FONS MUNICIPAL
segle XVIII (i anterior)

CATÀLEG
ordenat cronològicament

sala 1-14.1

OBSERVACIONS:

El catàleg és incomplet. Els documents de les capses 5, 7 i 11 no están
catalogats.

1

1619-1679, Barcelona
Venda y noua creatio de Censal mort de preu y propietat de mil lliures y anmica pensio
sinquanta lliures quiscun any pagadores a xviii de desembre feta y firmada per los
syndichs de la parroquia de Santa Eularia de Provensana alias del Hospitalet del bisbat
de Barcelona y el Reverents Rector y Comunitat de la Iglesia parroquial de Nostra
Senyora del Pi de la present Ciutat de Barna
Conté:
1. Notes sobre el censal: el 18 de desembre de 1619 es creà el censal i el 6 de juny de
1678 es firmà l’àpoca i el 1679 la definició per la lluïció del censal en poder de Pere
Màrtir Llunell, notari de Barcelona. (coberta)
2. Contracte de venda d’un censal de 1.000 lliures de Joan Arca i Francesc Auter,
preveres de la Comunitat de l’església de Santa Maria del Pi, a Miquel Joan
Massana, mercader de Barcelona.1648, gener, 28, Barcelona. Notari: Francesc
Llunell. (f. 1-4)
3. Damià Bollós, rector de Santa Maria del Pi, i Pau Guasch [i altres], preveres de Santa
Maria del Pi, nomenen Joan Arca i Francesc Auter, preveres, com a procuradors de
l’esmentada comunitat i revenen un censal. 1647, maig 2, Barcelona. Notari:
Francesc Pastor. (f. 6-7)
4. Llicència reial perquè la parròquia de Santa Eulàlia de Provençana pugui establir un
censal de fins a 2.000 lliures barcelonines per a la construcció d'un terraplè i
estacades per posar remei a les inundacions del riu Llobregat. 1619, octubre, 6,
Barcelona?. Notari: Rafel Palliscer. (f. 8-9)
5. Resolució de la Junta dels terratinents barcelonins amb propietats a L’Hospitalet i
habitants de l’Hospitalet per la qual s’acorda construir un terraplè i estacades en
terrenys de L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues i Sant Joan Despí, i per fer front a les
despeses s’imposa el trentè sobre els grans i el vi que es culli a les zones afectades.
Es dóna poder a Montserrat Bou, rector, i a Montserrat Serdanya, Miquel Font i Joan
Ricart. El censal creat és de 4.000 lliures. El trentè serà prorrogat mentre resti obligat
a la protecció del censal. 1619, abril, 20, Barcelona. Notari: Josep Cafont (f. 10-11)
6. Baudili Bosch, Francesc Cavaller i Joan Coll, jurats de la parròquia i terme de Santa
Eulàlia de Provençana, i Francesc Oliver [i molts altres], habitants i singulars de
Santa Eulàlia de Provençana, nomenen al rector Montserrat Bou, Montserrat
Serdanya, Miquel Font i Joan Ricart com a síndics procuradors. 1619, abril, 20,
Barcelona. Notari: Josep Cafont. (f. 12-17)
7. De: Montserrat Bou, rector, i Montserrat Serdanya, Miquel Font i Joan Ricart,
habitants de Santa Eulàlia de Provençana. A: Rector i Comunitat de Santa Maria del
Pi. Venda del censal de 2.000 lliures (i lluició feta per la comunitat de l'església de
Santa Maria d’Acrimontis de 1.000 lliures). 1619, desembre, 18, Barcelona. Notari:
Josep Cafont. (f. 18-26)
8. De: Montserrat Bou, rector, i Montserrat Serdanya, Miquel Font i Joan Ricart,
habitants de Santa Eulàlia de Provençana. A: Rector i Comunitat de Santa Maria del
Pi. Reconeixen al rector i la Comunitat de Santa Maria del Pi que reben 1.000 lliures
barcelonines en censal. (1619, desembre, 18, Barcelona). Notari: Josep Cafont. (f.
27)
Signat pels notaris (signatures autògrafes).
28 fulls. Fulls 5 i 28 en blanc. 360 x 270 mm. Manuscrit. Llatí. Coberta de pergamí de format inferior als
fulls. Llibre de contractes de censals. Conservació dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.9

2

1707-1839, L’Hospitalet
Censales, su pago desde los años de 1713 á 1838 / Libri de recivos de los censos y
censales que paga el Pueblo del Hospitalet
Conté:
1. Índex de la Rubrica dels partits que paga la Universitat y lloch de Hospitalet. (f. i)
2. Índex de la Rubrica de las pencions que paga la Unibercitat del Hospitalet. (f. ii)
3. Registre dels pagaments dels cens i censals, 1707-1839. (f. 1-169)
4. Carta de Francisco de Treviño al batlle i regidors de L’Hospitalet per la qual
comunica que s’inverteixin els 816 rals d’ardit i 9 diners sobrants dels propis en
capitals de censals i endarreriments segons les resolucions del Consell. 1774, gener,
29, Barcelona. (f. iii-iv, entre f. 13-14)
5. Carta de Francisco de Treviño al batlle i regidors de L’Hospitalet per la qual
comunica que s’inverteixin els 2.070 rals d’ardit i 13 diners sobrants dels propis en
capitals de censals i endarreriments segons les resolucions del Consell. 1773, gener,
22, Barcelona. (f. v-vi, entre f. 13-14)
6. Carta de Francisco de Novell, Rafael de Llinás i Ignacio Claramunt per la qual
comuniquen als regidors de L’Hospitalet l’ordre d’embargament de la pensió dels
hereus de Rafael Vilar mercader fins que es paguin els deutes del Cadastre i drets de
l’agutzil. 1784, març, 27, Barcelona. (f. viii, entre f. 45-46 i 61-62)
7. Joseph Carcereny, procurador de la Comunitat de la Parròquia de Santa Maria del
Mar, comunica que ha rebut de Joseph de Ita, majordom de propis de Santa Eulàlia
de Provençana, el pagament de 36 lliures per les pensions de 1824 i 1825 d’un
censal. 1838, febrer, 28, Santa Eulàlia de Provençana. (f. vii, entre f. 57-58)
8. Miquel Llobet i Femades comunica que ha rebut de Francisco Pujós, pagès de
L’Hospitalet i regidor, el pagament de 40 lliures per la pensió d’un cens. 1783,
desembre, 21, Barcelona. (f. ix, entre f. 129-130)
9. Juan Felipe de Castaños comunica a l’Ajuntament i Junta de l’Hospitalet el
requeriment de satisfer les pensions i procedir al pagament dels deutes del censal a
Teresa de Saleta y Butiña. 1772, novembre, 3, Barcelona. (f. x-xi, entre f. 151-152)
Signat (signatures autògrafes).
169 fulls, foliació pròpia, + i-xi. Fulls 6-7, 9-17, 23, 30-35, 59, 63-74, 79-80, 96-99, 110-114, 121-126, 132151, 160-161r, 167-169, vi, xi en blanc. Conté 3 punts de llibre als fulls 58, 77, 121. 320 x 220. Manuscrit i
imprès (f. viii, x). Català i els fulls iii, v, viii, 75, 91-95, x en castellà. Coberta de pergamí. Llibre de registre
de pagament dels censos i censals. Conservació regular. Restaurat el 2008.
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1718, gener, 23, [L’Hospitalet]
Llibre del cadastre.
Conté:
1. Cattastro o inventario de las piesas de tierra con individuacion de casas del termino
del Hospitalet. Descripció de 660 propietats on consta la numeració de cada unitat, el
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nom del propietari, l’extensió i qualitat de la terra, la distància del lloc en unitats de
temps i els seus límits. (f. 1-135)
2. Certificació de les dades del cadastre, 23 de gener de 1718. Signa el certificat
Bernardo Sor, Joseph de Fornaguera, subdelegat del partit de Barcelona, Joseph
Rosas, pagès de Sant Boi, Antonio Prats de L’Hospitalet, Joseph Mestres, pagès de
Cornellà. (f. 136-137r)
3. Índex alfabètic dels propietaris amb el número de la relació de l’inventari (f. 137v140)
4. Resum de las cassas: relació de 84 cases on consta el nom del propietari, el carrer, el
nombre d’habitacions, preu de lloguer i els seus límits. (f. 141-151)
151 fulls. 320 x 223 mm. Manuscrit. Coberta de pergamí. Castellà. Llibre. Conservació bona. Restaurat el
1995. Enquadernat. 2 exemplars: original i fotocopiat (301 f.).

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 08.1 (original) i 08.2 (fotocopiat)

1721-1823, [L’Hospitalet]
Batllori 1721, llibre de notes.
Conté:
1. Relació de pagaments on consta el nom dels regidors, la data, el concepte i l’import
que es paga; també hi ha llistes de soldats i arrendaments del Comú (amb la data, el
nom de la persona, el bé comunal i el preu). 1721, 1729-1770. (f. 1-49v).
2. Celebració de la Junta General per tractar sobre el salari del nou secretari, Narcís
Mercader. 1823, abril, 3. (f. 51r)
3. Requisitòria del pagès de Cambrils, Francisco Gabalo? que ha ferit a José Ferrer.
1823. (f. 51v)
4. Peticions de domiciliació al municipi de Jaume Estrach, Pablo Tusquellas, Tomàs
Mata, Santiago Casals, José Vidal Plana, Pablo Olivella. 1823, abril i maig. (f. 52)
5. Requisitòries de Joan Rosell i Joan Carreras. 1823, maig, 5. (f. 52v)
6. Pagament de la quota de venedors.1823, abril, 25. (f. 52v)
7. Arrendament a Jaume Umbert de la Bordeta per cinc anys des de 1726-1731. 1725,
octubre, 15. (f. 73v)
74 fulls, numeració molt particular: els fulls 1-10 tenen paginació original (pàg.1-20) i els fulls 11-37 tenen
foliació original (f. 20-46). Fulls 50, 53-72 en blanc. 300 x 210 mm. Manuscrit. Català i els fulls 51-52 en
castellà. Coberta de pergamí. Portada. Conservació regular. Llibre de registre. Restaurat el 2008.
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1721, juliol, 1, Barcelona
Edicto general comprehensivo de todas las Reales Provisiones y Ordenes y de los Edictos,
Instrucciones y Providencias generales dadas en este Principado de Cataluña para
preservarles y resguardarle de la peste o contagio que aflige à la Provenza.
Té 13 articles, 3 ordres i providències generals, 13 instruccions (f. 2-47) més l’Indice
alphabetico de este General Edicto (f. 48-53).
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Signat pel Marqués de Castel-Rodrigo, Cristoval de Corral y Idiaguez, Bernardo Santtos,
Juan Manuel Delachica, Salvador de Prats y Matas.
53 fulls, paginació pròpia. 310 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por José Texidó ..., [1721?]). Sign.: [ ]2, BDd2. Castellà. Portada orlada. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació bona. Restaurat el 1997. Enquadernat.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.4

1723, octubre, 17, Barcelona
El comte de Montemar comunica el reglament per a l’allotjament personal i el
subministrament de material segons la graduació dels oficials.
Signat pel Conde de Montemar i Francisco Pineda.
1 full. 500 x 365 mm. Imprès (Barcelona : Imprenta del Rey nuestro Señor ..., 1723). Castellà. Caplletra.
Escut imprès. Edicte. Retallat el marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997. 2 exemplars
originals.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.1

1724, setembre, 9, [L’Hospitalet]
Relación del repartimiento hecho por la Justicia ÿ Regidors del Lugar del Hospitalet del
Corregimiento de Barcelona entre los Individuos que deben contribuir a la paga de los
quarenta ÿ tres mil ochocientos ÿ ochenta ÿ siete Relaes de Ardites que se han repartido á
este Lugar por la Contaduria principal del Exercito ÿ Principado de Cathalunya, por la
contribucion del añyo 1724...
Conté:
1. [Del Lloc]. Consta el nom i la composició de cadascuna de les heretats amb l’import
per les terres, la casa, el bestiar i el personal. (f. 2-18v)
2. Tierras de los Terretinientes de Barna que tienen terres en este termino ... Consta el
nom i l’import per les terres. (f. 19-22v)
3. Terretinents que tenen terra en est terma de Serria. Consta el nom i l’import per les
terres. (f. 22v-23v)
4. Terretinents de Sans que tenen terras en est terma. Consta el nom i l’import per les
terres. (f. 23v-24r)
5. Terretinents Desplugas que tenen terras en est terma. Consta el nom i l’import per
les terres. (f. 24r)
6. Terretinents de st Just que tenen terras en est terma. Consta el nom i l’import per les
terres. (f. 24v-25r)
7. Certificat del repartiment del cadastre per part dels regidors, del batlle i del clavari. (f.
25r)
Signat per Miquel Rafols, Diego Ginebreda, Joseph Canals, Jaume Horta i Pau Rius.
25 fulls. 322 x 220 mm. Manuscrit. Castellà. Portada. Repartiment del cadastre. Conservació dolenta. Manca
el tros inferior de la portada. 2 exemplars: original i fotocopiat (35 f.).
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1727, [L’Hospitalet]
Llista de cobrament del cadastre
Conté:
1. Terratinents de Barcelona del anÿ 1927. (f. 1-4)
2. Terratinents de Sarriá del anÿ 1727. (f. 5-6r)
3. Terratinents de St Just desvern. (f. 6v)
4. Terratinents de Splugas.(f. 7r)
5. Terratinents de Sans. (f. 7v)
6. Sense lloc.(f. 8-15)
7. Lo Clos de Masdeu. (f. 16v)
16 fulls. 320 x 210 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre. Retallats els fulls. Conservació regular. 2
exemplars: original i fotocopiat (31 f.).

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.2

post. a 1727, febrer, 18, Barcelona
Tarifa de los precios de las cosas baxo escritas en que (so las penas establecidas en los
Capitulos de los Pregones de Almotezeneria, publicados en esta Ciudad de Barcelona en
seys, y diez y ocho de Febrero del año de mil setecientos veinte y siete) se han de vender en
dicha Ciudad, dispuesta por el muy Illustre ayuntamiento de la misma, con Acuerdos de
catorze de Enero, y diez de Febrero del citado Año.
1 full format per dues peces. 500 x 430 mm. Imprès a tres tres columnes ([s.l. : s.n., 1727?]). Castellà. Edicte.
Retallat el marge lateral esquerra. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.2

1728, octubre, 1, [L’Hospitalet]
Codern dels Personals dels moradors del Hospitalet, aont está notat tambe lo ques paga
dels Edificis ÿ Bestiar y per lo Any 1728:
Està ordenat pel cognom de la persona, i hi consta l’import que s’ha de pagar.
5 fulls. 330 x 215 mm. Manuscrit. Català. Portada amb sumatoris. Cobrament del cadastre. Retallat l’últim
full. Conservació dolenta.
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1728, octubre, 1, [L’Hospitalet]
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Llibreta de cobrament del cadastre
Codern de lo que pagan al Real Catastro. Diferens Particulars del Clos de masdeu,
terratinens de Barna., de Sarriá, de St. Just Desvern, de Esplugas, Y Sans: Per lo Anÿ
Corrent 1728.
Està ordenat per llocs i pel cognom de la persona, i hi consta l’import que s’ha de pagar.
8 fulls. 320 x 210 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre. Retallats els fulls 7 i 8. Conservació
dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.4

1728, desembre, 9, Barcelona
El marquès de Risbourg comunica la carta rebuda del Consejo Real de Castilla (1728,
novembre, 12) sobre la manipulació de la moneda d’argent, la persecució dels infractors i
la possibilitat de bescanviar-la a les cases de moneda de Madrid, Segòvia i Sevilla
conforme la Reial Pragmàtica del 18 de setembre de 1728.
Signat pel Marqués de Risbourcq, Leonardo Gutierrez, Salvador de Prats y Matas.
Inclou una nota final per la qual Jaume Galceran pregona l’edicte a Barcelona el 16 de
desembre de 1728.
2 fulls. 325 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1728?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.5

1728, desembre, 17, Barcelona
El marquès de Risbourg comunica l’edicte (1728, desembre, 16) sobre la retirada de
circulació de diverses monedes i la no afectació de la moneda d’argent provincial d’Aragó,
València i Catalunya.
Signat pel Marqués de Risbourcq, Leonardo Gutierrez, Salvador de Prats y Matas.
Inclou una nota final per la qual Jaume Galceran pregona l’edicte a Barcelona el 17 de
desembre de 1728.
1 full. 325 x 225 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1728?]). Castellà. Caplletra. Reclam. Edicte. Conservació bona.
Restaurat el 1997.
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1729, gener, 12, Barcelona
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El comte d’Albi comunica la instrucció per aplicar la Reial Ordre (1728, desembre, 13)
sobre el repartimiento, y cobro de la carga personal contra los Colonos Parciarios de
Iglesias, Comunidades, y Eclesiasticos por la parte Colonica, y á el de la carga Real
contra las mismas Haziendas raízes, inherente, è inseparable de ellas, adquiridas despues
de su establecimiento, y que adquisieren, y contra los frutos temporales sin intrometerse
con las personas. Té 8 articles.
Signat per Antonio de Sartine i Agustín Sicardo.
2 fulls. 320 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1729?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Reclams.
Anotació manuscrita. Edicte. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.7

