari de béns mobles de Francesc Català, per l‟encant. 

[Barcelona]  

19.09.1767    

1L.IX-57/C7 Inventari de béns mobles d‟Agustí Matas, daguer, per ser venuts a 

l‟encant.1 doc. Barcelona 

01.01.1768    
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1L.IX-58 Unitat d‟instal·lació: 71 doc. 20.01.1773 – 

17.12.1798 
   

1L.IX-58/C1  Inventaris de béns mobles: 3 doc. 20.01.1773 – 

07.11.1773 

   

1L.IX-58/C1. 1- Inventari de béns de Joan d‟Alós, prevere canonge de la catedral. 

Barcelona 

20.01.1773    

1L.IX-58/C1. 2- Inventari de béns de Josep Bru, per defunció. Barcelona 02.03.1773    

1L.IX-58/C1. 3- Inventari de béns mobles, per defunció de Joan Baptista Delaire 

Deszavigni, cònsol general. Barcelona 

07.11.1773    

1L.IX-58/C2  Inventari de béns mobles de Teresa Granell per ser venuts, a causa de 

defunció. 1 doc. s.l.  

1774    

1L.IX-58/C3 Inventari de bens mobles d‟Anton de Rubalcaba i Corts, regidor. 1 doc. 

[Barcelona]  

20.08.1776    

1L.IX-58/C4 Inventari de béns mobles de Manuela Cruïlles i de Amat, per ser 

venuts a l‟encant. 1 doc. Barcelona 

22.05.1784    

1L.IX-58/C5 Inventaris de béns mobles: 4 doc. 19.01.1785 – 

07.05.1785 

   

1L.IX-58/C5. 1- Inventari de béns mobles per vendre, de Josep Fórnols i Bes. 

Barcelona 

19.01.1785    

1L.IX-58/C5. 2- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció de 

Jaume Miró. Barcelona 

29.01.1785    

1L.IX-58/C5. 3- Inventari de béns mobles per vendre, a causa de defunció de Maria 

Suárez. Barcelona 

20.04.1785    

1L.IX-58/C5. 4- Inventari de béns mobles, per defunció de Gabriel Solà. Barcelona 07.05.1785    

1L.IX-58/C6  Inventaris: 7 doc. 06.02.1787 – 

12.10.1787 
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1L.IX-58/C6.1-  Inventari dels béns mobles d‟Ignasi Pujol, per defunció. Barcelon 06.02.1787    

1L.IX-58/C6. 2- Inventari de béns mobles per defunció d‟Enriqueta Quadron, Vda. 

de Darpan, per ser venuts a l‟encant. s.l 

03.03.1787    

1L.IX-58/C6. 3- Inventari de béns mobles de Maria Claras. Barcelona 31.07.1787    

1L.IX-58/C6. 4- Inventari de béns mobles confiscats a Josep Sala per ser venuts en 

pública subhasta. Barcelona 

06.09.1787    

1L.IX-58/C6. 5- Inventari de béns mobles per defunció d‟Ignasi de Tariego, per ser 

venuts a l‟encant. Badalona 

14.09.1787    

1L.IX-58/C6. 6- Relació de béns mobles de Joan Martínez, per ser venuts a l‟encant. 

s.l 

13.09.1787    

1L.IX-58/C6. 7- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció de 

Pere Llopis, pintor. Barcelona 

12.10.1787    

1L.IX-58/C7 Inventaris: 3 docs. 08.03.1790 

14.05.1790 

   

1L.IX-58/C7. 1- Relació de roba per ser venuda a l‟encant, per defunció de Josep 

Hortet. Barcelona 

08.03.1790    

1L.IX-58/C7. 2- Inventari de béns mobles de Joan Muntanya, per ser venuts a 

l‟encant. s.l 

10.04.1790    

1L.IX-58/C7. 3- Inventaris de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció de 

Joan Portillo tinent corregidor de Barcelona. s.l 

14.05.1790    

1L.IX-58/C8 Inventaris: 6 docs. 02.04.1791 – 

22.08.1791 

   

1L.IX-58/C8. 1- Inventaris de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció de 

Miquel Massó. Barcelona 

15.04.1791    

1L.IX-58/C8. 2- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció del 

comte de Santa Clara, Mariscal de camp. Barcelona 

16.05.1791    



 

 

| 47 

12/1L.IX Diversos de sanitat 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digitalit-

zació 
Observacions 

1L.IX-58/C8. 3- Inventari de peces de vestir per ser venudes, per defunció de Fèlix 

Miret. s.l. 