1729, octubre, 16, Barcelona
Antonio de Sartine comunica l’import que ha de pagar L’Hospitalet a la Tresoreria General
de l’Exèrcit corresponent als residuos de frutos y productos de las Haziendas Sequestradas
y Confiscadas abans de la signatura del Tractat de Pau de Viena.
Signat per Gerónimo Sastre y Pasqual (signatura autògrafa), Antonio de Sartine, Joseph
Francisco de Alòs y Rius i Pedro Juan Esteve.
1 full. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1729]). Castellà. Escut imprès. Paper segellat. Caplletra. Anotació
manuscrita. Disposició. Conservació bona. Restaurat el 1997.
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1729, [L’Hospitalet]
Llibreta del cobrament del cadastre per les heretats, cases, terres i personal als terratinents
residents de L’Hospitalet
Conté:
1. Llibreta del Real Catastro del Hospitalet del anÿ 1729 de las 4019 ll 6s los quals se
divideixen en tres tersos per dit any = Las Heretats Casas y Terras, se trobaran
seguint lo orde del ABCdari. (f. 1-5)
2. Llibreta dels Personals dels Moradors del Hospitalet. En la qual se trobará notat lo
ques paga per los Edificis ÿ Bestiars per lo anÿ 1729. (f. 6-9)
9 fulls. 320 x 210 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre. Retallat full 9. Conservació dolenta.
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1729, [L’Hospitalet]
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Llibreta del cobrament del Cadastre per les heretats, cases, terres i personal als terratinents
no residents de L’Hospitalet
Conté:
1. Llibreta dels terratinens que contribueixen pagar al Real Catastro en lo terme del
Hospitalet per lo anÿ corrent 1729. Y son los seguents= Pmo. Lo Clos de Masdeu,
terratiens de Barna., de Sarriá, de Snt Just Desvern, de Esplugas, Y Sans. 1729 Se
segueix lo ordre del ABCdari. (f. 1-7)
2. Nota del que restan devent Los qui an pagat abon compte per Lo primer Ters del
Real Catastro de 1729, En lo Hospitalet. (f. 8-9r)
3. Llista del ques Resta davent per lo Segon Tes de 1729. (f. 9r-10r)
4. Nota del que donan abon compte y Restan davent lo ultim ters 1729. (f. 10)
10 fulls. 320 x 215 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre. Conservació dolenta.
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1730, [L’Hospitalet]
Llibreta del cobrament del Cadastre per les heretats, cases, terres, personal i bestiar als
terratinents residents de L’Hospitalet
Conté:
1. Llibreta del Real Catastro del Hospitalet del anÿ 1730 de las 40i2 lli 4 S [4012 ll 14
s] = Los quals se divideixen en tres tersos per dit anÿ 1730 = Las Heretats, Casas y
terras se trobaran seguintse lo orde del A.B.C.dari. (f. 1-8)
2. Llibreta dels Personals dels Moradors del Hospitalet, en la qual se trobará lo ques
paga per los Edificis de Casas, Y Bestias per lo any 1730. (f. 9-13)
13 fulls. 320 x 215 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre. Conservació regular.
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1730, [L’Hospitalet]
Llibreta del cobrament del Cadastre per les heretats, cases, terres, personal i bestiar als
terratinents no residents de L’Hospitalet
Conté:
1. Llibreta de tots los terratinents, que contribueixen pagar al Real Catastro. En lo
terme del Hospitalet per lo any 1730. Lo Clos de Masdeu y Esplugas, Sarria, Sant
Just Desvern, Sans. (f. 1-6v)
2. Llista de Alguns Particulars que son fora del terme del Hospitalet y conresan terras
en dit terme, 1730. (f. 7r)
3. Terratienents del Pla de Barna 1730. (f. 7v)
4. Llista del que se ha de cobrar de Alguns Particulars qe habitan en Barna y conresan
terras en lo terme del Hospitalet per lo primer ters del Real Catastro de 1730. (f. 8)
5. Nota de tot lo que se restará davant ÿ del ques pagará abon compte per lo primer
ters del Real Catastro de 1730 en lo Hospitalet. (f. 9)
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6. Llista de tot los que falten a pagar lo ultim ters de 1729 y altres tersas âtresadas per
lo Real Catastro en lo Hospitalet. (f. 10)
10 fulls. 320 x 220 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre. Conservació dolenta.
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1730, [L’Hospitalet]
Llibreta de cobrament del cadastre
Conté:
1. Nota de tot lo ques va cobran en lo Hospitalet per lo Segon ters del Real Catastro de
1730. (f. 1-5)
2. Nota del ques va cobrant en lo Hospitalet per lo ultim ters de 1730. (f. 6-12)
12 fulls. 320 x 110 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.9

1730, juny, 22, Barcelona
Antonio de Sartine comunica els pactes sobre la provisió i repartiment de palla a la
cavalleria i dragons del rei per tres anys a partir de l’1 de juliol de 1730.
Signat per Antonio de Sartine i Agustí Sicardo.
1 full. 500 x 365 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1730?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte. Retallat en marge
lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.3

1730, setembre, 26, Barcelona
Antonio de Sartine comunica la Reial Resolució que li remet José Patiño per la qual mando
por su Mag. cobren lo que legitimamente esté cargado y corresponda á todos los bienes
raízes y fincas descriptas en el año de mil setecientos y diez y seis en el Real Catastro, en
cabeza de persona Layca, como, y el contingente de la parte Colonica, de los mismos
Colonos de aquellas tierras que fueren exemptas, por no hallarse continuadas en dicho
Catastro.
Signat per Antonio de Sartine, Josep Francesc d’Alòs i Rius i Pere Joan Esteve.
1 full. 450 x 365 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1730?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte. Retallat el marge
lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.4
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1731, [L’Hospitalet]
Llibreta del cobrament del Cadastre per les heretats, cases, terres, personal i bestiar als
terratinents residents de L’Hospitalet
Conté:
1. Llibreta del Real Catastro del Hospitalet del anÿ 1731 de las = 4018 ll 14 s Los quals
se divideixen en tres tersos per dit anÿ 1731. = Las Heretats, Casas y terras se
trobaran seguintse lo ordre A.B.C.dari. (f. 1-8)
2. En la llibreta del anÿ 1730 se troberá los qui pagaven lo Edifici de las sinch Casas
del quodam Joan Fontlladosa son las següents. (f. 9). Relació de noms de persones.
3. Llibreta dels Personals dels Moradors del Hospitalet en la qual se trobará lo ques
paga per los Edificis de Casas y Bestiars = 1731. (f. 10-15)
15 fulls. 320 x 220 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre. Retallat el full 9. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.10

1731, [L’Hospitalet]
Llibreta del cobrament del Cadastre per les heretats, cases, terres, personal i bestiar als
terratinents no residents de L’Hospitalet
Llibreta del tots los terratinents que contribueixen pagar al Real Catastro en lo termo del
Hospitalet per lo anÿ 1731 seguint se les orde del A.B.C.dari Comensant per lo Clos de
Masdeu y Esplugas
També consten els de Sarrià, de St Just Desvern, de Sans, del Pla de Barcelona, de
Cornellà, del Prat, de Sta Creu de St Martí y de Vallvidrera=1731 i de Barcelona.
Està ordenat per municipis i pel cognom de la persona i hi consta el motiu i l’import que ha
de pagar.
9 fulls. 320 x 215 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.11

1731, juliol, 27, Barcelona
El marquès de Risbourg comunica que en este Principado se establezca el marco, y peso
Real de Castilla, y el modo de descontar las faltas de las referidas monedas, y que se
prohiba la perniciosa introduccion de dorar los doblones; cuyas Reales resoluciones se
nos han comunicado por la via de la Junta de Comercio y de Moneda con fechas de 28 de
Abril y 30 de Junio de este año, por la qual se nos han remitido el marco y pesas y las
faltas que han de servir de original y norma para regular por ellas las que han de corren
esta Capital y Principado, assi para el oro, como para la plata.
Signat pel Marqués de Risbourcq, de Peralta i Salvador de Prats i Matas.
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1 full. 495 x 370 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1731?]). Castellà. Caplletra. Retallat el marge lateral esquerra.
Anotació manuscrita. Edicte. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.5

1732, [L’Hospitalet]
Llibreta del cobrament del Cadastre per les heretats, cases, terres, personal i bestiar als
terratinents residents de L’Hospitalet
Conté:
1. Llibreta del Real Catastro del Hospitalet del any 1732 de las 4018 ll 14 s los quals se
divideixen en tres terços per dit any 1732= Las Heretats, Casas y Terras se trobaran
seguintse lo ordre delABCdari. (f. 1-8)
2. Personals dels Moradors del Hospitalet ÿ los Edificis de las Casas y Bestiars del pnt
anÿ. (f. 9-14)
14 fulls. 323 x 210 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.12

1732, [L’Hospitalet]
Llibreta del cobrament del Cadastre per les heretats, cases, terres, personal i bestiar als
terratinents no residents de L’Hospitalet
Llibreta de tots els terratinents que contribueixen pagar lo Real Catastro en lo terme del
Hospitalet per lo anÿ 1732 següintse lo orde del A.B.C.dari.
Terratinents d’Espluges, Sant Just Desvern, Sants, Cornellà, Sta. Creu, St. Martí de
Vallvidrera, Pla de Barcelona, Barcelona
Està ordenat per municipis i pel cognom de la persona i hi consta el motiu i l’import que ha
de pagar.
8 fulls. 322 x 210 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.13

1732, agost, 22, Barcelona
El marquès de Risbourg comunica la Reial Ordre que li remet el governador del Consell
per la qual diu que es publiquin en tots els ports i llocs marítims del Regne les lleis que
tractin dels naufragis i de les penes que s’han d’imposar als qui amaguin el béns que han
pres.
Signat pel Marqués de Risbourcq, Ignasi de Rius i Salvador de Prats i Matas.
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1 full. 320 x 420 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1732?]). Castellà. Caplletra. Retallat el marge lateral esquerra.
Anotació manuscrita. Edicte. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.6

1733, juliol, 19, Barcelona
Josep Francesc d’Alòs i de Rius comunica l’avís que li ha fet saber l’intendent (1733,
juliol, 8) sobre les conseqüències de l’endarreriment del pagament del cadastre que afecta a
les jurisdiccions eclesiàstica i reial.
Signat per Joseph Francisco de Alòs y Rius (signatura autògrafa).
2 fulls. 325 x 225 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1733?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclam. Anotació
manuscrita. Edicte. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.8

1733, agost, 12, Barcelona
El marquès de Risbourg comunica la Reial Ordre que li remet José Patiño per la qual li fa
saber que degut a les malalties que ha sofert la guarnició d’Orà, atribuïda al vi que
particulars han ofert, s’estableixen unes normes de vigilància i multes als extractors de vi.
Signat pel Marqués de Risbourcq, Bernard Santos i Salvador de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Jaime Galcerán pregona l’edicte a Barcelona, el 17 d’agost
de 1733.
1 full. 430 x 320 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1733?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.7

1733, setembre, 17, Barcelona
El marquès de Risbourg comunica a tots els impressors i llibreters del Principat que no
imprimeixin ni venguin els llibres que consten en la Reial Cèdula (1718, juny, 23, Balzain)
i la Reial Resolució del Consell (1730, juny, 8), que no han estat respectades.
Signat pel Marqués de Risbourcq, Bernard Santos i Salvador de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Jaime Galcerán pregona l’edicte a Barcelona, el 25 de
setembre de 1733.
1 full. 430 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1733?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.8
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1733, desembre, 19, Madrid
Miguel Fernández Munilla certifica la còpia de la provisió que li ha fet saber el Consell
sobre el Reial Decret (1733, desembre, 15, Buen Retiro) referent a l’aplicació de les lleis
als rodamons i ganduls i la comunicació per part del governador del seguiment del
compliment.
Signat per Miguel Fernandez Munilla.
2 fulls. 320 x 225 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1733?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Postil·la. Reclams. Reial
provisió. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.82

1734 - 1762, [L’Hospitalet]
Llibre de hont se continuen los comptes que fineixen los Regidors del Hospitalet. Desde
1734 a 1762
Conté:
1. Llibre compost de diferens M. (f. 2r)
2. Compte de las entradas y eixidas del Lloch, ÿ terme del Hospitalet de tot lo temps, que foren
regidors Franch. Duran, Barthomeu Llopis, Pau Rafols ÿ Joseph Miquel ÿ Clavari Joseph
Serratosa, ab assistencia del Sr. Joseph Millás Batlle de dit Lloch, ÿ terme; entraren
regidors á quatre de Mars de 1734 ÿ ne exiren á 2 de febrer 1735. (f. 5-9v)
3.Compte de las entradas ÿ exidas del lloch ÿ terme del Hospitalet de tot lo temps que foren
regidors Anton Gayá, Franco. Bofill, Joseph Nogués ÿ Joan Martí Me[stre] de fer carretas ÿ
clavari Joseph Serratosa ab assistencia del Sr. Franch. Oliveras batlle de dit lloch ÿ terme;
entraren regidors â dos de febrer de febrer de 1735 ÿ ne exiren â dos de dit mes de febrer de
1736. (f. 10-15v)
4. Compte de las entradas ÿ axidas del lloch ÿ terme del Hospitalet de tot lo temps q[ue] foren
regidors Pere Prats, Bernat Comas, Pau Rodes, ÿ Carlos Sans, ÿ clavari Joseph Serratosa,
ab asistencia del Sr. Joseph Nogues batlle de dit lloch ÿ terme; entraren regidors â dos de
febrer de 1736 ÿ ne aixiren a sinch de febrer de 1737. (f. 16-24v)
5. Compte de las entradas ÿ exidas del lloch ÿ terme del Hospitalet de tot lo temps que foren
regidors Joseph Millás, Pere Delon, Pere Ventura, ÿ Jaume Sastre, ÿ Clavari Joseph
Serratosa ab assistencia del Sr. Joseph Nogués batlle de dit lloch ÿ terme; entraren regidors
â 5 de febrer del 1737 ÿ ne Exiren als 3 de febrer del present any 1738. (f. 25-32v)
6. Compte de las entradas ÿ exidas del lloch, ÿ terme del Hospitalet de tot lo temps que foren
regidors Franco. Bofill, Pau Hosta, Pere Davesa ÿ Joseph Miquel ÿ clavari Joseph
Serratosa ab assitencia del Sr. Joseph Nogués Batlle de dit lloch, ÿ terme; entraren regidors
â 3 de febrer de 1738 ÿ ne exiren als 2 de febrer del any 1739. (f. 33-45v)
7. Compta de les entradas ÿ axides del lloch ÿ terma del Hospitalet de tot lo tems foren regidos
Cristoful Llopis Pau Rafuls Feliph Rodes ÿ Joan Martí ÿ clavari Pau Riera ab assistencia
del Sr. Jaume Hosta Batlla de dit lloch; entraren Regidors lo dia 2 de fabre del anÿ 1739 ÿ
nisqueran lo dia 3 fabre de 1740. (f. 46-53r)
8. Comta de las entradas ÿ axidas del lloch ÿ terme del Hospitalet de tot lo tems que foran
regidors Anton Gaya Anton Prats ÿ Roqueta Joseph Riera ÿ Jasinto Bofill ÿ clavari Pau
Riera ab asistensia del Sr. Jaume Hosta batlla de dit lloch; entraven regidors lo dia 3 de
fabre de 1740 ÿ nisqueran lo dia 9 de fabre de 1741. (f. 54-60v)
9. Compte de las entradas ÿ exidas del lloch ÿ terma del Hospitalet de tot lo temps que foran
regidors Pera Mestras Rafel Riera Mateu Piguillem ÿ Joseph Moner ÿ Clavari Pau Rafols
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ab asistencia del Sr. Christofol Llopis Batlle de dit lloch ÿ entraren Regidors lo dia 9 de
fabre de 1741 ÿ nisqueran lo dia ii de fabre de 1742. (f. 61-66v)
10. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch ÿ terme del Hospitalet de tot lo temps que foran
regidors Pau Riera Jaume Hugo Franco. Viñals ÿ Joan Babot ÿ clavari Pau Rafols ab
assistencia del Sr. Pera Mestras batlla de dit lloch ÿ entraren regidors lo dia ii fabre 1742 ÿ
nisqueran lo dia 5 de fabre 1743. (f. 67-72v)
11. Comptes de las entradas ÿ axias del lloch ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana alias del
Hospitalet en tot lo temps que foran regidors Franch. Oliveras, Faliph Rodes, Joseph
Miquel ÿ Joan Marti ÿ clavari Pau Rafols, ab assitencia del Sr. Pera Mestras batlle de dit
lloch ÿ entraren regidors lo dia 5 de fabre de 1743 ÿ nisqueran lo dia 3 de fabre de 1744. (f.
73-81r)
12. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana alias del
Hospitalet de tot lo temps que foran regidors Anton Gaÿa, Joan Martí, Jaume Prats, ÿ
Miquel Rafols, ÿ clavari Pau Rafols, ab assitencia del Sr. Rafel Riera batlle de dit lloch, ÿ
entrarem regidors lo dia 3 de fabre de 1744 ÿ nisqueran lo dia i de fabre de 1745. (f. 8286v)
13. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana alias del
Hospitalet en tot lo temps que foran regidors, Christofol Llopis, Pau Rodes, Joseph Norta, ÿ
Salvador Brunet, ÿ clavari Pau Rafols farrer de dit lloch ab assistencia del Sr. Rafel Riera
batlle de dit lloch, ÿ entraren Regidors lo dia primer de fabre de 1745 ÿ Nisqueran lo dia
primer de fabre de 1746. (f. 87-91v)
14. Comptes de las entrades ÿ axidas del lloch ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana, alias del
Hospitalet, en tot lo temps que foran regidors, Pau Riera, Barnat Comes, Pera Davesa, ÿ
Anton Prats, ÿ clavari Pau Rafols farrer de dit lloch, ab asistencia del Sr. Joseph Miquel,
batlle de dit lloch, ÿ entraren regidors lo dia primer de fabre de 1746 ÿ nisqueran lo dia 17
de abril de 1747. (f. 92-98v)
15. Comptes de las entradas ÿ exidas de lloch ÿ terme de Sta. Eularia, de Provensana, alias del
Hospitalet, en tot lo temps, que foran regidors Pera Mestras, Falip Rodes, Jasinto Bofill ÿ
Falip Hugo, ÿ clavari Pau Rafols farrer de dit Lloch, ab assistencia del Sr. Joseph Miquel
batlle, ÿ entraren regidors lo die 17 de abril de 1747 ÿ nisqueren lo die 8 de fabre de 1748.
(f. 99-104v)
16. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia, de Provensana, alias
del Hospitalet, en tot lo temps, que foran regidors Franch. Oliveras, Franco. Viñals, Ramon
Tubau, ÿ Manuel Norta, tots pagesos ÿ clavari Pau Rafols farer de dit lloch, ab assistencia
del Sr. [Franco.] Jasinto Bofill batlle de dit lloch, ÿ entraren regidors lo die 8 de fabre de
1748 ÿ nisqueran lo die 3 de fabre de 1749. (f. 105-109v)
17. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia, de Provensana, alias
del Hospitalet de tot lo temps, que foran regidors Rafel Riera, Anton Davesa, Joan Babot, ÿ
Joseph Arus, ÿ clavari Pau Rafols, farrer de dit lloch, ab asistencia del Sr. Jasinto Bofill
batlle de dit lloch, ÿ entraren regidors lo die 3 de fabre de 1749 ÿ nisqueran lo die 2 de fabre
de 1750. (f. 110-115r)
18. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia, de Provensana, alias
del Hospitalet de tot lo temps, que foran regidors Bortumeu Llopis, Pera Ventura, Pau
Millas, ÿ Jaume Nunell, ÿ clavari Pau Rafols farrer de dit lloch, ab assitencia del Sr. Jaume
Hugo batlle de dit terma ÿ parroquia ÿ entraren regidors lo die 2 de fabre de 1750 ÿ
nisqueran lo die 2 de fabre de 1751. (f. 116-122r)
19. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia, de Provensana, alias
del Hospitalet de tot lo temps, que foran regidors Jaume Prats, Joseph Mestras, Miquel
Rafols ÿ Joan Oliveras ÿ Clavari Pau Rafols farrer de dit lloch ab la assistencia del Sr.
Jaume Hugo batlle de dit lloch ÿ terma entraren regidors lo dia 2 de fabre de 1751 ÿ
nisqueran lo dia 2 de fabre de 1752. (f. 123-127v)
20. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana alias del
Hospitalet de tot lo temps, que foran regidors lo Sr. Joseph Nogues, Bortumeu Paulí, Aleix
Saurí ÿ Franch. Sigales, que era regidor segon, ÿ mori al cap de 15 dias que foren entrats
regidors, ÿ clavari Pau Rafols farrer de dit lloch ab la asistencia del Sr. Joseph Nogues
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batlle de dit lloch ÿ terma ÿ entraren regidors lo die 2 de fabre de 1752 ÿ nisqueran lo die 2
de fabre de 1753. (f. 128- 132v)
21. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana alias del
Hospitalet de tot lo temps, que foran regidors los Srs. Bortameu llopis, Mateu Piguillem,
Joseph Riera ÿ Pau Badia, ÿ clavari Pau Rafols, farrer de dit lloch ab la asistencia del Sr.
Joseph Nogues batlle, de dit lloch ÿ terma ÿ entraren regidors lo dia 2 de fabre de 1753 ÿ
nisqueran lo Dia 6 de fabre de 1754. (f. 133-134, 135v-140v)
22. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana, alias del
Hospitalet, de tot lo temps, que foran regidors Joseph Miquel, Pau Millas, Joseph Codina, ÿ
Manuel Norta ÿ clavari Pau Rafols, farrer de Dit lloch, ab la asistencia del Sr. Christofol
llopis, Batlle de dit lloch, ÿ terna ÿ entraren regidors lo dia 6 de fabrer de 1754 ÿ nisqueren
lo dia 8 de fabre de 1755. (f. 141v-147r)
23. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eulalia de Provensana, alias del
Hospitalet, de tot lo temps, que foran regidors Rafel Riera, Jauma Arus, Franco. Monrros ÿ
Salvador Brunet, ÿ clavari, Pau Rafols, entraren lo dia 8 de fabre de 1755 ÿ finiren lo dia 16
de fabre de 1756, ab la asistencia del Sr. Christofol Llopis, batlle de dit lloch. (f. 148-153r)
24. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eulalia de Provensana, alias del
Hospitalet, de tot lo temps, que foran regidors Joan Babot, Pau Hosta, Mateu Piguillem, ÿ
Joseph farrer ÿ Pau Rafols clavari; los quals entraren lo dia 16 de fabre de 1756 ÿ finiren lo
dia 2 de fabre de 1757; ab la asistencia del Sr. Joseph Miquel batlle de dit lloc. (f. 154-159r)
25. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana, alias del
Hospitalet, de tot lo temps que foran, regidors, Jauma Hugo, Falip Rodes, Pera Davesa, ÿ
Miquel Rafols ÿ Llopis, los quals entraren lo dia 2 de fabre de 1757, ÿ finiren lo dia 2 de
fabre de 1758 ÿ Pau Rafols clavari ab la assitencia del Sr. Joseph Miquel batlle de dit lloch
ÿ terma. (f. 160-164r)
26. Comptes de las entradas ÿ axidas del Comu, del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia de
Provensana, alias del Hospitalet, de tot lo temps, que foran regidors Rafel Riera, Joan Pau
Casas, Joseph Busquets, ÿ Mateu Pages, los quals entraren lo dia 2 de fabre de 1758 ÿ
finiren lo dia 6 de fabre de 1759, ÿ clavari Pau Rafos, ab la asistencia del Sr. Jauma Hugo
batlle de dit lloch ÿ terma. (f. 165-170r)
27. Comptes de las entradas ÿ axidas del Comu del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia de
Provensana, alias del Hospitalet, de tot lo temps, que foran regidors, Bortumeu Llopis,
Andreu Rodes, ÿ Riera Pau Badia, ÿ Bortumeu Paulí, los quals entraren lo dia 6 de fabre de
1759, ÿ finiren lo dia 9 de mars de 1760, ÿ clavari Pau Rafols ab la asistencia del Sr. Jauma
Hugo batlle de dit lloch ÿ Terma. (f. 171-175r)
28. Comptes de las entradas ÿ axidas del Comu del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia de
Provensana, alias del Hospitalet, de tot lo temps, que foran regidors, Jasinto Bofill,
Bonaventura Troch, Franch. Vetllori, ÿ Joseph Arus, los quals entraren lo dia 9 de mars de
1760, ÿ finiren lo dia 3 de fabre de 1761, ÿ clavari Pau Rafols ab la asistencia del Sr. Jauma
Prats, batlle de dit lloch ÿ terma. (f. 176-180v)
Nota final Vuÿ als 18 Janer 1762 queden difinits los p[resent]s comptes en poder de Joan Olzina y
Cabanas, notari pub[lic] de Bar[celon]na y del p[rese]nt lloch.
240 fulls. Fulls 1, 3-4, 181-240 en blanc. 305 x 200 mm. Manuscrit. Anotacions manuscrites al marge posterior a l’època
(referent a la temàtica de l’assumpte). Català. Llibre de comptes. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 06.1

1734, [L’Hospitalet]
Llibreta de cobrament del cadastre.
Conté:
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1. Llista del primer ters del Real Catastro del Hospitalet del any 1734. (f. 1-7)
2. Llista dels Personals dels primer ters del present anÿ 1734. (f. 8)
3. Personal dels comparets del present any 1734. (f. 9r)
4. Personals dels Menestrals ÿ dels Mossos del pnt anÿ 1734. (f. 9v)
9 fulls. 310 x 215 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.14

1734, maig, 10, Barcelona
El marquès de Risbourcg comunica el compliment del procediment per al nomenament de
batlles i de regidors segons estableix el capítol quaranta-tres del Reial Decret de Nova
Planta.
Signat pel Marquès de Risbourcq, Bernardo Santtos i Salvador de Prats y Matas.
Inclou una nota final per la qual Jaime Galcerán pregona l’edicte a Barcelona el 22 de maig
de 1734.
4 fulls. 300 x 200 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1734?]). Sign.: A4. Castellà. Caplletra. Reclams. Anotació
manuscrita. Edicte. Conservació dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.1

1734, juny, 10, Barcelona
El marquès de Risbourg comunica la Reial Provisió que li ha fet saber el Reial Consell de
Castella (1734, abril, 14, Madrid) sobre la prohibició absoluta de l’entrada de productes:
sucre, dolços, cacao de Marañón, de Portugal; roba, sedes i altres teixits, de Xina i altres
llocs d’Àsia; i teixits de cotó, teles pintades, fabricats a Àsia, Àfrica o imitats o fets a
Europa. Hi consten els 4 decrets.
Signat pel Marqués de Risbourcq, De Rius i Salvador de Prats y Matas.
Inclou una nota final per la qual Jaume Galceran pregona l’edicte a Barcelona el 18 de juny
de 1734.
4 fulls. 305 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1734?]). Sign.: A4. Castellà. Caplletra. Postil·les. Reclams. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.9

1734, juliol, 3, Madrid
El rei Felip V comunica al governador de Catalunya el Reial Decret (1734, juny, 27, San
Ildefonso) sobre l’embargament, amb motiu de la declaració de guerra, dels béns i rendes
dels partidaris de l’Emperador que resideixin en els seus Estats, perquè l’Audiència del
Principat de Catalunya el faci cumplir.
17

1 full. 320 x 215 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1734?]). Castellà. Caplletra. Postil·la. Reial decret. Conservació
bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.78

1734, octubre, 25, Barcelona
Francisco Carrillo Biedma comunica el Reial Decret (1734, agost, 30, San Ildefonso) per la
qual se manda se hagan cellar los Texidos, y Generos expressados, los que se puedan
gastar por qualquier Personas, en el tiempo de un año, se ordena, à los Mercaderes,
Tenderos, y demás Personas, que retengan en su poder algunos de los dichos Generos,
deban acudir à sellar todas las piezas de dichas Telas, y Texidos, fragmentos, ò pedazos de
estos, y maniobras de los mismos, que estuvieren para vender, ò que no se ayan yà
aplicado á uso, para cuyo efecto se les señala el termino de veinte dias desde la
publicacion de este en adelante, passado el qual todas las expressadas Telas, que se
enquentren, sin el requisito de el Sello, se daran por inhabiles para la venta, y consumo, y
aprenderàn como de contrabando.
Comunica el lloc on es posarà el segell, el carrer Ample de Barcelona, i l’horari.
Signat per Francisco Carrillo Biedma i Raymund Alier.
Inclou una nota final per la qual Jaime Galcerán pregona l’edicte a Barcelona, el 4 de
novembre de 1734.
1 full. 460 x 370 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1734?]). Castellà. Caplletra. Postil·la. Edicte. Retallat el marge
lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.9

1735, maig, 4, Barcelona
Francisco Carrillo comunica la carta del comte de Glimes (1735, abril, 29) sobre
l’aplicació de les ordenances reials i el Reial Decret (1734, abril, 28) als desertors, naturals
o estrangers.
Signat per Francisco Carrillo Biedma (signatura autògrafa).
1 full. 315 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1735?]). Castellà. Caplletra. Reclam. Anotació manuscrita. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.10

1735, juliol, 27, Barcelona
El comte de Glimes comunica la Reial Provisió del Consell de Castella (1732, octubre, 7,
Madrid) sobre el compliment del Reial Decret de 1728 referent al valor fixe de les
monedes d’argent i d’or.
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Signat pel Conde de Glimes, Bernardo Santtos i Salvador de Prats y Matas.
Inclou una nota final per la qual Jaume Galceran pregona l’edicte a Barcelona el 30 de
juliol de 1735.
2 fulls. 325 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1735?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Postil·la. Reclams. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.11

1735, setembre, 7, L’Hospitalet
Comptes donats per Barthomeu Llopis Pagés, Pau Rafols Ferrer y Joseph Miquel
Espardañe Regidors junt ab Francesh Durán que foren lo any prop passat de 1734 de la
Parroquia y terme del Hospitalet a Anton Gayá, Franch. Bofill Pagesos, Joseph Nogués
Cirurgiá y Joan Martí Mestre de fer Carretas actuals Regidors de dita Barna y terme. 1734.
Inclou una nota final per la qual el notari de Barcelona, Joan Olzina i Cabanas, signa la
definició dels comptes municipals de 1734, el 8 d’octubre de 1735.
Signat per Joan Olzina i Cabanas (signatura autògrafa).
12 fulls. Fulls 9, 10, 11 i 12 en blanc. 315 x 215 mm. Manuscrit. Català i llatí. Portada. Paper segellat, full 2.
Definició. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.2.1

1735, desembre, 17, Barcelona
El comte de Glimes comunica les conclusions de les diverses publicacions vigents referent
a la prohibició d’armes. Té 30 articles.
Signat pel Conde de Glimes, Bernardo Santtos i Salvador de Prats y Matas.
Inclou una nota final per la qual Jaume Galceran pregona l’edicte a Barcelona l’11 de
gener de 1736.
6 fulls. 325 x 230 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1736?]). Sign.: A4, [ ]2. Castellà. Caplletra. Postil·les. Reclams.
Edicte. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.12

1736, [L’Hospitalet]
Llista dels Personals y Bestiar al any 1736.
Hi consta el nom del propietari i l’import que ha de pagar pel personal i pel bestiar que té.
2 fulls. 315 x 210 mm. Manuscrit. Català. Repartiment del cadastre. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.15
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1736, [L’Hospitalet]
Llibreta de cobrament del cadastre.
Conté:
1. Nota del ques va Cobrant del Real Catastro del Hospitalet Comensant per lo primer
ters als 4 de Juliol de 1736. (f. 1-8r)
2. Segon Ters del Catastro de 1736. (f. 9-15v)
3. Ultim Ters del Catastro de 1736 comensant als 13 de Janer del any 1737. (f. 16-22)
22 fulls. 315 x 110 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.16

1736, agost, 6, L’Hospitalet
Diffinicio de comptes feta y firmada per Pere Prats Bernat Comas y Pau Rodes Pagesos en
lo corrent any Regidors (junt ab Carlos Sans Sastre absent) de la Parraquia y terme de Sta
Eularia de Provensana, als. dels Hospitalet Bisbat de Barna.; á favor de Anton Gayá,
Franco. Bofill, Pagesos, Joseph Nogues Cirurgiá y Joan Marti Mestre de fer Carretas en lo
any 1735. Regidors de dita Parra. 1735.
Inclou una nota final per la qual el notari de Barcelona, Joan Olzina i Cabanas, signa la
definició dels comptes municipals de 1735, el 5 de gener de 1738.
Signat per Joan Olzina i Cabanas (signatura autògrafa).
10 fulls. Full 10 en blanc. 315 x 215 mm. Manuscrit. Català i llatí. Portada. Paper segellat, full 2. Definició.
Conservació dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.2.2

1736, agost, 14, Barcelona
El comte de Glimes comunica la Reial Pragmàtica (1736, juliol, 11, San Ildefonso) referent
al valor dels pesos doblones senzillos, així com d’altres monedes d’or, majors i menors.
Signat pel Conde de Glimes, Bernard Santos i Salvador de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Jaime Galcerán pregona l’edicte a Barcelona, el 30 d’agost
de 1736.
1 full. 425 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1736?]). Castellà. Caplletra. Postil·la. Edicte. Retallat el marge
lateral esquerra. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.10
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1736, novembre, 12, Barcelona
El comte de Glimes comunica la Reial Provisió (1736, octubre, 31) per la qual mana als
tribunals, jutges i similars del Principat de Catalunya que no motivin les sentències i les
privisions, de la mateixa manera que fa la Reial Audiència.
Signat pel Conde de Glimes, Bernard Santos i Salvador de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Jaime Galcerán pregona l’edicte a Barcelona, el 16 de
novembre de 1736.
1 full. 330 x 305 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1736?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallats els marges.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.11

1736, desembre, 29, Barcelona
El comte de Glimes comunica la Reial Provisió del Consell (1736, novembre, 29, Madrid)
sobre la declaració de validesa de tots els instruments atorgats davant els rectors o tinents
dels llocs i viles del Principat fins que es publiqui la Reial Provisió.
Signat pel Conde de Glimes, Bernardo Santtos i Salvador de Prats y Matas.
Inclou una nota final per la qual Jaime Galcerán pregona l’edicte a Barcelona el 8 de gener
de 1737.
4 fulls, paginació pròpia. 320 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1737?]). Sign.: A4. Castellà. Caplletra. Reclams.
Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.2

1737, [L’Hospitalet]
Llista dels Personals y Bestiar del present any 1737. La Marina, En la Montanya, Lo
Lloch.
Hi consta el nom del propietari i la quantitat de personal (fills i mossos) i animals (grossos,
bous, xics i porcs). No hi ha imports.
3 fulls. 315 x 207 mm. Manuscrit en dues columnes. Català. Repartiment del cadastre. Conservació dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.17

1737, maig, 23, Barcelona
El comte de Glimes comunica la Reial Pragmàtica (1737, maig, 16, Aranjuez) referent al
valor de les monedes d’argent.
Signat pel Conde de Glimes, Bernard Santos i Salvador de Prats i Matas.
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Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 24 de
maig de 1737.
1 full. 480 x 370 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1737?]). Castellà. Caplletra. Postil·la. Edicte. Retallat el marge
lateral esquerra. Anotació manuscrita. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.12

1737, maig, 31, [L’Hospitalet]
Llista de las quatre Classes de Terra que se han trobat en lo Terme del Hospitalet que lo
Riu de Llobregat Las bat, Comensant per la primera Calitat, de las que son mes prop del
Riu y Las altres de la Segona, tercera y quarta Calitat. Vuy dia 31 de Maig del present any
1737.
Hi consta el nom del propietari, la quantitat de terra segons la qualitat i l’import total que
ha de pagar el declarant. També hi consta el total de mojades segons el tipus de terra i
l’import total en funció de la qualitat de terra.
3 fulls. 315 x 210 mm. Manuscrit. Català. Repartiment del cadastre. Còpia de la que s’ha entregat a
Barcelona. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.18

1737, setembre, 16, Barcelona
El comte de Glimes comunica la Reial Provisió (1737, agost, 29, Madrid) per la qual ha
resuelto que el Real de Plata Provincial corra, y se estime en el referido Principado de
Cathaluña en quarenta y cinco Dineros en lugar de los quarenta y quatro assignados en la
mencionada Pragmatica, y que à su proporcion valga la Pesseta de dos Reales de Plata
noventa Dineros, y el medio Real de esta especie solo veinte y dos Dineros, siempre que se
expenda, ò reciba de por si, à distincion de quando se entreguen dos juntos, que entonces
se verá verificar el justo valor del Real de Plata, y por consiguiente los quarenta y cinco
Dineros en que esta nueva disposicion queda estimado el Real de a ocho, ù excudo de
Plata quatrocientos y cinquenta Dineros, y el medio peso ducientos y veinte y cinco.
Signat pel Conde de Glimes, Bernard Santos i Salvador de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 16 de
setembre de 1737.
1 full. 430 x 320 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1737?]). Castellà. Caplletra. Postil·les. Edicte. Retallat el marge
lateral esquerra. Anotació manuscrita. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.13

1737, desembre, 7, Buen Retiro
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Miguel Fernández Munilla comunica el Reial Decret al Bisbe Governador del Consell
referent a que queda abierto el comercio, y levanta la interdicion con la Corte Romana, à
donde doy las Ordenes convenientes á mis Ministros, para que sin perdida de tiempo,
soliciten la expedicion de todos los Breves, que fueren necessarios para la practica de lo
convenido.
Signat per Miguèl Fernández Munilla.
1 full. 325 x 205 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1737?]). Castellà. Caplletra. Postil·la. Edicte. Conservació regular.
Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.13

1738, gener, 7, L’Hospitalet
Diffinicio de comptes feta y firmada per Joseph Millás y altres Regidors en lo any 1737 á
favor dels Regidors que foren en lo any 1736 del Lloch, y terme del Hospitalet.
Inclou una nota final per la qual el notari de Barcelona, Joan Olzina i Cabanas, signa la
definició dels comptes municipals de 1736, l’1 de gener de 1739.
Signat per Joan Olzina i Cabanas (signatura autògrafa).
10 fulls. Full 10 en blanc. 315 x 215 mm. Manuscrit. Català i llatí. Portada. Paper segellat, full 2. Definició.
Conservació dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.2.3

1738, febrer, 3, Barcelona
El marquès de Verboom comunica la Reial Ordre sobre la jurisdicció, els furs i els
privilegis de la gent de mar.
Signat pel Marqués de Verbom, Bernard Santos i Salvador de Prats i Matas.
1 full format per dues peces. 505 x 380 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1738?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat
el marge lateral esquerra. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.14