02.04.1791    

1L.IX-58/C8. 4- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció de 

Pau Tauler. Barcelona 

21.05.1791    

1L.IX-58/C8. 5- Inventari de béns mobles pers ser venuts a l‟encant, per defunció 

d‟Antoni Pimentel, brigada de l‟exèrcit. Barcelona 

02.08.1791    

1L.IX-58/C8. 6- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció de 

Francesca Milans. Barcelona 

22.08.1791    

1L.IX-58/C9 Inventaris: 3 doc.  31.01.1792 – 

21.11.1792 

   

1L.IX-58/C9. 1- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟ancat, propietat d‟Antoni 

Matosa, per defunció dels seus pares. Barcelona 

31.01.1792    

1L.IX-58/C9. 2- Inventari de peces de vestir per ser venudes a l‟encant, per defunció 

de Carles [Vilapudua]. s.l. 

10.07.1792    

1L.IX-58/C9. 3- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció de 

Margarita Pérez Coronel i Colli. Barcelona 

21.11.1792    

1L.IX-58/C10 Inventaris de béns mobles: 4 docs. 30.01.1793 – 

10.10.1793 

   

1L.IX-58/C10. 1- Inventari de béns mobles per ser venuts, a causa de la defunció 

d‟Andreu Ferrer, sastre. Barcelona 

30.01.1793    

1L.IX-58/C10. 2- Inventari de béns mobles, per defunció de Pau Cruells, comerciant. 

Barcelona 

02.07.1793    

1L.IX-58/C10. 3- Inventari de béns mobles de Francesca Creus, per defunció. 

Barcelona 

07.07.1793    

1L.IX-58/C10. 4- Inventari de béns mobles de Josep Bonaventura Palacio de Cevallos 

i Garriga. Barcelona 

10.10.1793    

1L.IX-58/C11  Inventaris de béns mobles: 11 doc.  15.02.1794 – 

21.11.1794 
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1L.IX-58/C11. 1- Inventari de béns personals per defunció de Felip Marimon, capità 

de carrabiners reials. Castelló d‟Empúries 

15.02.1794    

1L.IX-58/C11. 2- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció de 

na Antònia Casas Adreig. Barcelona 

21.03.1794    

1L.IX-58/C11. 3- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, defunció de Joan 

Clement Vizarrón, capità de cavalleria. Barcelona 

23.04.1794    

1L.IX-58/C11. 4- Inventari de béns per ser venuts, per defunció de Gaietana Aubert. 

Barcelona 

26.04.1794    

1L.IX-58/C11. 5- Inventari de béns mobles per vendre a l‟encant, per defunció de 

Jacint Salvó, doctor en medicina. Barcelona 

30.04.1794    

1L.IX-58/C11. 6- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per trasllat de 

domicili d‟Anton Aznar. Barcelona 

08.05.1794    

1L.IX-58/C11. 7- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció de 

Raimunda Prat. Barcelona 

08.05.1794    

1L.IX-58/C11. 8- Inventari de béns mobles per defunció del propietari Josep Giralt, 

teixidor de lli. Barcelona 

15.05.1794    

1L.IX-58/C11. 9- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció de 

Pau Fonoll, llibreter. Barcelona 

06.09.1794    

1L.IX-58/C11. 10- Inventari de béns mobles per defunció de la propietària, Mariana 

Combas. Barcelona 

14.11.1794    

1L.IX-58/C11. 11- Inventari dels béns mobles per ser venuts, per defunció de Pere 

Màrtir Casanovas, mestre sastre. Barcelona 

21.11.1794    

1L.IX-58/C12  Inventaris de béns mobles: 5 docs. 06.02.1795 – 

27.11.1795 

   

1L.IX-58/C12. 1- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció de 

Josepa de Rubalcaba i de Bentamon. Barcelona 

06.02.1795    

1L.IX-58/C12.  2- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció de 

Josep Varón de Kessel, mariscal de camp. Barcelona 

30.03.1795    
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1L.IX-58/C12. 3- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció de 

Lluís Vilomara, blanquer. Barcelona 

04.05.1795    

1L.IX-58/C12. 4- Inventari de béns mobles per defunció de Josep Farràs, passamaner. 