1738, octubre, 22, L’Hospitalet
Difffinicio de comptes feta y firmada per Francesch Bofill y altres, Regidors en lo any
1738 á favor de Joseph Millás y altres Regidors que foren en lo any 1737 del Lloch y
terme dels Hospitalet.
Inclou una nota final per la qual el notari de Barcelona, Joan Olzina i Cabanas, signa la
definició dels comptes municipals de 1737, el 30 de gener de 1739.
Signat per Joan Olzina i Cabanas (signatura autògrafa).
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12 fulls. Fulls 11 i 12 en blanc. 315 x 215 mm. Manuscrit. Català i llatí. Portada. Paper segellat, full 2.
Definició. Conservació dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.2.4

1738, octubre, 27, Barcelona
El comte de Glimes comunica que ha rebut una còpia certificada dels capítols 20, 21, 24,
27 i 38 de la Reial Cèdula del Assiento General de la polvora, que s’han de complir.
Signat pel Conde de Glimes, Bernard Santos i Salvador de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 30
d’octubre de 1738.
1 full. 425 x 330 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1738?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Anotació manuscrita. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.15

1738, novembre, 8, Barcelona
El comte de Glimes comunica la carta del governador del Consell (1738, octubre, 11,
Madrid) per la qual el rei ha concedit para el Trigo, Cevada, Garbanzos, y otras Semillas
que vengan defuera a los Puertos Maritimos de España para el sustento de sus Vasallos, y
de las Cavallerías, la franqueza no solo de todos los derechos Reales, sino de otro
qualquiera, que pertenezcan â las Ciudades, Comunidades, ò otras Personas de los
Puertos por donde entraren los referidos Granos, y Semillas, para que de esta forma se
facilite el ingresso de ellos degut a la pèrdua de collita i per evitar l’escassetat de gra.
Signat pel Conde de Glimes, Bernard Santos i Salvador de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 8 de
novembre de 1738.
1 full. 430 x 330 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1738?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Anotació manuscrita illegible. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.16

1739, gener, 1, Barcelona
Antonio de Sartine comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre, i el
seu desglossament, 43.995 rals d’ardit, inclosos 18 d’endarreriments i 38 de bonificació;
també mana fer el repartiment per menor.
Signat per Antonio de Sartine, Baltasar Montero i José Arias González.
1 full. 430 x 320 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1739?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Anotació
manuscrita. Notificació del cadastre. Formulari. Conservació bona. Restaurat el 1997.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 13.68

1739, febrer, 4, L’Hospitalet
Comptes diffinits per Christofol Llopis y altres Regidors que eran en lo any 1739 del Lloch
y terme del Hospitalet á favor de Francesch Bofill y altres Regidors que eran lo any 1738
de da. Parra. 1738.
Inclou una nota final per la qual el notari de Barcelona, Joan Olzina i Cabanas, signa la
definició dels comptes municipals de 1738, el 20 de setembre de 1740.
Signat per Joan Olzina i Cabanas (signatura autògrafa).
14 fulls. Fulls 13 i 14 en blanc. 315 x 215 mm. Manuscrit. Català i llatí. Portada. Paper segellat, full 2.
Definició. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.2.5

1739, abril, 1, [L’Hospitalet]
Llista de las quatre Classes de terra que se han trobat en lo terme del Hospitalet que lo
Riu de Llobregat las Bat, Comensant per la primera qualitat de las que son mes prop del
Riu y las seguents de segona, tersera y quarta qualitat. Vuÿ dia 1 de Abril de 1739
Hi consta el nom, la quantitat de terra segons la qualitat i l’import.
3 fulls. 316 x 207 mm. Manuscrit. Català. Repartiment del cadastre. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.19

1739, abril, 4, [L’Hospitalet]
Llista de las quatre classes de terra que se han trobat en lo terme del Hospitalet que lo Riu
de Llobregat las Bat, comensant per la prima qualitat, de las que son mes prop del Riu y
las seguents de la segona, tercera y quarta qualitat.Vuy dia 4 de abril de 1739.
Hi consta el nom, la quantitat de terra segons la qualitat i l’import.
3 fulls. 300 x 207 mm. Manuscrit. Català. Repartiment del cadastre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.20

1740, [L’Hospitalet]
Llibreta de cobrament del cadastre.
Conté:
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1. Llista del Primer ters que se anira cobran del Primer ters del Real Catastro del Any
1740. (f. 1-7)
2. Llista del sagon ters del Real Catastro del any 1740. (f. 8-14)
3. Llista del Ultim Ters del Real Catastro de dit any. (f. 15-20)
20 fulls. 315 x 110 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre. Retallats els fulls 7 i 20. Conservació
bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.21

1740, gener, 1, Barcelona
José de Contamina comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre, i el
seu desglossament, 43.973 rals d’ardit sense comptar una bonificació de 42; també mana
fer el repartiment per menor.
Signat per José de Contamina, Baltasar Montero i José Arias González.
1 full. 425 x 325 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1740?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Anotació
manuscrita. Notificació del cadastre. Formulari. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 13.69

1740, juliol, 11, Barcelona
El comte de Glimes comunica la Reial Ordre del Marquès d’Uztariz (1740, juny, 30,
Madrid) referent a la distribució i repartiment de l’allotjament.
Signat pel Conde de Glimes, Ignacio de Rius i Joseph Escoffet y Matas.
Inclou una nota final per la qual Pedro Constansó pregona l’edicte a Barcelona el 19 de
juliol de 1740.
1 full. 420 x 305 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1740?]). Castellà. Caplletra. Retallat el marge lateral esquerra.
Edicte. Conservació dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.3

1740, juliol, 14, Barcelona
El comte de Glimes comunica la Reial Ordre (1740, juny, 28, Madrid) que aclareix dubtes
sobre les jurisdiccions marina i militar de terra.
Signat pel Conde de Glimes, Ignasi de Rius i Josep Escofet i Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 19 de
juliol de 1740.
1 full. 425 x 335 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1740?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.17

1740, setembre, 9, L’Hospitalet
1739. Definició de comptes.
Inclou una nota final per la qual el notari de Barcelona, Joan Olzina i Cabanas, signa la
definició dels comptes municipals de 1739, l’1 de juny de 1741.
Signat per Joan Olzina i Cabanas (signatura autògrafa).
8 fulls. Full 8 en blanc. 310 x 215 mm. Manuscrit. Català i llatí. Portada. Paper segellat, full 2. Definició.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.2.6

1740, octubre, 26, Barcelona
El comte de Glimes comunica la Reial Ordre que li remet el governador, per la qual
expressa el modo con que en la presente situación se deberà vigilar en todos los Puertos
de Mar, y màs parages que en èl se expressan, sobre el resguardo de la salud, degut a a la
pesta.
Signat pel Conde de Glimes, Ignasi de Rius i Josep Escofet i Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 27
d’octubre de 1740.
1 full. 435 x 330 mm. Imprès a dues columnes ([s.l. : s.n., 1740?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el
marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.18

1741, [L’Hospitalet]
Llibreta de cobrament del cadastre.
Conté:
1. Llista del que se anira cobran Per lo Real Catastro del añy 1741 comensan per lo
primer ters. (f. 1-5)
2. Nota del Segon ters de 1741. (f. 6-10)
3. Ultima tersa del Real Catastro del Present anÿ 1741. (f. 11v-15)
15 fulls. 315 x 120 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.22

1741, gener, 1, Barcelona
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Antonio de Sartine comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre, i el
seu desglossament, 43.889 rals d’ardit; també mana fer el repartiment per menor.
Signat per Antonio de Sartine, Baltasar Montero i José Arias González.
1 full. 420 x 330 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1741?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Anotació
manuscrita. Notificació del cadastre. Formulari. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 13.70

1741, juny, 12, L’Hospitalet
Difinicio feta y firmada per Pere Mestre Rafel Riera Mathias Piguillem y Joseph Monner.
Regidors en lo any 1741 del lloch del Hospitalet a favor de Anton Gayá Anton Prats
Joseph Riera y Jacintho Bofill Regidors en lo any 1740 de dit lloch de tot lo que
administraren cobraren y pagaren en lo any de son Regidorat. 1740.
Inclou una nota final per la qual el notari de Barcelona, Joan Olzina i Cabanas, signa la
definició dels comptes municipals de 1740, l’1 de setembre de 1742.
Signat per Joan Olzina i Cabanas (signatura autògrafa).
10 fulls. Full 10 en blanc. 310 x 215 mm. Manuscrit. Català i llatí. Portada. Paper segellat, full 2. Definició.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.2.7

1742, [L’Hospitalet]
Nota ô Relació del que percebeix la Universitat del Lloch del Hospitalet de Cisas, Arbitris,
Hostal, Taberna, Tenda, Delmes, Redelmes, y altres drets, y Gabellas explicant ab que
autoritat los persebeig, y si son antichs ô moderns lo Batlle y Regidors del Lloch del
Hospitalet fan La Relació seguent lo present any 1742
2 fulls. 315 x 215 mm. Manuscrit. Català. Anotacions manuscrites al marge. Relació dels comptes dels
censos i censals. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.8.1

1742, gener, 10, Barcelona
Antonio de Sartine comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre, i el
seu desglossament, 43.889 rals d’ardit; també mana fer el repartiment per menor.
Signat per Antonio de Sartine, Baltasar Montero i José Arias González.
1 full. 430 x 330 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1742?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Anotació
manuscrita. Notificació del cadastre. Formulari. Conservació bona. Restaurat el 1997.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 13.71

1742, setembre, 6, L’Hospitalet
1741. Definició de comptes
Inclou una nota final per la qual el notari de Barcelona, Joan Olzina i Cabanas, signa la
definició dels comptes municipals de 1741, el 29 de maig de 1743.
Signat per Joan Olzina i Cabanas (signatura autògrafa).
10 fulls. Full 10 en blanc. 310 x 215 mm. Manuscrit. Català i llatí. Portada. Paper segellat, full 2. Definició.
Conservació dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.2.8

1743, gener, 15, Barcelona
Antonio de Sartine comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre, i el
seu desglossament, 43.761 rals d’ardit, sense comptar la bonificació de 206; també mana
fer el repartiment per menor.
Signat per Antonio de Sartine, Baltasar Montero i José Arias González.
1 full. 445 x 320 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1743?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Anotació
manuscrita. Notificació del cadastre. Formulari. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 13.72

1743, maig, 5, L’Hospitalet
1744. Definició de comptes
Inclou una nota final per la qual el notari de Barcelona, Joan Olzina i Cabanas, signa la
definició dels comptes municipals de 1742, el 17 de desembre de 1744. Conté anotació
manuscrita posterior a llapis: “comptes de l’any 1742”.
Signat per Joan Olzina i Cabanas (signatura autògrafa).
12 fulls. Fulls 10, 11 i 12 en blanc. 310 x 215 mm. Manuscrit. Català i llatí. Portada. Paper segellat, full 2.
Definició. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.2.9

1743, desembre, 1, Barcelona
Antonio de Sartine comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre de
1744, i el seu desglossament, 43.950 rals d’ardit; també mana fer el repartiment per menor.
Signat per Antonio de Sartine, Baltasar Montero i José Arias González.
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1 full. 430 x 330 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1743?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Anotació
manuscrita. Notificació del cadastre. Formulari. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 13.73

1744, març, 11, Barcelona
Gaspar Sanz de Antona comunica la Reial Ordre que li ha fet saber el marquès de
l’Ensenada (1744, febrer, 17) sobre la vigilància i prohibició als mestres armers de fabricar
armes sense el permís del rei, exceptuant les que serveixen per a ús regular de guerra i les
d’ús dels oficials i soldats d’infanteria, cavalleria i dragons, amb pena de sis anys de
presidi a més de les establertes pels reials edictes.
Signat per Gaspar Sanz de Antona i Francisco López Pintado.
1 full. 300 x 325 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1744?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallats els marges. Escut
imprès. Anotació manuscrita. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.19

1744, desembre, 17, L’Hospitalet
Difinicio de comptes del any 1743 Any firmada per Anton Gayá Joan Marti Prat, Miquel
Ràfols Regidors del Hospitalet a favor de Francesch Oliveras, Felip Rodes, Joseph
Miquel y Joan Marti Regidors passats[...] de tot lo fen ells asministrats any 1743.
Inclou una nota final per la qual el notari de Barcelona, Joan Olzina i Cabanas, signa la
definició dels comptes municipals de 1743, el 4 d’agost de 1745.
Signat per Joan Olzina i Cabanas (signatura autògrafa).
12 fulls. Full 12 en blanc. 310 x 215 mm. Manuscrit. Català i llatí. Portada. Paper segellat, full 2. Definició.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.2.10

1745, gener, 1, Barcelona
José de Contamina comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre, i el
seu desglossament, 43.950 rals d’ardit; també mana fer el repartiment per menor.
Signat per José de Contamina, Baltasar Montero i José Arias González.
1 full. 430 x 320 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1745?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Anotació
manuscrita. Notificació del cadastre. Formulari. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 13.74

30

1745, agost, 5, L’Hospitalet
Comptes del Lloch del Hospitalet en lo any 1744.
Inclou una nota final per la qual el notari de Barcelona, Joan Olzina i Cabanas, signa la
definició dels comptes municipals de 1744, el 8 de juliol de 1746.
Signat per Joan Olzina i Cabanas (signatura autògrafa).
10 fulls. Fulls 9 i 10 en blanc. 310 x 215 mm. Manuscrit. Català i llatí. Portada. Paper segellat, full 2.
Definició. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.2.11

1745, desembre, 20, Barcelona
Juan Martin de Santestevan comunica que ha rebut del Marquès de Portago 14.650 rals
d’ardit, l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al tercer terç de
1745.
Signat per Juan Martín de Santestevan (signatura autògrafa), Miguel de Ripa i altre
il·legible.
1 full. 305 x 200 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Anotació manuscrita posterior. Carta de pagament.
Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.1

1746, gener, 1, Barcelona
José de Contamina comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre, i el
seu desglossament, 43.950 rals d’ardit; també mana fer el repartiment per menor.
Signat per José de Contamina, Miguel de Ripa i Francisco Antonio de Zuloaga.
1 full. 430 x 330 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1746?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Anotació
manuscrita. Notificació del cadastre. Formulari. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 13.75

1746, maig, 1, Barcelona
Francisco de Candás comunica que ha rebut del Marquès de Portago, 14.650 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al primer terç de 1746.
Signat per Francisco de Candás Inclan (signatura autògrafa), Miguel de Ripa i altre
il·legible.
1 full. 300 x 210 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Anotació manuscrita posterior. Carta de pagament.
Conservació regular. Restaurat el 2008.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.2

1746, maig, 1, Barcelona
Francisco de Candás comunica que ha rebut de l’Ajuntament de L’Hospitalet 2.051 rals
d’ardit i 12 diners, la meitat de l’import de la contribució de propis, sisens, emoluments,
arbitris i demés corresponent a 1746.
Signat per Francisco de Candás Inclan (signatura autògrafa), Miguel de Ripa i altre
il·legible.
1 full. 300 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Anotació manuscrita posterior. Carta de pagament.
Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.3

1746, juliol, 30, L’Hospitalet
Diffinicio de Comptes feta y firmada per Pau Riera, Bernat Comas, Pere Dabeza y Anton
Prats Regidors en lo pnt. any del Hospitalet á favor de Chritophol Llopis, Pau Rodés,
Joseph Horta y Salvador Brunet Regidors lo any proxim passat de dit Lloch del Hospitalet.
[1745].
Inclou una nota final per la qual el notari de Barcelona, Joan Olzina i Cabanas, signa la
definició dels comptes municipals de 1745, el 15 d’octubre de 1747.
Signat per Joan Olzina i Cabanas (signatura autògrafa).
10 fulls. Fulls 9 i 10 en blanc. 315 x 215 mm. Manuscrit. Català i llatí. Portada. Paper segellat, full 2.
Definició. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.2.12

1746, setembre, 15, Barcelona
Francisco de Candás comunica que ha rebut del Marquès de Portago, 14.650 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al segon terç de 1746.
Signat per Francisco de Candás Inclan (signatura autògrafa), Miguel de Ripa i altre
il·legible.
1 full. 300 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Anotació manuscrita posterior. Carta de pagament.
Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.4

1746, octubre, 25, Barcelona
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Àpoca de Josep Pernau, notari, per la qual ha rebut dels regidors de L’Hospitalet 13 lliures
com a honoraris.
Signat per Joseph Pernau.
1 full. 155 x 205 mm. Manuscrit. Català. Àpoca. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.1

1747, gener, 25, Barcelona
Juan Martín de Santestevan comunica que ha rebut de l’Ajuntament de L’Hospitalet, 2.051
rals d’ardit i 12 diners, la meitat de l’import de la contribució de propis, sisens,
emoluments, arbitris i demés corresponent a 1746.
Signat per Juan Martín de Santiestevan (signatura autògrafa), Miguel de Ripa i altre
il·legible.
1 full. 300 x 210 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Anotació manuscrita posterior. Carta de pagament.
Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.5

1747, gener, 25, Barcelona
Juan Martín de Santestevan comunica que ha rebut del Marquès de Portago 463 rals
d’ardit, l’import de la contribució comercial i industrial corresponent a 1746.
Signat per Juan Martí de Santiestevan (signatura autògrafa), Miguel de Ripa i altre
il·legible.
1 full. 300 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Anotació manuscrita posterior. Carta de pagament.
Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.6

1747, febrer, 20, Barcelona
José de Contamina comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre, i el
seu desglossament, 43.950 rals d’ardit; també mana fer el repartiment per menor.
Signat per José de Contamina, Miguel de Ripa i Francesc Antonio de Zuloaga.
1 full. 445 x 320 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1747?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Anotació
manuscrita. Notificació del cadastre. Formulari. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 13.76
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1747, octubre, 30, L’Hospitalet
Diffinicio de comptes feta y firmada per los Senyors Regidors del Hospitalet. De las
entradas y eixidas de dit Lloch en lo any 1746.
Inclou una nota final per la qual el notari de Barcelona, Joan Olzina i Cabanas, signa la
definició dels comptes municipals de 1746, el 16 de desembre de 1748.
Signat per Joan Olzina i Cabanas (signatura autògrafa).
12 fulls. Fulls 11 i 12 en blanc. 310 x 215 mm. Manuscrit. Català i llatí. Portada. Paper segellat, full 2.
Definició. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.2.13

1748, gener, 1, Barcelona
José de Contamina comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre, i el
seu desglossament, 43.950 rals d’ardit; també mana fer el repartiment per menor.
Signat per José de Contamina, Miguel de Ripa i Francesc Antonio de Zuloaga.
1 full. 440 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1748?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Anotació
manuscrita. Notificació del cadastre. Formulari. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 13.77