Barcelona 

13.06.1795    

1L.IX-58/C12. 5- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, defunció de 

Gertrudis Constants i Maig. Barcelona 

27.11.1795    

1L.IX-58/C13  Inventaris de béns mobles: 2 docs. 04.05.1796 – 

01.06.1796 

   

1L.IX-58/C13. 1-Inventari de béns mobles de Joan Martí, comerciant i de Josep 

Rodríguez , sastre, hereus d‟Agustí Badell, sastre, per ser venuts a 

l‟encant. Barcelona 

04.05.1796    

1L.IX-58/C13. 2- Inventari de béns mobles per defunció de Teresa Rossell. Barcelona 01.06.1796    

1L.IX-58/C14  Inventaris de béns mobles: 4 docs. 02.06.1797 – 

14.12.1797 

   

1L.IX-58/C14. 1- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció de 

Felipa Uzategui. Barcelona 

02.06.1797    

1L.IX-58/C14. 2- Inventari de béns per ser venuts a l‟encant, per defunció d‟Eulàlia 

Higueras. Barcelona 

08.07.1797    

1L.IX-58/C14. 3- Inventari de béns mobles de Teresa Magrans, per ser venuts a 

l‟encant. Barcelona 

04.12.1797    

1L.IX-58/C14. 4- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció de 

Rafael Casas. Barcelona 

14.12.1797    

1L.IX-58/C15  Inventaris: 16 docs. 05.01.1798 – 

17.12.1798 

   

1L.IX-58/C15. 1- Inventari de béns mobles per  vendre, per defunció de la Vda. 

Casanovas i Galcerán. Barcelona 

05.01.1798    

1L.IX-58/C15. 2- Inventari de béns mobles per ser venut a l‟encant, per defunció de 

Manuela Cruïlles. Barcelona 

07.01.1798    
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1L.IX-58/C15. 3- Inventari de béns personals, per defunció de Melcior Merenga, 

coronel d‟artilleria. Barcelona 

31.01.1798    

1L.IX-58/C15. 4- Inventari de béns mobles i robes per defunció de Teresa Soler. 

Barcelona 

01.02.1798    

1L.IX-58/C15. 5- Inventari de béns mobles, per defunció de Rosa Cervalles. 

Barcelona 

15.03.1798    

1L.IX-58/C15. 6- Inventari de béns mobles i personals per ser venuts a l‟encant, per 

defunció de Josepa Roig i Rodríguez. Barcelona 

21.05.1798    

1L.IX-58/C15. 7- Inventari de béns mobles per defunció de Salvador Mas, 

passamaner. Barcelona 

11.06.1798    

1L.IX-58/C15. 8- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció de 

Joaquim Bou i Vicent. Barcelona 

14.08.1798    

1L.IX-58/C15. 9- Inventari de béns de Vicenç Alaret per vendre a l‟encant. Barcelona 03.09.1798    

1L.IX-58/C15. 10- Inventari de béns mobles per defunció de Benet Coll, metge i 

apotecari. Barcelona 

20.09.1798    

1L.IX-58/C15. 11- Inventari de béns per defunció de Manuel Bramont, per ser venuts 

a l‟encant. Barcelona 

25.09.1798    

1L.IX-58/C15. 12- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció 

d‟Antònia Mora. Barcelona 

09.10.1798    

1L.IX-58/C15. 13- Inventari de béns personals per ser venuts a l‟encant, per defunció 

de Manuel Serra. Barcelona 

06.11.1798    

1L.IX-58/C15. 14- Inventari de béns mobles i personals per ser venuts, per defunció 

de Bàrbara de Morejón i de Matamoros. Barcelona 

22.11.1798    

1L.IX-58/C15. 15- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, propietat de 

Felip de Córdoba, extresorer de l‟exèrcit, anomenat ministre 

d‟Hisenda. Barcelona 

03.12.1798    

1L.IX-58/C15. 16- Inventari de béns mobles i personals per ser venuts a l‟encant, per 

defunció d‟Anna d‟Aguilar i Marengo. Sarrià 

17.12.1798    
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1L.IX-59 Unitat d‟instal·lació 386 doc.  1720 – 1833    

1L.IX-59/C1 Inventaris 12 doc: 15.01.1799 – 

06.12-1799 

   

1L.IX-59/C1. 1- Inventari de béns mobles per ser venuts, per defunció de Joan 

Pedralbes, sabater. Barcelona 

15.01.1799    

1L.IX-59/C1. 2- Inventari de béns mobles i personals per ser venuts a l‟encant, per 

defunció de Maria Eulàlia de Molines i d‟Alòs. Barcelona 

18.01.1799    

1L.IX-59/C1. 3- Inventari de béns mobles per la seva venda, per defunció de Maria 

Francesca de Blanes Centelles i de Marimon. Barcelona 

19.01.1799    

1L.IX-59/C1. 4- Inventari de béns mobles dels comtes de Centelles. Barcelona 16.02.1799    

1L.IX-59/C1. 5- Inventari de béns mobles per defunció de Mariana Mauri. Barcelona 23.02.1799    

1L.IX-59/C1. 6- Inventari de béns personals per defunció de Josepa Roure i Deidi. 

Barcelona 

05.04.1799    

1L.IX-59/C1. 7- Inventari de béns personals per defunció de Bonaventura de Boatella 

i de Moixó. Barcelona 

25.05.1799    

1L.IX-59/C1. 8- Inventari de béns mobles i robes per ser venuts a l‟encant, per 

defunció de Josep Pintó Alguacil. Barcelona 

08.06.1799    

1L.IX-59/C1. 9- Inventari de béns mobles per la seva venda, per defunció d‟Ignasia 

Lafita Montero. s.l. 

15.07.1799    

1L.IX-59/C1. 10- Inventari de béns mobles per defunció de Gaspar Balaguer, metge. 

Barcelona 

22.10.1799    

1L.IX-59/C1. 11- Inventari de vestits per vendre, per defunció de Nicolau Puntí. s.l.  1799    

1L.IX-59/C1 12- Inventari de béns mobles per la seva venda, per defunció de 

Francesc Baranera, prevere de Santa Maria del Mar. Barcelona 

06.12.1799    
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1L.IX-59/C2  Inventaris 3 doc.:  10.09.1800 – 

23-12-1800 

   

1L.IX-59/C2. 1- Inventari de béns mobles per ser venuts, per defunció de Teresa 

Carreras. Barcelona 

10.09.1800    

1L.IX-59/C2. 2- Inventari de béns mobles propietat de Josepa Sanromà, per la seva 

venda. Barcelona 

13.10.1800    

1L.IX-59/C2. 3- Inventari de béns mobles per ser venuts, per defunció de Sebastià 

Lastortras. Barcelona 

23.12.1800    

1L.IX-59/C3 Inventaris 2 docs.:  15.10.1807 – 

19.10.1807 

   

1L.IX-59/C3. 1- Inventari de béns mobles per vendre a l‟encant, per defunció de Joan 

Bardí, prevere. Barcelona 

15.10.1807    

1L.IX-59/C3. 2- Inventari de béns mobles per ser venuts a l‟encant, per defunció de 

Joan Pau Carreras, argenter. Barcelona 

19.10.1807    

1L.IX-59/C4  Inventari (1 doc.) de roba de vestir per ser venuda, per defunció de 

Miquel Palau. Barcelona 

14.06.1822    

1L.IX-59/C5  Certificats de càrregues de sardina a vaixells. 3 doc.  23.12.1723 – 

17.12.1731 

   

1L.IX-59/C5. 1- Ayamonte, 23 de desembre de 1723     

1L.IX-59/C5. 2- Ayamonte, 27 de desembre de 1726     

1L.IX-59/C5. 3- Ayamonte, 17 de desembre de 1731     

1L.IX–59/C6  Llicències per transportar  mercaderies de Cagliari a Barcelona, en les 

que s‟especifica la prohibició d‟incloure-hi passatgers sense passaport, 

animals o soldats sense llicència, sota pena de galeres. 4 docs. 

1738 – 1796    

1L.IX–59/C7  Certificat emès a favor de Miquel Ribas, d‟haver complert el servei 

militar. 1 doc. 

1831    
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1L.IX–59/C8  Certificat emès a favor d‟Antoni Riera, conforme ha complert el servei 

militar. 1 doc. 

1831    

1L.IX–59/C9   Llicència absoluta del servei a favor de Gabriel Pons, a l‟haver 

complert la campanya decretada per R.O. 16 de desembre de 1818. 1 

doc. 

1821    

1L.IX-59/C10  Agrupació de passaports: 34 doc. 1720 – 06-10-

1821 

  Un passaport, per ser de grans 

dimensions, s‟ha instal·lat a la 

unitat 1L.XI-2/C4.62 
1L.IX-59/C10. 1- Barcelona, 7 doc. 1720 – 1748    

1L.IX-59/C10. 2- Cagliari, 1 doc. 21-08-1749    

1L.IX-59/C10. 3- Cartagena, 1 doc. 30-04-1722    

1L.IX-59/C10. 4- Cullera, 1 doc. 02-09-1804    

1L.IX-59/C10. 5- Gènova, 6 doc. 1721 – 1722     

1L.IX-59/C10. 6- Girona, 2 doc.  1721 – 1722    

1L.IX-59/C10. 7- Màlaga, 1 doc. 18-01-1724    

1L.IX-59/C10. 8- Maó, 4 doc. 1781 – 1791    

1L.IX-59/C10. 9- Marín, 1 doc. 23-10-1814    

1L.IX-59/C10. 10- Molins de Rei, passaport d‟internació a Catalunya, 1 doc.  07-11-1804    