1748, gener, 12, Barcelona
El marquès de Campo Fuerte comunica la Reial Pragmàtica (1747, desembre, 19, Buen
Retiro) per la qual es mana que las Monedas esphericas, ò redondas de Oro, y Plata
labradas en las Casas de Moneda de estos Reynos, y los de Indias desde el año mil
setecientos veinte y ocho, y se labraren en adelante con Cordoncillo, ò Laurel al canto, se
reciban en el Comercio sin pesarse, y las que se hallasen cersenadas de esta classe no se
admitan.
Signat pel Marqués de Campofuerte, el Marqués de Puerto Nuevo i Francesc de Prats i
Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 17 de
gener de 1748.
1 full. 430 x 330 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1748?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.20

1748, febrer, 20, Barcelona
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José de Contamina comunica l’ordre del marquès de l’Ensenada (1748, gener, 20, Madrid)
per la qual mana que siempre que se aprehendan reos, introductores de los citados generos
prohibidos, y no prohibidos los retenga V.S. en la Carcel avisandonos de sus nombres,
edad, estatura y si concurren en ellos las demàs circunstancias necessarias para
aplicarlos al servicio de la Tropa, como tambien si tienen fama, ù opinion de
Defraudadores, ò Contrabandistas, y si han sido processados anteriormente por el mismo
delito.
Signat per José de Contamina, Francesc Montero i Vicenç Simon.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 21 de
febrer de 1748.
1 full. 330 x 320 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1748?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte. Retallat el marge
lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.21

1748, febrer, 20, Barcelona
José de Contamina comunica la carta que li ha fet saber el marquès de l’Ensenada sobre el
compliment de la Reial Ordenança (1748, gener, 31, Buen Retiro) referent al foment, cultiu
i conservació forestal. Té 79 articles.
Signat per Joseph de Contamina, Pedro Geronymo de Quintana i Vicente Simòn.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona l’11 de març
de 1748.
10 fulls, paginació pròpia. 335 x 235 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1748?]). Sign.: A-E2. Castellà. Escut imprès.
Caplletres. Reclams. Edicte. Enquadernat. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.14

1748, maig, 20, Barcelona
José de Contamina comunica la Reial Resolució que li remet el ministre superior
d’Hisenda (1748, novembre, 11) para que debiendo administrarse de quenta del Rey la
Renta de Perdigones, Balas, y piedras de Fusil, que estuvo antecedentement en arriendo:
Ha determinado su Magestad, que à la propia Renta se agregue la fabrica, venta y
consumo del Plomo en pasta, Alcohol, y demás materiales que le produzen, baxo las reglas
del Estanco, y que estos generos se vendan à los precios que se practica en Castilla.
Signat per José de Contamina, Pedro Gerónimo de Quintana i Vicenç Simon.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 21 de
maig de 1748.
1 full. 430 x 320 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1748?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte. Retallat el marge
lateral esquerra. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.22
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1748, novembre, 4, Barcelona
El marquès de Campo Fuerte comunica la Reial Ordre (1748, octubre, 19) per la qual se
nos remite un exemplar de lo resuelto por su Magestad, sobre el modo, y forma, en que, en
lo successivo se han de tomar las Residencias à los Corregidores, y Alcaldes Mayores de
todas las Ciudades, Villas, y Lugares del Reyno, y Auto del Consejo para su mayor
inteligencia.
Signat pel Marqués de Campofuerte, el Marqués de Puerto Nuevo i Josep Escofet i Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 14 de
novembre de 1748.
1 full. 435 x 325 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1748?]). Castellà. Caplletra. Postil·les. Edicte. Retallat el marge
lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.23

1748, desembre, 17, L’Hospitalet
Diffinicio de Comptes feta y firmada per los Regidors del Hospitalet del corrent any 1748
â favor dels Regidors del any 1747.
Inclou una nota final per la qual el notari de Barcelona, Joan Olzina i Cabanas, signa la
definició dels comptes municipals de 1747, l’1 de desembre de 1749.
Signat per Joan Olzina i Cabanas (signatura autògrafa).
12 fulls. Fulls 10, 11 i 12 en blanc. 315 x 210 mm. Manuscrit.Català i llatí. Portada. Paper segellat, full 2.
Definició. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.2.14

1749, gener, 1, Barcelona
José de Contamina comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre, i el
seu desglossament, 43.950 rals d’ardit; també mana fer el repartiment per menor.
Signat per José de Contamina, Miguel de Ripa i Francesc Antonio de Zuloaga.
1 full. 440 x 320 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1749?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Anotació
manuscrita. Notificació del cadastre. Formulari. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 13.78

1749, gener, 16, Barcelona
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Eugenio Gerardo Lobo comunica la Reial Resolució provisió (1748, desembre, 20,
Madrid) que li remet el marquès de los Llanos, per la qual fa saber que el rei vol comprar
per a la Reial Hisenda tots els Juros impuestos contra sus Rentas Reales, de qualesquiera
classe, y condicion que sean i que les persones interessades a vendre’ls es posin en
contacte amb el marquès o el secretari.
Signat per Eugenio Gerardo Lobo i Domingo Lana.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 16 de
gener de 1749.
1 full. 420 x 305 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1749?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte. Retallat el marge
lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.24

1749, octubre, 4, L’Hospitalet
Àpoca de Josep Carreras, rector, per la qual ha rebut de Rafel Riera, regidor de
L’Hospitalet, l’import que Francesc Molins va deixar en custòdia als regidors abans de
marxar com a soldat, el 1734, quantitat que, no haven tornat, es reclama a instàncies de la
seva mare.
Signat per Joseph Carreras.
1 full. 305 x 210 mm. Manuscrit. Català. Àpoca. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.2

1750, gener, 6, L’Hospitalet
Nota dels Censos ÿ Censals fa ÿ Patei Lo Comu de Sta. Eularia de Provensana alias del
Hospitalet, quicun anÿ.
2 fulls. Full 2 en blanc. 310 x 210 mm. Manuscrit. Català. Escut municipal estampat. Relació dels comptes
dels censos i censlas. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.8.2

1750, desembre, 29, L’Hospitalet
1751. Definició de comptes
Inclou una nota final per la qual el notari de Barcelona, Joan Olzina i Cabanas, signa la
definició dels comptes municipals de 1748, el 4 de gener de 1751.
Signat per Joan Olzina i Cabanas (signatura autògrafa).
8 fulls. Full 8 en blanc. 310 x 215 mm. Manuscrit. Català i llatí. Portada. Paper segellat, full 2. Definició.
Conservació regular.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.2.15

1751, gener, 1, Barcelona
José de Contamina comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre de
1751, 43.950 rals d’ardit, on consta el seu desglossament, i també mana fer el repartiment
per menor.
Signat per Joseph de Contamina, Ioachin Ruiz de Porras i Francisco Antonio de Zuloaga.
1 full. 430 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1751?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Anotació
manuscrita. Notificació del cadastre. Formulari. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. S9 planera 4.7 (abans Capsa 10.5.1)

1751, gener, 20, Barcelona
Francisco de la Rea comunica que ha rebut de Nicolau de França 14.650 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al tercer terç de 1750.
Signat per Francisco de la Rea (signatura autògrafa), Ioachin Ruiz de Porras, Contamina i
altre il·legible.
1 full. 295 x 210 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Anotació manuscrita posterior. Carta de pagament.
Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.7

1751, juny, 22, Barcelona
Nueva instruccion, que de orden de Su Magestad me ha comunicado el Exclentissimo
Señor Marquès de la Ensenada, con fecha de 29 de mayo proximo passado de este año,
para que arreglandose à ella los ministros de las Provincias de Marina del Principado de
Cathaluña, en todos los assuntos de montes que ocurran, prosigan en el cuidado de su
conservacion y aumento, observando todo quanto previene la Real Ordenanza de 31 de
enero de 1748 en quanto no se derogue por los articulos siguientes, pues estos deberàn
observarse por addiccion à la letra como se explican.
Té 19 articles (f. [1]-[2v]). Inclou una relació dels pobles que formen els diferents partits o
províncies del Principat de Catalunya (f. [3]-[6]).
Signat per Joseph de Contamina.
6 fulls. 300 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1751?]). Sign.: A-C2. Castellà. Caplletra. Reclams. Instrucció.
Enquadernat. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.54

38

1751, desembre, 31, L’Hospitalet
1749. Definició de comptes
Inclou una nota final per la qual el notari de Barcelona, Joan Olzina i Cabanas, signa la
definició dels comptes municipals de 1749, el 4 de gener de 1752.
Signat per Joan Olzina i Cabanas (signatura autògrafa).
12 fulls. Fulls 11 i 12 en blanc. 310 x 215 mm. Manuscrit. Català i llatí. Portada. Paper segellat, full 2.
Definició. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.2.16

1752, gener, 5, L’Hospitalet
1750. Definició de comptes
Inclou una nota final per la qual el notari de Barcelona, Joan Olzina i Cabanas, signa la
definició dels comptes municipals de 1750, el 30 de desembre de 1753.
Signat per Joan Olzina i Cabanas (signatura autògrafa).
12 fulls. Fulls 11 i 12 en blanc. 310 x 215 mm. Manuscrit. Català i llatí. Portada. Paper segellat, full 2.
Definició. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.2.17

1753, febrer, 3, L’Hospitalet
Plácido Díez de Leyba comunica als veïns de L’Hospitalet la prohibició de tallar arbres i la
necessitat de demanar permís per a realitzar tales, esporgades i altres neteges; en cas de
tales indegudes o incendis actuarà el jutjat de Marina.
Signat per Plácido Diez de Leyba (signatura manuscrita) i de l’escrivà Ignacio Ramón.
1 full. 375 x 255 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1753?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallats els marges. Anotació
manuscrita. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.25

1753, juny, 7, Madrid
Juan de Peñuelas comunica la carta del rei al governador de Barcelona referent al
compliment de les ordres als llocs gravats amb censos, amb endarreriments i sense capital
públic per pagar, i l’obligació dels veïns de justificar-los.
Signat per Juan de Peñuelas.
2 fulls. 315 x 215 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1753?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.15

1754, abril, 5, Barcelona
Josep de Contamina comunica una carta d’Antonio Martínez Salazar referent a la veda de
la cacera que s’estableix des de primer de maig fins a finals de juny, i en temps de neu; així
com el Real Despacho inserit.
Signat per Joseph de Contamina.
Inclou una nota final per la qual Pedro Constansó pregona l’edicte a Barcelona el 6 d’abril
de 1754.
1 full format per dues peces. 680 x 450 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1754?]). Castellà.
Caplletra. Postil·les. Escut imprès. Retallat el marge lateral esquerra. Edicte. Conservació regular. Anotació
manuscrita a la part posterior.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.4

1754, setembre, 3, Barcelona
El marquès de la Mina comunica la Reial Declaració (1754, agost, 17) per la qual diu que
la permision de Escopetas, que por la citada Real Ordenanza, y posterior resolucion (que
comprehende el Edicto mandado publicar por la Intendencia General) se concede à las
Personas distinguidas, y Hacendadas para la honesta diversion de la Caza, debe
entenderse limitada para solo aquellas à quienes no estè prohibido el uso de dichas
Escopetas, y otras qualesquiera Armas por anteriores, ò posteriores providencias, las
quales quedan en su fuerza, y vigor, y deben tener la observancia y cumplimiento que
hasta ahora.
Signat pel Marqués de la Mina, Francesc Montero i Francesc de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 6 de
setembre de 1754.
1 full. 430 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1754?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.26

1755, gener, 1, Barcelona
José de Contamina comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre de
1755, 43.950 rals d’ardit, on consta el seu desglossament, i també mana fer el repartiment
per menor.
Signat per Joseph de Contamina, Thomás Lopez i Francisco Antonio de Zuloaga.
1 full. 420 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1755?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Notificació
del cadastre. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. S9 planera 4.7 (abans Capsa 10.5.2)

1756, maig, 29, Barcelona
El marquès de la Mina comunica la Reial Pragmàtica (1756, maig, 1, Aranjuez) per la qual
se ha servido mandar promulgar, para que en todos sus Dominios no se admitan à
Comercio las Alhajas de Plata que no tengan la Ley de once dineros; las de Oro de veinte
y dos quilates; y las Enjoyeladas veinte y uno, y un quarto de beneficio.
Signat pel Marqués de la Mina, Francesc Montero i Francesc de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 3 de juny
de 1756.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1756?]). Castellà. Caplletra. Postil·la. Edicte. Retallat el marge
lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.27

1756, maig, 31, Barcelona
José de Contamina comunica la carta de Francisco Fernández de Samieles (1756, maig, 10,
Madrid) per la qual mana que no se admitan à Comercio las Alhajas de estos Metales, que
no vengan arregladas à la Ley de once dineros en la Plata, y veinte y dos quilates en el
Oro; y las enjoyeladas sujetas à soldaduras de veinte y un quilates, y un quarto de
beneficio, señalando para la introduccion de las que yà estuvieren encargadas, el termino
de seis meses, y otros tantos para su despacho, sin que despues de passados los primeros
se permita la Entrada de ellas, en las Aduanas, ni concluidos los segundos, las pueda
comerciar, ni vender ningun Tratante, baxo la pena de su comisso.
Signat per José de Contamina, Francesc Montero i Vicenç Simón.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 2 de juny
de 1756.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1756?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte. Retallat el marge
lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.28

1756, maig, 31, Barcelona
El marquès de la Mina comunica la Reial Ordre del Consell (1756, maig, 22) per la qual
s’ordena entregar a la Secretaria de la Reial Audiència, en el termini de quinze dies, les
obres impresses Homèrus Dormítans i l’anònim que comença Si alguno huviesse jamàs... i
acaba Barcelona, y Deciembre quatro de mil setecientos cinquenta y cinco.
Signat pel Marqués de la Mina, Francesc Montero i Francesc de Prats i Matas.
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Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 3 de juny
de 1756.
1 full. 435 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1756?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.29

1756, juny, 26, Barcelona
Josep de Contamina comunica la carta del comte de Valdeparaiso (1756, maig, 3) sobre la
Reial Resolució que prohibeix l’extracció de draps als estrangers, tal com ho estan els de
llana vasta i seda en rama per no perjudicar a les fàbriques de paper.
Signat per Joseph de Contamina, Francisco Montero i Vicente Simón.
Inclou una nota final per la qual Pedro Constansó pregona l’edicte a Barcelona el 26 de
juny de 1756.
1 full. 435 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1756?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Retallat el marge lateral
esquerra. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.5

1756, juliol, 15, Barcelona
José de Contamina comunica que ha rebut dues Reials Resolucions: (1756, maig, 24) per
les quals es deroguen les ordres de 1742, 1744 i 1745 para que se admitan en este
Principado los Lienzos llamados Blauets i es cumpleixin les publicades per Sanitat
prohibiendo la introduccion de Texidos de China, Algodòn, Lienzos pintados del Assia, ò
Africa, ò imitados en Europa, ya que se compongan de Algodòn, ò de Lino, ò de otra
qualquier materia; i (1756, juny, 26) en que se previene el termino que debe concederse
para el despacho, venta y consumo de dichos Texidos, declarando su Magestad, que en la
referida general prohibicion de todos los Texidos de Algodòn, no se comprehenden las
Moselinas, y Cotonias.
Signat per José de Contamina, Francesc Montero i Vicenç Simon.
Inclou una nota final per la qual Francisco Creus pregona l’edicte a Barcelona, el 17 de
juliol de 1756.
1 full format per dues peces. 490 x 390 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1756?]). Castellà. Caplletra. Postil·les. Escut
imprès. Edicte. Retallat el marge lateral esquerra. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.30

1756, juliol, 30, Barcelona
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El marquès de la Mina comunica la Reial Provisió del Consell (1756, juny, 22, Aranjuez)
sobre la nova prohibició del joc.
Signat pel Marques de la Mina, Francisco Montero i Francisco de Prats y Matas.
Inclou una nota final per la qual Pedro Constansó pregona l’edicte a Barcelona el 7 d’agost
de 1756.
1 full. 435 x 300 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1756?]). Castellà. Caplletra. Retallat el marge lateral esquerra.
Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.6

1756, octubre, 1, Barcelona
El marquès de la Mina comunica la Reial Provisió del Consell (1756, agost, 27, Madrid)
per la qual el rei permet el lliure comerç de grans, vi i aiguardents per mar i per terra.
Signat pel Marqués de la Mina, Francesc de Montero i Francesc de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 9
d’octubre de 1756.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1756?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.31

1756, novembre, 17, Barcelona
José de Contamina comunica la carta rebuda del comte de Valdeparaíso (1756, novembre,
5) sobre el Decret que el rei consignando Fondos para la paga de las Deudas, y Creditos
causados contra la Corona hasta el fallecimiento de su Glorioso Padre, y assignando
clases para que la Distribucion sea equitativa.
Signat per José de Contamina i Vicenç Simon.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 19 de
novembre de 1756.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1756?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte. Retallat el marge
lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.32

1756, desembre, 20, Barcelona
José de Contamina comunica la carta del comte de Valdeparaíso (1756, novembre, 27) per
la qual s’aprova la providència sobre las gratificaciones, ò Emolumentos, que se
acostumbran dàr, à los Administradores por las Guias, tanto de General, como de Bolla,
Lanas, y Ferias, que consisten en que siempre por cada una Guia, puedan llevar los
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Administradores solamente un sueldo, y la mitad por su Responsiva, siguiendo en todo lo
demàs, lo que previenen las Ordinaciones del antiguo Magistrado de la Diputacio, sobre
la obligacion de tomar dichas Guias, y la de bolver sus Responsivas, menos en el caso, que
exceptua S.M. à favor de las Fabricas.
Signat per José de Contamina, Francesc Montero i Vicenç Simon.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 24 de
desembre de 1756.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1756?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte. Anotació
Manuscrita. Retallat el marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.33

1760, gener, 1, Barcelona
José de Contamina comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre, i el
seu desglossament, 43.826 rals d’ardit; també mana fer el repartiment per menor.
Signat per José de Contamina, Tomàs López i Francisco Antonio de Zuloaga.
1 full. 430 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1760?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Anotació
manuscrita. Notificació del cadastre. Formulari. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 13.79

1760, gener, 19, Barcelona
José de Contamina comunica la còpia de la carta de Ricardo Wal (1759, desembre, 25,
Madrid) sobre la resolució del rei (1759, desembre, 22, Buen Retiro) de no donar passaport
a les persones per anar d’un lloc a un altre, encara que sigui caporal, oficial de l’exèrcit o
de la marina, de major o inferior graduació, sense més excepció, que la d’anar amb el Cos
o Partida en comissió o diligència del Reial Servei.
Signat per Contamina.
2 fulls. 310 x 225 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1760?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Reclams. Edicte. Conservació bona.
Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.16