1L.IX-59/C10. 11- Niça, 1 doc. 06-12-1763    
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1L.IX-59/C10. 12- Palma de Mallorca, 3 doc.  1722 – 1814    

1L.IX-59/C10. 13- Tarragona, 1 doc. 18-01-1721    

1L.IX-59/C10. 14- València, 2 doc. 1722    

1L.IX-59/C10. 15- Vilanova i la Geltrú, 1 doc.  06-10-1821    

1L.IX-59/C10. 16- Vinaròs. 1 doc. 10-07-1802    

1L.IX-59/C11 Salconduits 3 docs.: 11.07.1758 – 

10. 08.1804 

   

1L.IX-59/C11. 1- Salconduit a favor de Carlo [?], emès pel comissari general de 

relacions comercials de la República Ligur. 1 doc. Màlaga 

07.10.1803.     

1L.IX-59/C11. 2- Salconduit a favor de Giuseppe Gabuto, emès pel comissari de 

relacions comercials de la República Ligur. 1 doc. Màlaga 

10.08.1804    

1L.IX-59/C11. 3- Salconduit a favor d‟Andre Moli, genovès, emès per Jean-Toussaint 

de la Pierre, marquès de Fremeur, comandant en cap a l‟illa de 

Menorca. 1 doc. Maó 

11.07.1758    

1L.IX-59/C12  Certificat de bona conducta, emès pel cònsol de Sardenya a favor de 

Jaume Ghiglione. 1 doc. Barcelona 

27.08.1822    

1L.IX-59/C13  Sol·licituds i autoritzacions per desembarcar mercaderies al port de 

Barcelona. 75 doc.  

1796 – 1803    

1L.IX-59/C14    Sol·licituds i autoritzacions per desembarcar mercaderies al port de 

Barcelona. 95 docs. 

1804    

1L.IX-59/C15    Sol·licituds i autoritzacions per desembarcar mercaderies al port de 

Barcelona. 146 docs. 

1805 – 1833    

1L.IX-59/C16  Certificat de l‟Ajuntament de Xàbia conforme el veí Joan Baptista 

Mata, passa a treballar, per un any a Catalunya. Xabea,  

19.02.17[7]8    
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1L.IX-59/C17  Faig Constar, [un mariner] del Santa Tecla s‟ha quedat en terra, el 

vaixell salpa amb el patró i [tres mariners]. 1 doc. Salobrenya,  

26.03.1723    

1L.IX-59/C18  Faig Constar dels regidors de Tivissa de la sortida, de les plates de 

l‟Hospital de l‟Infant rumb a Barcelona, del passatger Ignasi Perelló, 

del patró Joan Badia i de tres mariners. 1 doc. Tivissa 

31.07.[1790]    

1L.IX-59/C19  Faig constar de l‟Ajuntament de Torredembarra que el patró Jaume 

Anglada salpa rumb a Barcelona, en companyia de cinc mariners. 1 

doc. Torredembarra 

07.02.1748    

1L.IX-60 Unitat d‟instal·lació 364 doc.: 1721 – 1834    

1L.IX-60/C1 Peticions, sense resposta, de companyies de comerç de Barcelona per 

desembarcar mercaderies. 6 doc. 

1799 – 1801    

1L.IX-60/C2   Peticions de Cies. de Comerç de Barcelona per descarregar gèneres de 

vaixells sospitosos de no reunir tots els requisits sanitaris. 5 doc. 

1802 – 1805    

1L.IX-60/C3  Autorització per transportar mercaderies. Gibraltar, 1 doc.  10.12.1816    

1L.IX-60/C4  Aranzel de mercaderies procedents de Gènova. 1 doc. [Barcelona]  0000    

1L.IX–60/C5  Document notarial. 1 doc. Gènova 20.10.1722    

1L.IX-60/C6  Certificats emesos pel guardià del port de Barcelona, consultat el 

derroter dels vaixells que hi entren, 162 doc. 

1721 – 1722    

1L.IX-60/C7 Certificats emesos pel guardià del port de Barcelona, consultat el 

derroter dels vaixells que hi entren, 44 doc.  

1723 – 1726    

1L.IX-60/C8  Informes del guardià del port. 3 doc.  1754    

1L.IX-60/C9  Informes de la Junta de Sanitat al guardià del port, envers la pollacra 

francesa del capità Jaume Magret. 3 doc. 

1754    
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1L.IX-60/C10  Instruccions del Port de Barcelona. 2 doc. 1754    

1L.IX-60/C11  Certificats i descripció de mercaderies entrades al port, per a la Junta 

de Sanitat. 29 doc. 