1760, juliol, 30, San Ildefonso
El rei comunica un decret al Bisbe Governador del Consell referent a la instrucció del
marquès de Squillace per la qual els propis i arbitris són posats sota el Consell de Castella,
es crea la Contadurìa General i per al seu finançament s’hi destina el 2% dels propis i
arbitris.
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2 fulls. 310 x 215 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1760?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Reial decret.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.79

1760, octubre, 20, Barcelona
El marquès de la Mina comunica la Reial Provisió del Consell (1760, setembre, 23, Buen
Retiro) per la qual concedeix a tota la noblesa del Principat el Porte y uso de las Armas, en
los mismos terminos, que las trahen, y usan los Nobles de las restantes Provincias de mis
Dominios per les mostres de lleialtat i fidelitat que els catalans han mostrat vers al rei.
Signat pel Marqués de la Mina, Isidro de la Hoz i Francesc de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 27
d’octubre de 1760.
1 full. 435 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1760?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.34

1760, novembre, 22, Barcelona
El marquès de la Mina comunica la Reial Decret (1760, novembre, 4, Buen Retiro) que li
ha fet saber el governador, pel qual es prohibeix el uso de Solapa en la Casaca de Libreà, y
mando que la que la tuviere la quite luego, y que toda la que por ser azúl, Roxa, Blanca, ò
Amarilla, se equivoca con el pequeño Uniforme de mis Guardias de Corps, y con el vestido
de los demàs Cuerpos de mi Exercito, mude de color, ò se guarnezca de Franxa que la
diferiencie, y califique de Libreà.
Signat pel Marqués de la Mina, Isidro de la Hoz i Francesc de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 26 de
novembre de 1760.
1 full. 425 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1760?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.35

1760, desembre, 6, Barcelona
Ramon de Ferran comunica el Reial Decret (1760, juliol, 30) que li ha fet saber l’intendent
general com també les preguntes que els regidors han de respondre en el termini de 30 dies
segons l’ordre.
Signat per Ramon de Ferràn.
1 full. 290 x 205 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1760?]). Castellà. Anotació manuscrita. Edicte. Conservació bona.
Restaurat el 1997.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.17

1760, desembre, 15, Barcelona
José de Contamina comunica la Reial Ordenança (1760, octubre, 27) que li ha fet saber el
marquès de Squillace sobre el reglament de la tramitació de les despeses de les tropes de
l’exèrcit. Té 14 articles.
Signat per Joseph de Contamina.
4 fulls. 310 x 215 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1760?]). Sign.: A4. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.18

1761-1839, L’Hospitalet
Propios.
Llibre de registre d’arrendaments i llibre de comptes
Conté:
1. Llibre ahont se continuará lo que lo clavari del comu del lloch de Sta. Eulalia de Provensana
als. del Hospitalet Bisbat de B[arcelon]na. cobrará dels emoluments de dit lloch y lo que de
dits emoluments pagará comensant en lo any 1761. (f. [1])
2. Se comensá lo p[rese]nt. llibre essent batlle Jaume Prats pagés, regidors Joseph Norta
pages, Pau Millás mestre de casas, Joseph Rodés pagés, Rafel Catllà pagés, sindich Pau
Rafols ferrer, clavari del Rea. Joseph Nogués cirurgia, clavari dels emoluments Pau Hosta
apotecari ... (f. [2])
3. Índex (f. 1)
4. Arrendament de l’hostal, la tenda i la gabella de L’Hospitalet, 1761-1770. (f. 3r-4r)
5. Arrendament de la carniseria, 1762-1769. (10r-11r)
6. Arrendament de l’hostal, la tenda i la taverna de la Bordeta, 1762-1767. (f. 17r-17v)
7. Arrendament de l’hostal, la fleca, la taverna i terres de Collblanc, 1762-1768. (f. 24r-24v)
8. Arrendament dels fems dels corrals, 1762-1769. (f. 30r-31r)
9. Arrendament de la provisió del pa, 1762-1769. (f. 36r-37r)
10. Arrendament de les terres del comú, 1760-1765. (f. 42r)
11. Arrendament de la pesca del riu, 1762-1768. (f. 46r-46v)
12. Arrendament de la taverna del Cap del riu, 1762. (f.50r)
13. Entrades, 1761-1834, 1836-1839. (f. 53r-91r)
14. Sortides, 1761-1834, 1836-1839. (f. 153r-277r) amb la signatura dels notaris en la definició
de comptes de 1766, 1767 i 1770.
15. Notes del que deuen diferents arrendadors, 1753-1776. (f. 290-291)
Signat.
[2] + 297 fulls. Fulls 2, 5-9, 12-16, 18-23, 25-29, 32-35, 38-41, 43-45, 47-49, 51-52, 92-152, 278-289, 292-297 en blanc.
Foliació pròpia. 355 x 260 mm. Manuscrit. Coberta de pergamí amb tanca de pell. Català (de 1760 fins 1827) i

castellà (de 1828 fins 1839) amb l’observació que entre 1828-1832 el títol de les entrades està en català.
Portada. Anotacions manuscrites al marge. Segell municipal estampat en les sortides de 1786, 1787, 1789-1792, 17981799, 1801-1805. Llibre de registre. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 06.2
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1761, gener, 20, Barcelona
Francisco de Candás comunica que ha rebut de Manuel Antonio de Horcasitas 14.610 rals
d’ardit, l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al tercer terç de
1760.
Signat per Francisco de Candás (part de la signatura impresa) Inclan (part autògrafa),
Thomàs Lopez i altre il·legible.
1 full. 290 x 210 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Anotació manuscrita posterior. Carta de pagament.
Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.8

1761, maig, 20, Barcelona
Francisco de Candás comunica que ha rebut de Manuel Antonio de Horcasitas 14.608 rals
d’ardit, l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al primer terç
de 1761.
Signat per Francisco de Candás (part de la signatura impresa) Inclan (part autògrafa),
Thomàs Lopez i altre il·legible.
1 full. 290 x 195 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Anotació manuscrita posterior. Carta de pagament.
Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.9

1761, maig, 23, Barcelona
El marquès de la Mina comunica la Reial Pragmàtica (1761, abril, 26, Aranjuez) que ha
rebut del Reial Consell que fou publicada i pregonada (1761, abril, 29, Madrid) sobre la
prohibició d’armes curtes, de foc i blanques, sota la pena imposada en altres reials
pragmàtiques que s’esmenten.
Signat pel Marqués de la Mina, Isidro de la Hoz i Francisco de Prats y Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona el 27 de maig
de 1761.
4 fulls. 310 x 215 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1761?]). Sign.: A4. Castellà. Caplletra. Reclams. Postil·la. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.19

1761, setembre, 20, Barcelona
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Francisco de Candás comunica que ha rebut de Nicolás de Francia 14.608 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al segon terç de 1761.
Signat per Francisco de Candás (part de la signatura impresa) Inclan (part autògrafa),
Thomàs Lopez i altre il·legible.
1 full. 295 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Anotació manuscrita posterior. Carta de pagament.
Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.10

1762, gener, 1, Barcelona
José de Contamina comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre de
1762, 38.672 rals d’ardit, on consta el seu desglossament, i també mana fer el repartiment
per menor.
Signat per Joseph de Contamina, Thomàs Lopez i Francisco Antonio de Zuloaga.
1 full. 420 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1762?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Anotació
manuscrita. Notificació del cadastre. Formulari. Conservació regular . Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. S9 planera 4.7 (abans Capsa 10.5.3)

1763, març, 24, Barcelona
El marquès de la Mina comunica la prohibició de fer rifes, de joies o de coses comestibles,
en què el seu import i producte s’aplica a algun sant o altra obra pia, sota diverses penes,
en veure que no es fa cas a l’Edicte del 28 de juliol de 1716 .
Signat pel Marqués de la Mina, Rodrigo de la Torre i Francesc de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 26 de
març de 1763.
1 full. 415 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1763?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.36

1764, maig, 7, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica la Reial Cèdula (1763, octubre, 30, San Lorenzo) per la
qual es mana que se fomente con emulacion en este Principado el cultivo, fábrica, y
comercio de la Rubia, ò Granza fina, aprovechando de las ventajas que prometen las
essenciones que S.M. se ha dignado dispensar con este motivo, y el quantioso consumo que
tienen de este precioso fruto las muchas Fábricas del Reyno.
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Inclou una nota sobre on es ven la traducció de Las Memorias sobre la Rubia, ò Granza
por Mr. Du Hamel Du Monceau de la Real Academia de las Ciencias de París.
Signat per Juan Felipe de Castaños i Joan Vidal i Mir.
Inclou una nota final per la qual Luis Lariño pregona l’edicte a Barcelona, el 12 de maig de
1764.
1 full format per dues peces. 565 x 400 mm. Imprès a dues columnes ([s.l. : s.n., 1764?]). Castellà. Caplletra.
Escut imprès. Edicte. Retallat el marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.37

1764, maig, 20, Barcelona
Francisco Montero comunica que ha rebut del marquès de San Nicolás 13.863 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al primer terç de 1764.
Signat per Francisco (part de la signatura impresa) Montero (part autògrafa), Thomàs
Lopez i altres il·legibles.
1 full. 295 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.11

1764, juliol, 18, Madrid
Ignacio de Igareda certifica la còpia de la Reial Resolució (1764, juliol, 10, Buen Retiro)
que confirma la legitimitat i obligatorietat dels contractes de préstecs establerts entre els
gremis i particulars.
Signat per Ignacio de Igareda.
1 full. 310 x 215 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1764?]). Castellà. Caplletra. Reclam. Reial resolució. Conservació
regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.88

1764, setembre, 10, Barcelona
Francisco Montero comunica que ha rebut del marquès de San Nicolás 13.863 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al segon terç de 1764.
Signat per Francisco (part de la signatura impresa) Montero (part autògrafa), Thomàs
Lopez i altres il·legibles.
1 full. 295 x 200 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.12
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1764, setembre, 20, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica que es vigilin els fraus i contrabans en el país,
especialment en els llocs de costa i propers a França, i les recompenses per evitar-ho, i
mana que es recordi cada any.
Signat per Juan Felipe de Castaños, Francesc Montero i Vicenç Simon.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 22 de
setembre de 1764.
1 full format per dues peces. 560 x 380 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1764?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès.
Edicte. Retallat el marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.38

1765, gener, 1, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre
de 1765, 41.238 rals d’ardit, on consta el seu desglossament, i també mana fer el el
repartiment per menor.
Signat per Juan Phelipe de Castaños i Thomàs Lopez.
1 full. 425 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1765?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Anotacions
manuscrites, una a la part del vers. Notificació del cadastre. Formulari. Conservació regular. Restaurat el
2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. S9 planera 4.7 (abans Capsa 10.5.4)

1765, gener, 10, Barcelona
Antonio Sastre comunica que ha rebut del marquès de Zambrano 13.863 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al tercer terç de 1764.
Signat per Antonio (part de la signatura impresa) Sastre (part autògrafa), Thomàs Lopez i
altre il·legible.
1 full. 295 x 200 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.13

1765, gener, 26, Barcelona
El marquès de la Mina comunica la carta de Juan de Peñuelas (1765, gener, 5) referent a la
Reial Cèdula (1764, novembre, 25, San Lorenzo) que no permet que els eclesiàstics i els
regulars participin en plets o negocis temporals per mantenir la decència corresponent al
seu estat.
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Signat pel Marqués de la Mina, Rodrigo de la Torre i Francisco de Prats y Matas.
Inclou una nota final per la qual Pedro Constansó pregona l’edicte a Barcelona el 31 de
gener de 1765.
1 full. 440 x 320 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1765?]). Castellà. Caplletra. Retallat el marge lateral esquerra.
Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.7

1765, maig, 10, Barcelona
Antonio Sastre comunica que ha rebut del marquès de Zambrano 13.746 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al primer terç de 1765.
Signat per Antonio (part de la signatura impresa) Sastre (part autògrafa), Thomàs Lopez i
altre il·legible.
1 full. 295 x 200 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació bona.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.14

1765, agost, 24, San Ildefonso
Ordenanza para la aprehension de desertores, año de 1765.
El marquès de Squillace comunica l’ordenança del rei Carles III que estableix unes regles
fixes per agafar als desertors. Té 10 articles per descobrir, controlar i agafar-los, i
s’acompanya d'un full doble plegat on consta la Distribucion de los corregimientos que
han de estar sujetos respectivamente à las Capitanías Generales para la aprehension de
Desertores.
6 fulls + 1 full plegat, paginació pròpia. 290 x 215 mm. Imprès (Barcelona : por Thomas Piferrer ..., [1765?]).
Sign.: A6. Castellà. Portada emmarcada i amb escut. Caplletra. Reclams. Reial ordenança. Conservació bona.
Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.80

1765, setembre, 10, Barcelona
Antonio Sastre comunica que ha rebut del marquès de Zambrano 13.746 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al segon terç de 1765.
Signat per Antonio (part de la signatura impresa) Sastre (part autògrafa), Thomàs Lopez i
altre il·legible.
1 full. 300 x 195 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.15

1765, setembre, 16, Madrid
Diego, bisbe de Cartagena, comunica al marquès de la Mina la remissió de 12 exemplars
de la nova Reial Ordenança sobre la deserció en l’exèrcit per reimprimir-la i fer-la arribar
als pobles del Principat de Catalunya.
Signat per Diego.
1 full. 295 x 195 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1765?]). Castellà. Caplletra. Reclam. Edicte. Conservació bona.
Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.20

1765, octubre, 30, Madrid
Real Provision del Consejo en que se prescriben las reglas tocantes a la policia interior de
granos en el Reyno para su surtimiento.
Ignacio de Igareda certifica la còpia de la Reial Provisió del Consell. Té 9 articles.
Signat per Ignacio de Igareda.
6 fulls, foliació pròpia. 300 x 210 mm. Imprès (en Madrid : en la Oficina de Antonio Sanz ..., 1765). Sign.:
A4, [ ]2. Castellà. Portada amb escut. Reclams. Reial provisió. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.83

1765, novembre, 5, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica la carta del marquès de Squillace (1765, juliol, 18)
sobre la Reial Pragmàtica (1765, juliol, 11) referent a l’abolició de la taxa de grans i el seu
lliure comerç, i sobre les Reials Resolucions (1765, octubre, 17, i 1765, octubre, 26)
referents a l’assortiment de gra i l’obligació d’informar dels preus del gra.
Signat per Juan Phelipe de Castaños.
4 fulls. 310 x 225 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1765?]). Sign.: A4. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.21

1765, novembre, 9, Barcelona
El marquès de la Mina prohibeix les festes públiques en els carrers per la nit, especialment
després de tocades les oracions.
Signat pel Marqués de la Mina, Rodrigo de la Torre i Francesc de Prats i Matas.
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Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 9 de
novembre de 1765.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1765?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.39

1765, desembre, 22, Barcelona
El marquès de la Mina comunica que durant tot el mes de gener els amos i arrendataris de
les propietats properes al nou camí construït des de Barcelona fins a Molins de Rei han
d’obrir i netejar la rasa per a la seva conservació.
Signat pel Marquès de la Mina.
1 full. 430 x 300 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1765?]). Castellà. Caplletra. Retallat el marge lateral esquerra.
Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.8

1766, gener, 7, Barcelona
Àpoca d’Antonio Paray, agutzil, per la qual ha rebut dels regidors de L’Hospitalet, l’import
de 16 lliures i 6 sous com a honoraris per la cobrança d’unes cartes de pagament per ordre
de Raimon de Ferran.
Signat per Antonio Paray (signatura autògrafa).
2 fulls. 160 x 215 mm. Manuscrit. Castellà. Àpoca. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.3

1766, gener, 10, Barcelona
Francisco Montero comunica que ha rebut del marquès de San Nicolás 13.746 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al tercer terç de 1765.
Signat per Francisco (part de la signatura impresa) Montero (part autògrafa), Thomàs
Lopez i altres il·legibles.
1 full. 295 x 200 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.16

1766, març, 11, Barcelona
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El marquès de la Mina comunica la Reial Pragmàtica (1766, febrer, 2, El Pardo) per la qual
el rei mana promulgar que ningun Juez pueda disponer del Quinto de los bienes de los que
mueren ab intestato absolutamente, ni entrometerse à hacer Inventario con este motivo,
por deber los Parientes Suceder en esta parte de bienes, con la carga de funeral, y demàs
sufragios correspondientes.
Signat pel Marqués de la Mina, Rodrigo de la Torre i Josep Barberí i Vila.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 20 de
març de 1766.
1 full format per dues peces. 545 x 395 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1766?]). Castellà. Caplletra. Postil·la. Edicte.
Retallat el marge lateral esquerra. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.40

1766, març, 12, Barcelona
El marquès de la Mina comunica la Reial Cèdula (1766, febrer, 27, El Pardo) per la qual
s’estableix l’indult general als presos amb motiu del matrimoni del príncep Carles amb la
princesa Lluïsa Maria de Parma, segons el Decret del 14 de desembre de 1765.
Signat pel Marqués de la Mina, Rodrigo de la Torre i Jaume Mas i Navarro.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 17 de
març de 1766.
1 full. 445 x 330 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1766?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.41

1766, abril, 18, Barcelona
Ramon de Ferran comunica l’ordre de l’intendent de l’exèrcit i del Principat de Catalunya
(1766, abril, 8) referent a la col·laboració en les tasques que sol·licitin José Melchor de
Urquijo, Francisco Vicente de Gorvea i els seus representants per recaptar impostos.
Signat per Ramon de Ferrán (signatura autògrafa).
1 full. 300 x 205 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1766?]). Castellà. Reclam. Anotació manuscrita. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.22

1766, abril, 28, Barcelona
El marquès de la Mina comunica la carta de Juan de Peñuelas (1766, abril, 19) en la qual
inserta el Reial Acordat (1766, abril, 14, abril) pel qual es prohibeix a tothom composar,
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escriure, trasladar, distribuir i expedir papeles sediciosos è injuriosos, ni de permitir su
lectura à su presencia, y que todos los que los tuvieren los entreguen al Alcalde del
Quartèl, ò al mas cercano, en el termino preciso de veinte y quatro horas.
Signat pel Marqués de la Mina, Rodrigo de la Torre, Josep Barberí i Vila.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 30 d’abril
de 1766.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1766?]). Castellà. Caplletra. Postil·la. Edicte. Retallat el marge
lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.42

1766, maig, 5, Madrid
Ignacio Esteban de Higareda certifica la còpia de l’auto-acordat dels Senyors del Consell
pel qual se anulan las Bajas hechas ò que se hicieron en los diferentes Pueblos del Reyno
por asonada, ò alboroto; è igualmente los perdones ò indultos concedidos ò que se
concedieren por los Magistrados, ò ayuntamientos ò otros qualesquier, por ser Regalìa
inherente à la Real y Sagrada Persona de S.M. (en cuya declaracion de nulidad no se
comprehende el de Madrid;) y se prescribe tambien la intervencion, que el Comun debe
tener por medio de sus Diputados y su Sìndico Personero en el manejo de Abastos, para
facilitar su tràfico, y comercio, à fin de que por medios legales se pueda precaver con
tiempo todo desorden de los Concejales.
Signat per Ignacio Esteban de Higareda.
2 fulls. 320 x 215 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1766?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Postil·la.
Reclams. Auto-acordat. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.39

1766, maig, 10, Barcelona
Francisco Montero comunica que ha rebut del marquès de Zambrano 13.958 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al primer terç de 1766.
Signat per Francisco (part de la signatura impresa) Montero (part autògrafa), Thomàs
Lopez i altres il·legibles.
1 full. 300 x 200 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.17

1766, maig, 27, Aranjuez

55

Ignacio de Igareda comunica la còpia de l’autoacordat del rei (1766, maig, 13, Madrid)
referent a evitar les dilacions i endarreriments no justificats en els Jutjats Ordinaris.
Signat per Ignacio de Igareda.
2 fulls. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1766?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Postil·la.
Autoacordat. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.1

1766, juny, 12, Barcelona
El marquès de la Mina comunica la Reial Carta acordada (1766, abril, 30) per la qual es
declara el modo con que debe entenderse la Real Pragmatica de dos de Febrero del
corriente año sobre lo que deba practicarse en los Abintestatos.
Signat pel Marqués de la Mina, Rodrigo de la Torre i Josep Barberí i Vila.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 18 de
juny de 1766.
1 full. 430 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1766?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.43

1766, juliol, 4, Barcelona
Bernard O’Connor comunica l’ordre que persona alguna de qualquier condicion que sea
directa, ni indirectamente no pueda comprar dentro el districto de siete leguas de la
presente Ciudad granos, ni legumbres para vender dentro de esta Ciudad, ni sus
Suburbios baxo la pena de cinquenta libras por cada vez que será executado lo contrario,
y de perder los granos, ò legumbres comprados, ò pagar el valor de aquellos que habrá
comprado, ò hecho comprar el referido distrito.
Signat per Bernardo Oconor i Ignasi Claramunt i Gavarró.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 4 de juliol
de 1766.
1 full. 425 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1766?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.44

1766, juliol, 30, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica la Reial Resolució (1766, juliol, 18) que li ha fet saber
Manuel Becerra sobre el procediment que han de seguir els pobles per pagar les despeses
de justícia que causen els reus sense béns.
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Signat per Juan Phelipe de Castaños.
2 fulls. 310 x 215 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1766?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Escut imprès.
Edicte. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.23

1766, agost, 21, Barcelona
El marquès de la Mina prohibeix que des de la data se celebrin festes públiques nocturnes
ni menos tener Altar en los Portales, Tiendas, ò Botigas de las Casas, baxo la pena de diez
libras, y otras arbitrarias según las circunstancias del delito expressades en l’Edicte del 5
de novembre de 1765.
Signat pel Marqués de la Mina, Rodrigo de la Torre i Francesc de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 26 d’agost
de 1766.
1 full. 420 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1766?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.45

1766, setembre, 10, Barcelona
Francisco Montero comunica que ha rebut del marquès de Zambrano 13.958 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al segon terç de 1766.
Signat per Francisco (part de la signatura impresa) Montero (part autògrafa), Thomàs
Lopez i altres il·legibles.
1 full. 295 x 200 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.18

1766, setembre, 13, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica la Reial Ordre (1766, agost, 30, San Ildefonso) que li ha
fet saber Miguel de Múzquiz sobre el procediment que han de seguir els pobles per
subministrar les raccions de pa, ordi i palla a les tropes transeünts i cobrar-ne les despeses.
Signat per Juan Phelipe de Castaños.
2 fulls. 320 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1766?]). Sign.: [ ]2. Castellà.Caplletra. Reclams. Escut imprès.
Edicte. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.24
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1766, setembre, 18, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica la Reial Resolució (1766, setembre, 3) que li ha fet
saber Manuel Becerra sobre la intervenció dels diputats i del personero del Comun en fer
servir el capital públic.
Signat per Juan Phelipe de Castaños.
2 fulls. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1766?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Escut imprès.
Anotació manuscrita. Edicte. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.25

1766, setembre, 18, San Ildefonso
Real Cedula de Su Magestad sobre que los eclesiasticos seculares y regulares se
abstengan de declamaciones y murmuraciones contra el Gobierno, guardando los
prelados para impedirlo lo dispuesto en conseqüencia de la Ley de el Reyno inserta.
Ignacio de Igareda certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Ignacio de Igareda.
2 fulls. 320 x 215 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1766?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Reclams.
Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.57

1766, setembre, 18, Barcelona
El marquès de la Mina comunica la Reial Provisió del Consell (1766, juliol, 18, Madrid)
per la qual se manda no se dé curso à los Memoriales y demás Papeles Anonimos que no
esten con fecha, y firmados seguint allò que estableix la Llei seixanta-quatre, títol quart,
llibre segon de la Recopilació.
Signat pel Marqués de la Mina, Rodrigo de la Torre, Francesc de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 22 de
setembre de 1766.
1 full. 435 x 320 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1766?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.46

1766, novembre, 19, Barcelona
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El marquès de la Mina comunica la Reial Cèdula (1766, octubre, 2, San Ildefonso)
declarando no gozarse de fuero alguno en las incidencias de Tumultos, motin y demàs que
en ella se expresa.
Signat pel Marqués de la Mina, Rodrigo de la Torre i Francesc de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 25 de
novembre de 1766.
1 full. 430 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1766?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.47

1766, novembre, 19, Barcelona
El marquès de la Mina comunica la Reial Cèdula (1766, octubre, 9, San Lorenzo) per la
qual se sirve declarar el conocimiento de los Bienes de los que fallecen abientestato sin
parientes conocidos, à favor de la Justicias Reales Ordinarias.
Signat pel Marqués de la Mina, Rodrigo de la Torre i Francisco de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Pere Constansó pregona l’edicte a Barcelona, el 25 de
novembre de 1766.
1 full. 430 x 320 mm. Imprès a dues columnes ([s.l. : s.n., 1766?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el
marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.48

1767, gener, 1, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre,
i el seu desglossament, 43.989 rals d’ardit, sense comptar la bonificació de 1.389; també
mana fer el repartiment per menor.
Signat per Juan Felipe de Castaños i Tomàs López.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1767?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Anotació
manuscrita. Notificació del cadastre. Formulari. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 13.80

1767, gener, 10, Barcelona
Antonio Sastre comunica que ha rebut de Cosme Bermúdez de Castro 13.959 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al tercer terç de 1766.
Signat per Antonio (part de la signatura impresa) Sastre (part autògrafa), Thomàs Lopez i
altre il·legible.
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1 full. 295 x 200 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.19

1767, novembre, 21, Barcelona
Bernard O’Connor comunica la Reial Cèdula (1767, octubre, 18, San Lorenzo) declarando
las penas que se han de imponer à los Regulares de la Compañía del nombre de Jesus, que
en contravencion de la Real Pragmatica (1767, abril, 2) de su Estrañamiento bolvieren à
estos Reynos sin su Real Permiso.
Signat per Bernardo O-Conor i Mariano Josep Sala.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 25 de
novembre de 1767.
1 full. 460 x 350 mm. Imprès a dues columnes ([s.l. : s.n., 1767?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el
marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.49

1768, abril, 28, Madrid
Real Provision acordada de Su Magestad, y Señores de el Consejo, para que no se
arrienden los Oficios pùblicos de Regidor con insercion de la Ley octava, titulo tercero,
libro septimo de la Nueva Recopilacion.
Ignacio de Igareda certifica la còpia de la Reial Provisió.
Signat per Ignacio de Igareda.
2 fulls. 315 x 215 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1768?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Reclams.
Reial provisió. Conservació regular. Restes de cola

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.59

1768, maig, 10, Barcelona
Francisco Montero comunica que ha rebut de Pedro Francisco Goosens 14.161 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al primer terç de 1768.
Signat per Francisco (part de la signatura impresa) Montero (part autògrafa), Thomàs
Lopez i altres il·legibles.
1 full. 305 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Anotació manuscrita posterior. Carta de pagament.
Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.20
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1768, juny, 23, Aranjuez
Reial Cèdula que estableix els aranzels i les taxes dels tribunals del Regne. Té 8 articles.
Ignacio Esteban de Higareda certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Ignacio Esteban de Higareda.
2 fulls. 310 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1768?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Reclams.
Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.1

1768, juliol, 9, Barcelona
El comte de Ricla comunica les penes que s’imposaran a les persones que venguin el pa a
més preu o de menys pes, segons es preveu en l’edicte de 19 de desembre de 1767, així
com als que manipulin el blat o les farines perjudicant la salut.
Signat pel Conde de Ricla, Joseph Faustino Perez de Hita i Francisco de Prats y Matas.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona l’11 de juliol
de 1768.
1 full. 440 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1768?]). Castellà. Caplletra. Retallat el marge lateral esquerra.
Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.9

1768, juliol, 30, Barcelona
El comte de Ricla comunica l’ordre que els propietaris i arrendataris de terrenys del costat
del camí nou de Barcelona a Molins de Rei han de conservar i netejar el camí i la rasa de
desaigua.
Signat pel Conde de Ricla i Manuel de Vadillo.
1 full. 425 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1768?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.50

1768, setembre, 10, Barcelona
Francisco Montero comunica que ha rebut de Pedro Francisco Goosens 14.161 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al segon terç de 1768.
Signat per Francisco (part de la signatura impresa) Montero (part autògrafa), Thomàs
Lopez i altres il·legibles.
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1 full. 300 x 200 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.21

1768, setembre, 17, Barcelona
El comte de Ricla comunica la Reial Cèdula (1768, agost, 20, San Ildefonso) per la qual els
comerciants de grans han de presentar els seus llibres en les capitals de partit.
Signat pel Conde de Ricla, Joseph Faustino Perez de Hita i Francisco de Prats y Matas.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 22 de
setembre de 1768.
1 full. 430 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1768?]). Castellà. Caplletra. Retallat el marge lateral esquerra.
Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.10

1768, setembre, 26, Barcelona
Bernard O’Connor comunica la Reial Cèdula (1768, setembre, 2, Madrid) rebuda de Juan
de Peñuelas sobre la declaració de comestibles.
Signa per Bernardo Ô-conor Phaly.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 26 de
setembre de 1768.
1 full. 440 x 310 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1768?]). Castellà. Caplletra. Retallat el marge
lateral esquerra. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.11

1768, setembre, 26, Barcelona
Bernard O’Connor comunica la Reial Cèdula (1768, agost, 12, San Ildefonso) rebuda de
Juan de Peñuelas sobre l’extinció en totes les Universitats i Estudis de les Càtedres de
l’escola Jesuítica i la prohibició d’utilitzar llibres d’autors jesuïtes per a l’ensenyament.
Signat per Bernardo Ô-conor Phaly.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 26 de
setembre de 1768.
1 full. 430 x 300 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1768?]). Castellà. Caplletra. Retallat el marge lateral esquerra.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.12
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1768, octubre, 17, Barcelona
El comte de Ricla comunica la Reial Ordre que comunica Juan de Peñuelas (1768,
setembre, 13) permitiendo pedir limosna solamente à las Casas de Misericordia,
Hospitales, Hospicios, y Presos de la Carcel de los Pueblos en que los hubiere; pero
ceñidos à sus respectivos Obispados, y sin estenderse los unos al distrito de los otros, y
con que por esta razon no gozen exempcion alguna los sugetos que pidieren.
Signat pel Conde de Ricla, Josep Faustino Pérez de Hita i Francisco de Prats i Matas.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 31
d’octubre de 1768.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès a dues columnes ([s.l. : s.n., 1768?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el
marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.51

1768, novembre, 15, Barcelona
El comte de Ricla comunica la resolució del Tribunal Suprem rebuda de Juan de Peñuelas
(1768, octubre, 21) sobre l’aclariment al dubte que presentava el Real Acuerdo del 27 de
juliol de 1758 referent a la regulació dels interessos judicials mercantils.
Signat pel Conde de Ricla, Joseph Faustino Perez de Hita i Francisco de Prats y Matas.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 23 de
novembre de 1768.
1 full. 425 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1768?]). Castellà. Caplletra. Retallat el marge lateral esquerre.
Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.13

1768, novembre, 24, San Lorenzo
Ignacio de Igareda certifica la còpia del Reial Decret (1768, novembre, 18) i els 7 articles
de la Reial Resolució sobre la supressió de la Junta de Obras y Bosques, la Secretaria, la
Comptaduria, l’Agència Fiscal, l’Escrivania de Càmara i demés empleats i dependències i
sobre les seves conseqüències.
Signat per Ignacio de Igareda.
2 fulls. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1768?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Reclams.
Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.58

1769, gener, 10, Barcelona
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Antonio Sastre comunica que ha rebut del marquès de Zambrano 14.161 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al tercer terç de 1768.
Signat per Antonio (part de la signatura impresa) Sastre (part autògrafa), Thomàs Lopez i
altres il·legibles.
1 full. 295 x 200 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.22

1769, març, 13, Madrid
Juan Antonio Rero comunica la Reial Cèdula (1769, març, 3) sobre la continuïtat de les
providències de la veda general de cacera i pesca en tot el Regne i algunes particularitats.
Signat per Juan Antonio Rero y Peñuelas.
2 fulls. 315 x 215 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1769?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Reclams. Edicte. Conservació bona.
Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.26

1769, abril, 13, Barcelona
Bernard O’Connor comunica la Reial Provisió (1768, desembre, 20, Madrid) que li ha fet
saber Juan de Peñuelas (1769, març, 23) per tal d’evitar que els pagesos arrendadors de
terres siguin desposseïts d’elles en perjudici del conreu.
Signat per Bernardo ò-Conor Phaly.
2 fulls. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1769?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.27

1769, abril, 13, Barcelona
Bernard O’Connor comunica la Reial Cèdula (1769, gener, 31, Madrid) que li ha fet saber
Juan de Peñuelas (1769, març, 23) sobre el termini de dos anys per al mandat dels diputats
del comú, canviant-se’n anualment dos on se’n triïn quatre, i un on n’hi hagin dos, sense
afectar les eleccions fetes aquest any.
2 fulls. 320 x 215 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1769?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació regular, tacat. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.28
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1769, abril, 15, Barcelona
Bernard O’Connor comunica la Reial Cèdula (1769, març, 3, El Pardo) que li ha fet saber
Juan Antonio Rero y Peñuelas (1769, abril, 13) sobre la continuació de la veda anual de
cacera i pesca, de març a juliol, conforme les lleis, reials pragmàtiques i ordres establertes
des de 1754 fins la present. Té 24 articles.
Signat per Bernardo ô-Conor Phaly.
4 fulls, paginació pròpia. 320 x 215 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1769?]). Sign.: A4. Castellà. Caplletra. Reclams.
Edicte. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.29

1769, abril, 28, Madrid
Juan de Peñuelas comunica al comte de Ricla l’ordre del Consell sobre el termini de dos
anys per al mandat dels diputats del comú, canviant-se’n anualment dos on se’n triïn
quatre, i un on n’hi hagin dos, sense afectar a les eleccions fetes aquest any. I en el cas de
pobles amb un sol diputat que el seu mandat sigui de dos anys.
Signat per Juan de Peñuelas.
1 full. 310 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1769?]). Castellà. Edicte. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.30

1769, abril, 28, Madrid
Juan de Peñuelas comunica al comte de Ricla l’ordre del Consell sobre la possibilitat que
els diputats del comú controlin, juntament amb el regidor nomenat per l’Ajuntament, la
seguretat de la compra de gèneres, el seu pes, preu i qualitat.
Signat per Juan de Peñuelas.
1 full. 310 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1769?]). Castellà. Edicte. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.31

1769, octubre, 23, Barcelona
El comte de Ricla comunica la Reial Cèdula de Carles III (1769, agost, 13, San Ildefonso)
sobre l’establiment de Quarter i de Barri a totes les ciutats on resideixen cancelleries. Té 17
capítols i presenta la relació de llocs on els batlles poden exercir la jurisdicció civil, entre
ells L’Hospitalet.
Signat pel Conde de Ricla i Josep Barberí i Vila.
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Inclou una nota final per la qual Joan Casades i Pujol, Jaime Mas y Navarro i Francisco
Mas certifiquen que s’ha publicat l’edicte a Barcelona, el 25 d’octubre de 1769.
1 full format per tres peces. 1105 x 625 mm. Imprès en dues columnes. Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el
marge lateral esquerre. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 12.1

1769, novembre, 8, Barcelona
Bernard O’Connor comunica la Reial Cèdula que comunica Juan de Peñuelas (1769,
octubre, 24) en que se prohive la introduccion, expedicion, y retencion de Estampas
satíricas alusivas à las providencias tomadas por S.M. sobre la expulsion de los Regulares
expatriados de los Reales Dominios, las presenten en mi Secretaria dentro el preciso
termino de ocho dias desde esta Publicacion en adelante contaderos, que de no executarlo
se aplicarà al que contraviniere las penas establecidas en ella.
Signat per Bernardo Ô-Conor.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 10 de
novembre de 1769.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1769?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte. Retallat el marge
lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.52

1769, novembre, 8, Barcelona
Bernard O’Connor comunica la Reial Cèdula que comunica Juan de Peñuelas (1769,
octubre, 24) sobre la renovació de penes imposades en la Reial Cèdula (1767, octubre, 18,
San Lorenzo) contra los Regulares de la Compañía expatriados.
Signat per Bernardo ô-Conor.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 10 de
novembre de 1769.
1 full. 465 x 350 mm. Imprès a dues columnes ([s.l. : s.n., 1769?]). Castellà. Caplletra. Postil·la. Edicte.
Retallat el marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.53

1769, novembre, 9, Barcelona
El comte de Ricla comunica la Reial Ordre del Consell (1769, setembre, 19, Madrid) per la
qual en lo succesivo en el caso de lograr, y obtener, ò llegar à su poder, ò noticia
qualesquiera Letras, ò Despachos del Tribunal de la Nunciatura, ò de la Corte Romana de
la clase, que las arriba referidas, las presenten à Nos, ò bien nos dèn puntual aviso de las
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Letras ò Despachos de que tubieren noticia, y de las Personas en cuyo poder se hallaren,
para en su vista dar la providencia correspondiente.
Signat pel Conde de Ricla, Josep Faustino Pérez de Hita i Josep Barberí i Vila.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 17 de
novembre de 1769.
1 full. 435 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1769?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.54

1769, novembre, 10, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica l’ordre del Consell que li ha fet saber Manuel Becerra
(1769, setembre, 25) sobre el compliment de la manera de procedir al cobrament dels
deutes que resulten a favor dels efectes públics.
Signat per Juan Phelipe de Castaños.
2 fulls. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1769?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Escut imprès.
Edicte. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.32

1769, novembre, 22, Barcelona
Bernard O’Connor comunica la Reial Provisió (1769, octubre, 17, Madrid) que li ha fet
saber Juan de Peñuelas (1769, novembre, 7) sobre l’obtenció d’una Reial aprovació per
poder exercir l’ofici els escrivans numeraris o locals, que siguin nomenats pels Dueños de
Vasallos per als pobles de la Corona d’Aragó.
Signat per Bernardo Ô-Conor Phaly.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 28 de
novembre de 1769.
4 fulls, paginació pròpia. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1769?]). Castellà. Sign.: A4. Caplletra. Reclams.
Edicte. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.33

1770, gener, 2, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica l’ordre del Rei que li ha fet saber Manuel Becerra
(1769, desembre, 19) sobre l’augment de 8 maravedissos al 2 % dels valors de propis i
arbitris a partir de l’1 de gener de 1770.
Signat per Juan Phelipe de Castaños.