1722 - 1796    

1L.IX-60/C12  Certificats dels responsable de la duana, autoritzant l‟entrega de 

despatxos als capitans de vaixell peticionaris. 3 doc. 

1818 - 1820    

1L.IX-60/C13  Documentació relacionada amb l‟entrada de vaixells al port: 7 doc. 18.08.1754 – 

18.02.1817 

   

1L.IX-60/C13. 1- Admissió d‟un vaixell al port, prèvia comprovació de la patent, 

especificant el nombre de viatgers Barcelona 

03.07.1802    

1L.IX-60/C13. 2- Petició del bergantí Santíssima Trinitat de ser admès al port. 

Barcelona 

09.10.1804    

1L.IX-60/C13. 3- Acceptació de pràctica de la fragata Maria. Barcelona 02.01.1817    

1L.IX-60/C13. 4- Petició i concessió de pròrroga de fondejament. Barcelona 18.02.1817    

1L.IX-60/C13. 5- Petició del cònsol britànic de concessió de pràctica al bergantí Anna. 

Barcelona 

17.11.1786    

1L.IX-60/C13. 6- Informe del cònsol suec, de no haver contactat amb el port de 

Màlaga el bergantí Ethna, un cop consultat el diari de bord. Barcelona 

06.10.1804    

1L.IX-60/C13. 7- Informe de la Junta de Sanitat, prohibint l‟entrada d‟un vaixell. 

Barcelona 

18.08.1754    

1L.IX-60/C14  Traduccions de certificats de càrrega de vaixells. 7 doc. 1723 - 1820    

1L.IX-60/C15  Certificats: 7 doc. 1724 - 1804    

1L.IX-60/C15. 1- Número de tripulants d‟un vaixell Barcelona 29.01.1803    
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1L.IX-60/C15. 2- Navegació directa Plymouth-Màlaga. Barcelona 11.03.1804    

1L.IX-60/C15. 3- Reparacions realitzades en un vaixell. Barcelona 19.05.1804    

1L.IX-60/C15. 4- Transport de mercaderies. Trieste 25.07.1815 – 

11.08.1815 

   

1L.IX-60/C15. 5- Certificat favorable de la duana, a l‟entrega de documents 

sol·licitats. Barcelona 

22.12.1817    

1L.IX-60/C15. 6- Certificat favorable a Josep Peres, per la inscripció a la matrícula de 

comerç. Barcelona 

20.09.1830    

1L.IX-60/C15. 7- Inspecció de llana, [vorella] i seda, en un vaixell francès. Barcelona 13.01.1724    

1L.IX-60/C16  Peticions adreçades al port, 6 docs: 07.09.1804 – 

1827 

   

1L.IX-60/C16.1  Document acreditatiu de no haver estat admès al port, Barcelona 07.09.1804    

1L.IX-60/C16.2  De certificat per decomissar fruits. Barcelona 27.09.1804    

1L.IX-60/C16.3  Petició de certificat i concessió de la Junta de Sanitat, per alleugerir la 

càrrega d‟un vaixell. Barcelona 

15.10.1804    

1L.IX-60/C16.4  D‟un certificat de càrrega. Barcelona 11.06.1805    

1L.IX-60/C16.5  D‟una còpia de patent de sanitat. Barcelona 09.02.1815    

1L.IX-60/C16.6  D‟autorització per entrar productes. Barcelona 23.08. [1823] – 

[1827] 

   

1L.IX-60/C17  Petició i denegació de permís per desembarcar mercaderies. 1 doc. 12.10.1804    
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1L.IX-60/C18  Recursos presentats a la Junta de Sanitat. 3 docs. 1803 – 1821    

1L.IX-60/C19  Còpia dels capítols 57 al 69 de les ordenances de marina. 2 doc. s.l. [18...]    

1L.IX-60/C20  Descripció de rutes marines: 3 docs.     

1L.IX-60/C20.1  Trajecte Barcelona Cadaqués, Cadaqués-Barcelona, del llagut Sant 

Antoni de Pàdua 

[18...]    

1L.IX-60/C20.2  Descripció de Sebastià Duran, del trajecte Barcelona-Palamós, 

Palamós-Barcelona. 

30.08.1760    

1L.IX-60/C20.3  Notes descriptives d‟una travessia marítima. s.l.   [18...]    

1L.IX-60/C21  Informe de la introducció de mercaderies procedents de Liorna, 

destinades a Josep Serrahima i Cia. Dipositades a la duana. 2 docs. 

 1800    

1L.IX-60/C22  Dossier documental generat per la Junta de Sanitat, donant instruccions 

al guàrdia del port perquè informi de la situació sanitària d‟una fragata 

armada en cors per la Junta de Comerç i de tres vaixells de comerç 

estrangers, dos holandesos i un venecià. 8 doc. Barcelona 

13.10.1779 - 

18.10.1779 

   

1L.IX-60/C23  Informe tècnic dels mestres de ribera sobre les condicions d‟un vaixell. 

1 doc. Barcelona 

05.01.1833    

1L.IX-60/C24  Documentació relacionada amb actuacions antiràbiques. 21 doc. 

Barcelona 

1768 - 1819    

1L.IX-60/C25  Inspeccions sanitàries al convent de Sant Francesc. 7 doc. Barcelona 00.03.1721 - 

00.04.1721 

   

1L.IX-60/C26  Actuacions sanitàries a fàbriques de sabó. 9 doc. Barcelona 1782 - 1784    
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1L.IX-60/C27  Disposició composta per 21 articles, que dona normes per evitar 

contagis: Instrucción formada por la Junta Superior de Sanidad de 

esta Provincia, para el servicio del cordón establecido con el fin de 

evitar el contagio, que aflige algunos puntos de la isla de Mallorca, y 

de la costa de África. 1 Quadern imprès.  Barcelona 

10.07.1820    

1L.IX-60/C28  Disposicions preventives a contagis procedents de vaixells. 8 doc.  1733 - 1831    

1L.IX-60/C29  Certificats de sanitat per a persones i mercaderies. 11 docs. 1721 - 1834    

1L.IX-61 Unitat d‟instal·lació 251 docs.:  10.02.1722 – 

20.12.1887 
   

1L.IX-61/C1 Reunió de dos documents:  10.02.1722 – 

27.04.1742 

   

1L.IX-61/C1.1 Informe d‟inspecció de pa de pessic. 1 doc. Barcelona 27.04.1742    

1L.IX-61/C1.2 Descripció de mercaderies transportades a Barcelona pel vaixell Gran 

Princesa de los cielos... s.l, 1 doc. 

10.02.1722    

1L.IX-61/C2  Informe de la Junta de Sanitat sobre la data d‟una butlleta de sanitat. 1 

doc. Barcelona 

12.08.1754    

1L.IX-61/C3  Petició de Pere Màrtir Riera, mestre sastre, paller i calceter per poder 

vendre els seus productes a la fira de Girona. Es deriva la Sol·licitud a 

la Diputació de Sanitat. 1 doc. Barcelona 

11.10.1804    

1L.IX-61/C4  Documentació relacionada amb quarantenes. 23 docs. 08.07.1752 – 

20.12.1887 

   

1L.IX-61/C4.1  Alta de quarantena. Barcelona 08.07.1752    

1L.IX-61/C4.2  Informe sobre el desenvolupament de la quarantena a un vaixell. 

Barcelona 

13.08.1754    
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1L.IX-61/C4.3  Recurs per complir la quarantena a Roses o als Alfacs. Barcelona 23.07.1804    

1L.IX-61/C4.4  Petició per complir la quarantena al port, i de descàrrega parcial. 

Barcelona 

23.07.1805    

1L.IX-61/C4.5  Recurs per ser eximits de pagar despeses de quarantena. Barcelona 25.02.1807    

1L.IX-61/C4.6  Petició i concessió a un passatger de passar la quarantena a terra. 

Barcelona 

04.09.1816    

1L.IX-61/C4.7  Petició de què s‟apliqui la quarantena des de l‟11-10-1800. Barcelona 17.10.1800    

1L.IX-61/C4.8  Recurs d‟un vaixell en quarantena. Barcelona  01.09.1769    

1L.IX-61/C4.9 Recurs d‟un vaixell en quarantena. Barcelona 18.03.1793    

1L.IX-61/C4.10 Recurs d‟un vaixell en quarantena. Barcelona 17.08.1793    

1L.IX-61/C4.11 Recurs d‟un vaixell en quarantena. Barcelona 17.12.1798    

1L.IX-61/C4.12 Recurs per reduir la quarantena. Barcelona 31.08.1797    

1L.IX-61/C4.13 Recurs per reduir la quarantena. Barcelona 03.11.1801    

1L.IX-61/C4.14 Recurs per reduir la quarantena. Barcelona 09.10.1804    

1L.IX-61/C4.15  Petició de revalidació de quarantena. 2 doc. Barcelona 1754    

1L.IX-61/C4.16  Petició de 2 passatgers de finalitzar la quarantena al llatzeret. 1 doc. 

Barcelona 

29.08.1805    
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1L.IX-61/C4.17 Certificat d‟haver complert 10 dies de quarantena. Fornells 11.11.1806    

1L.IX-61/C4.18  Certificats d‟alta de quarantena. 6 doc. Maó 1797 – 1804    

1L.IX-61/C4.19 Recurs contra la pèrdua de llibertat de dos mariners, per haver tret uns 

sacs de draps del mar. 2 doc. Barcelona 

18. 12.1887 –  

20.12.1887 

   

1L.IX-61/C5 Documents: 2 doc.  08.02.1813    

1L.IX-61/C5.1  Declaració de Jacint Sala de pèrdua del passaport. 0000    

1L.IX-61/C5.2  Comunicat del comissari de policia de la “Baixa Catalunya”, al batlle 

de Barcelona, no posant inconvenient al lliurament d‟un nou passaport 

a Jacint Sala. Barcelona 

08.02.1813    

1L.IX-61/C6  Documentació diversa 19docs.: 1723 – 

27.09.1827 

   

1L.IX-61/C6.1  Concessió de llicència per anar a Alger Barcelona 19.12.1797    

1L.IX-61/C6.2  Acusament de rebut d‟un certificat d‟expedició de cuirs des de 

Gibraltar. Barcelona 

23.04.1802    

1L.IX-61/C6.3 Fer constar, pagament del dret de lleuda. Barcelona 30.12.1814    

1L.IX-61/C6.4  Notificació a la Junta de Sanitat d‟haver desallotjat instal·lacions de 

port. Barcelona 

14.08.1827    

1L.IX-61/C6.5  Autorització de la duana a l‟entrega de despatxos. Barcelona 27.09.1827    

1L.IX-61/C6.6-7 Impresos sense complimentar, per autoritzar el trasllat de porcs. 

Barcelona 

183...    

1L.IX-61/C6.8 Certificat d‟haver donat refugi dels corsaris anglesos, als tripulants i 

passatgers del pinque Verge de Gràcia. Begur 

29.08.1797    
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1L.IX-61/C6.9 Acta notarial. Bergen 03.07.1822    

1L.IX-61/C6.10 Faig constar, de Juan Leonardo, cònsol dels Estats Units d‟Amèrica, 

per la goleta Maleden procedent de Boston, amb càrrega de bacallà. s.l, 

1 doc. 

0000    

1L.IX-61/C6.11 Comunicat a la Junta de Sanitat de compliment d‟una quarantena. 

Barcelona 

25.06.1754    

1L.IX-61/C6.12  Documents relacionats amb transport de mercaderies. Londres. 5 docs. 1723 – 1750    

1L.IX-61/C6.13 Ordres perquè se concedeixin Cartes de Sanitat. Màlaga. 3 docs. 1795 – 1804    

1L.IX-61 /C7  Declaracions d‟embarcament de mercaderies. Malta. 4 doc.  1722 – 1736    

1L.IX-61 /C8  Autoritzacions de la duana de Malta per extreure mercaderies. 7 doc. 1790 – 1791    

1L.IX-61 /C9  Autoritzacions de la duana de Malta per extreure mercaderies. 7 doc. 

130 doc. 

 1795    

1L.IX-61 /C10  Autoritzacions de la duana de Malta per extreure mercaderies. 62 doc.   00.01.1796 – 

00.05.1796  
   

1L.IX-62 Unitat d‟instal·lació: 321 doc. 1796 – 1809    

1L.IX-62 /C1 Autoritzacions de la duana de Malta per extreure mercaderies. 77 doc. 00.06.1796 – 

00.12.1896 

   

1L.IX-62 /C2 Autoritzacions de la duana de Malta per extreure mercaderies. 141 doc. 1797    

1L.IX-62 /C3 Autoritzacions de la duana de Malta per extreure mercaderies.102 doc. 1798 – 1803    
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1L.IX-62 /C4  Dossier iniciat amb una llicència, atorgada pel comandant militar de 

Marina i de la Matrícula de Cartagena, per navegar i comerciar per les 

costes i ports d‟Europa. Conté referència dels ports contactats entre 31-

10-1808 i 18-4-1809. 1 doc. 

1808 – 1809    

1L.IX-63 Unitat d‟instal·lació: 1.197 docs. 1828    

1L.IX-63/C1  Butlletes justificants de la col·lecta pels drets de càrrega i descàrrega 

de vaixells al port de Barcelona: 470 doc.  

    

1L.IX-63/C2 Butlletes justificants de la col·lecta pels drets de càrrega i descàrrega 

de vaixells al port de Barcelona: 412 doc.  

    

1L.IX-63/C3 Butlletes justificants de la col·lecta pels drets de càrrega i descàrrega 

de vaixells al port de Barcelona: 315 docs. 

    

 