67

2 fulls. 320 x 215 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1770?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclam. Escut imprès.
Edicte. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.34

1770, febrer, 15, Barcelona
El comte de Ricla comunica la Reial Ordre (1769, desembre, 16, Madrid) que comunica
Juan de Peñuelas para que se regle el modo de pedir Limosnas por los Santuarios que
tubieren licencia de aquel Supremo Tribunal para ello, y demàs que expresa.
Signat pel Conde de Ricla, Josep Faustino Pérez de Hita i Juan Pérez Claras.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 22 de febrer
de 1770.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès a dues columnes ([s.l. : s.n., 1770?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el
marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.55

1770, març, 7, Barcelona
El comte de Ricla comunica la Reial Pragmàtica-sanció (1770, gener, 18, El Pardo) per la
qual se sirva establecer las reglas, y la forma, que se ha de tener en adelante en la
creacion de Notarios de Asiento, ò Número de los Tribunales Eclesiásticos, y de los
Ordinarios, con lo demás. Té 13 articles.
Signat pel Conde de Ricla, Joseph Faustino Perez de Hita i Juan Peres Claras.
Inclou una nota final per la qual Joan Casades i Pujol i Bernardo Forès y Texidor
certifiquen la publicació de l’edicte a Barcelona el 16 de març de 1770.
4 fulls. 320 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1770?]). Sign.: A4. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.35

1770, abril, 5, Barcelona
Instruccion que ha de observar el [espai en blanc] en el desempeño de su instituto en
aquel distrito, además de lo que por instrucciones generales le está prevenido, y ordenes
que por escrito ò de palabra le diesse el Comandante del Resguardo Don Francisco de
Alva y Sangés y otros visitadores.
Aquesta instrucció és motivada per l’ordre de Carles III al comte de Ricla perquè la tropa i
les justícies auxiliïn al Resguardo, guarda de duana, per fer front al contraban procedent
del Regne de França que perjudica a la Reial Hisenda.
2 fulls. 295 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1770?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Reclams. Instrucció. Conservació
bona. Restaurat el 1997.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.55

1770, abril, 6, Barcelona
El comte de Ricla comunica la Reial Ordre que li ha fet saber Miguel de Múzquiz sobre la
morositat que experimenten les Justícies del Principat de Catalunya en la persecució dels
contrabandistes. Té 16 articles.
Signat pel Conde de Ricla, Joseph Faustino Perez de Hita i Joseph Barberí y Vila.
2 fulls. 320 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1770?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.36

1770, maig, 23, Madrid
Real Provision de Su Magestad y señores del Consejo en la que se prescriben las reglas
que en adelante se han de observar en el repartimiento de Pastos y de las Tierras de
Propios y Arbitrios y Concegiles Labrantías.
Ignacio de Igareda certifica la còpia de la Reial Provisió del rei i del Consell del 23 de
maig de 1770, Madrid. Té 13 articles.
Signat per Ignacio de Ygareda.
2 fulls. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1770?]). Sign.: [ ]2. Escut imprès. Castellà. Caplletra. Postil·la.
Reclams. Reial Provisió. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.84

1770, juny, 19, Madrid
Real Provision de Su Magestad y señores del Consejo por la que se prohibe el despacho,
lectura, retencion y qualquiera nueva impresion ò copia à la mano del papel ò discurso,
estampado en Valencia por Benito Monfort en el presente año con el tìtulo de Puntos de
disciplina eclesiastica, su autor Don Francisco de Alba, Presbytero, en la conformidad que
se conviene.
Juan de Peñuelas certifica la còpia de la Reial Provisió del rei i del Consell .
Signat per Juan de Peñuelas.
2 fulls. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1770?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Postil·la.
Reclams. Reial provisió. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.85
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1770, juny, 21, Aranjuez
Real Cedula de Su Magestad expedida a consulta del Consejo por la qual se manda que a
ningun asentista de maderas para la Real Armada se conceda preferencia en perjuicio de
los dueños particulares de los montes ni en los de los Comunes.
Juan de Peñuelas certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Juan de Peñuelas.
2 fulls. 315 x 215 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1770?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Reclam.
Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.59

1770, juliol, 17, Barcelona
Josep Barberí i Vila comunica que es publiqui cada any, un mes abans de la verema,
l’edicte del regent i dels oïdors de la Reial Audiència referent al compliment de l’establert
per protegir la producció i comercialització dels aiguardents.
Signat per Joseph Barberí y Vila.
2 fulls. 315 x 215 mm. Imprès (Barcelona : por Thomas Piferrer ..., 1770). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra.
Reclams. Edicte. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.37

1770, juliol, 21, Barcelona
José Barberí i Vila comunica la Reial Provisió del Consell (1756, agost, 27, Madrid) sobre
el no entorpiment de l’extracció de grans, vi i aiguardents, per a la qual activitat no cal cap
llicència.
Signat per José Barberí i Vila.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 21 de juliol
de 1770.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès a dues columnes ([s.l. : s.n., 1770?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el
marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.56

1770, juliol, 24, Barcelona
José Barberí i Vila comunica la carta rebuda de Juan de Peñuelas (1770, juliol, 20) sobre la
Reial Ordre que prohibeix l’ús de barrets xambergs i s’ordena l’ús del barret amb les tres
puntes aixecades, a excepció dels clergues d’Ordre Sacra que hauràn de portar aixecades
les dues ales laterals i amb el folre de tafetà negre engomat.
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Signat per José Barberí i Vila.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 27 de juliol
de 1770.
1 full. 430 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1770?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.57

1770, juliol, 25, Barcelona
Bernard O’Connor comunica la carta rebuda de Juan de Peñuelas (1770, juliol, 11) sobre lo
conveniente, que es al buen orden de la República la privacion de los Sombreros gachos, ò
chambergos, y como deben llevarlos los que visten habitos largos, de Sotana, y Manteo,
con distincion de los constituídos en Orden Sacro.
Signat per Bernardo Ô-Conor.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 27 de juliol
de 1770.
1 full. 430 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1770?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.58

1770, juliol, 30, Barcelona
José Faustino Pérez de Hita comunica la Reial Pragmàtica-sanció amb rang de llei (1770,
juny, 24, Aranjuez) sobre la prohibició absoluta de la introducció i ús de les mussolines en
el Regne.
Signat per Joseph Faustino Perez de Hita, Balthasar de Aperregui, Jacobo de Huerta i
Joseph Barberí y Vila.
Inclou una nota final per la qual Josep Casades i Pujol i Jaime Mas y Navarro certifiquen
la publicació de l’edicte a Barcelona el 13 d’agost de 1770.
4 fulls. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1770?]). Sign.: A4. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.38

1770, juliol, 30, Barcelona
José Faustino Pérez de Hita comunica la Reial Pragmàtica-sanció amb rang de llei (1770,
juny, 28, Madrid) sobre la prohibició absoluta de la utilització de capes i mantellines que
no siguin de seda o llana.
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Signat per Joseph Faustino Perez de Hita, Balthasar de Aperregui, Jacobo de Huerta i
Joseph Barberí y Vila.
Inclou una nota final per la qual Josep Casades i Pujol i Jaime Mas y Navarro certifiquen
la publicació de l’edicte a Barcelona el 13 d’agost de 1770.
2 fulls. 310 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1770?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.39

1770, juliol, 31, Barcelona
Josep Barberí i Vila comunica que li han fet saber el regent i els oïdors de la Reial
Audiència la Reial Cèdula (1770, juny, 24, Aranjuez) on comunica las causas y negocios
en que debe conocer la Real Junta de Comercio y Moneda, y las en que deben entender los
demàs Tribunales del Reyno.
Signat per Joseph Barberí y Vila.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 8 d’agost de
1770.
2 fulls. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1770?]). Sign.: A2. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació regular, tacat. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.40

1770, novembre, 3, San Lorenzo
Real Ordenanza en que S. M. establece las reglas que inviolablemente deben observarse
para el annual reemplazo del egército con justa y equitativa distribucion en las provincias.
Juan Gregorio Muniain comunica la còpia de la Reial Ordenança de Carles III. Té 59
articles i s’acompanya d’un full Para el reparto de quintas: provincias, capitales,
intendencias.
Signat per Muniain.
22 fulls, paginació pròpia fins la 40 [+1f]. 310 x 220 mm. Imprès (en Madrid : en la Oficina de Pedro Marin
..., 1770). Sign.: A20, [ ]2. Castellà. Portada amb escut. Caplletra. Reclams. Reial ordenança. Conservació
bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.81

1770, novembre, 10, Barcelona
Fernando González de Menchaca comunica l’ordre del Consell que li ha fet saber Manuel
Becerra (1770, setembre, 7) sobre la prevalença dels reglaments dels Comuns del Principat
de Catalunya en detriment de les assignacions que feien els Comuns als convents, les quals
si es mantenen han de ser de caràcter voluntari.
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Signat per Fernando González de Menchaca.
1 full. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1770?]). Castellà. Caplletra. Reclam. Edicte. Conservació bona.
Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.41

1770, novembre, 24, San Lorenzo
Real Cedula de Su Magestad y señores del Consejo por la que se manda observar la nueva
Real Ordenanza expedida dando reglas para el anual reemplazo del exercito con lo demas
que contiene.
Juan de Peñuelas certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Juan de Peñuelas.
4 fulls, foliació pròpia. 300 x 210 mm. Imprès (en Madrid : en la Oficina de Antonio Sanz ..., 1770). Sign.:
A4. Castellà. Portada amb escut. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.60

1770, desembre, 19, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica la carta del Real Despacho de la Real Junta General de
Comercio y Moneda del Reyno (1770, desembre, 2, Madrid) referent a l’aprovació del
reglament per a la construcció de bótes o quarteroles i barrils que serveixen per al comerç
d’aiguardents i vins, i també per a la fabricació d’aiguardents.
Signat per Juan Phelipe de Castaños i Juan Vidál y Mir.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 5 de gener
de 1771.
1 full format per tres peces. 790 x 435 mm. Imprès en dues columnes. Castellà. Caplletra. Escut imprès.
Edicte. Retallat el marge lateral esquerre. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 12.2

1771, gener, 1, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre,
i el seu desglossament, 44.005 rals d’ardit, sense comptar 177 d’endarreriments i 2.441 de
bonificacions; també mana fer el repartiment per menor.
Signat per Juan Felipe de Castaños i el Barón de la Linde.
1 full. 410 x 320 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1771?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Anotació
manuscrita. Notificació del cadastre. Formulari. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 13.81
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1771, abril, 10, Barcelona
Fernando González de Menchaca comunica l’ordre del Consell que li ha fet saber Manuel
Becerra (1771, març, 6) sobre el cobrament dels deutes de propis i arbitris segons preveu
l’ordre general (1769, agost, 18).
Signat Fernando González de Menchaca.
1 full. 310 x 225 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1771?]). Castellà. Reclam. Edicte. Conservació bona. Restaurat el
1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.42

1771, maig, 13, Barcelona
El comte de Ricla comunica la Reial Provisió del Consell (1771, febrer, 21, Madrid) per la
qual se manda que todos los Comerciantes y Mercaderes lleven à las Aduanas ò Casas de
Ayuntamiento de los Pueblos las Muselinas que exîsten en su poder, para que se sellen,
depositen, y guarden en la Casa ò Almacen que se destine por los Subdelegados de Rentas.
Signat pel Conde de Ricla, Baltasar d’Aperregui i el Barón de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 25 de maig
de 1771.
1 full. 430 x 310 mm. Imprès a dues columnes ([s.l. : s.n., 1771?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el
marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.59

1771, juny, 30, Madrid
Real Cedula de Su Magestad que contiene varias declaraciones y adiciones a la Real
Ordenanza de tres de noviembre de mil setecientos setenta, expedida para el anual
reemplazo del exercito.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula. Té 8 articles.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls, foliació pròpia. 300 x 210 mm. Imprès (en Madrid : en la Oficina de Antonio Sanz ..., 1771). Sign.:
A4. Castellà. Portada amb escut. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.61

1771, juliol, 11, Madrid
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Real Provision de Su Magestad y señores del Consejo en que se prescriben los requisitos
que han de concurrir en las personas que se dediquen al Magisterio de las Primeras
Letras y los que han de preceder para su exâmen con lo demàs que contiene.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Provisió del rei i del Consell.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 315 x 220 mm. Imprès (Barcelona : por Thomas Piferrer ..., [1771?]). Sign.: A4. Castellà. Escut
imprès. Caplletra. Reclams. Reial provisió. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.86

1771, juliol, 21, San Ildefonso
Real Cedula de Su Magestad y señores del Consejo concediendo esencion para el
reemplazo anual del exercito a los que se emplean en la construccion, armamento y
carena de las Reales Escuadras y demas buques de guerra de los tres Departamentos de
Marina, el Ferról, Cadiz y Cartagena, y asimisno á los que se ocupan en el estudio del
Pilotage.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls, foliació pròpia. 295 x 210 mm. Imprès (en Madrid : en la Oficina de Antonio Sanz ..., 1771). Sign.:
A4. Castellà. Portada amb escut. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.62

1771, juliol, 25, San Ildefonso
Real Cedula de Su Magestad declarando esentos del anual reemplazo del exercito a varios
individuos operarios en las minas del azogue del Almadén.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula. Té 4 articles.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls, foliació pròpia. 300 x 210 mm. Imprès (en Madrid : en la Oficina de Antonio Sanz ..., 1771). Sign.:
A4. Castellà. Portada amb escut. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.63

1771, agost, 27, San Ildefonso
Real Cedula de su Magestad y señores del Consejo en que se declaran exceptuados de
sorteos para el reemplazo del exercito a los hijos de bataneros y prensadores de ropas.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
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2 fulls. 300 x 205 mm. Imprès (en Madrid : en la Oficina de Antonio Sanz ..., 1771). Sign.: [ ]2. Castellà.
Portada amb escut. Reclam. Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.64

1771, setembre, 26, L’Hospitalet
Àpoca de Fèlix Bover per la qual ha rebut de Joseph Basquet, clavari, l’import de 3 lliures,
un sou i deu diners a compte de la pensió de 36 lliures de 1771 que fa el comú a la rectoria.
Signat per Felix Bover.
1 full. 115 x 160 mm. Manuscrit. Català. Àpoca. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.4

1771, octubre, 14, Barcelona
El comte de Ricla comunica la Reial Provisió del Consell (1771, agost, 3, Madrid) per la
qual se declara que el comercio de granos ultramarinos debe quedar libre y sin la
sugecion del Libro que previene el Capitulo quinto de la Real Pragmática (1765, juliol,
11).
Signat pel Conde de Ricla, Joseph de Lardizabal i barón de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 24 d’octubre
de 1771.
2 fulls. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1771?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.43

1771, octubre, 14, Barcelona
El comte de Ricla comunica la Reial Cèdula (1771, agost, 18, San Ildefonso) per la qual se
guarde lo dispuesto en el Auto-acordado tercero, titulo diez, Libro quinto de la nueva
Recopilacion con lo demàs que contiene.
Signat pel Conde de Ricla, Joseph de Lardizabal i barón de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 26 d’octubre
de 1771.
2 fulls. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1771?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Postil·la. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.44
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1771, octubre, 14, Barcelona
El comte de Ricla comunica la Reial Pragmàtica-sanció (1771, agost, 20, San Ildefonso)
per la qual se declara tocar el conocimiento de las causas de falsificaciones de Moneda à
los Tribunales Superiores respectivos.
Signat pel Conde de Ricla, Joseph de Lardizabal i barón de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Jaime Mas y Navarro certifica la publicació de l’edicte a
Barcelona el 5 de novembre de 1771.
2 fulls. 310 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1771?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.45

1771, octubre, 21, Barcelona
El comte de Ricla comunica la regulació dels exàmens pericials.
Signat pel Conde de Ricla, Joseph de Lardizabal i barón de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 31 d’octubre
de 1771.
2 fulls. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1771?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.46

1771, octubre, 31, San Lorenzo
Real Cedula de Su Magestad y señores del Consejo por la qual se manda observar el Real
Decreto inserto de doce de mayo de mil setecientos sesenta y dos, en que se declara tocar
al Consejo el conocimiento de los propios y arbitrios del Reyno, con las declaraciones que
contiene.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
2 fulls. 315 x 220 mm. Imprès (Barcelona : por Thomas Piferrer ..., [1771?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut
imprès. Caplletra. Reclams. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.65

1771, novembre, 15, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica l’import que ha de pagar L’Hospitalet en concepte de
cadastre, 240 rals d’ardit, i la manera de fer-ho.
Signat Juan Phelipe de Castaños.
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2 fulls. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1771?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclam. Anotació
manuscrita. Disposició. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.3

1771, desembre, 4, Madrid
Real Cedula de Su Magestad y señores del Consejo por la qual se manda observar y
guardar lo declarado en otra de doce de agosto del año pasado de mil setecientos sesenta
y ocho sobre la extincion de las catedras y enseñanza de la Escuela Jesuìtica con lo demás
que ésta contiene.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
2 fulls. 285 x 190 mm. Imprès (Barcelona : por Thomas Piferrer ..., [1771?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut
imprès. Caplletra. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.66

1771, desembre, 17, Aranjuez
Real Cedula de S.M. y señores del Consejo por la qual se hacen varias declaraciones y
decisiones para la mas facil egecucion de lo prevenido en los articulos V, XVII y XXXI de
la Real Ordenanza de Reemplazos del Egercito.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 305 x 205 mm. Imprès (en Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1772). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada amb escut. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.67

1771, desembre, 26, Madrid
Real Cedula de S.M. y señores del Consejo por la qual se concede exempcion de sorteos
para el reemplazo del egercito à los fundidores de letras, que se egerciten de continuo en
esta profesion, y à los fabricantes de punzones y matrices, y se declara ser
comprehendidos en alistamientos y sorteos los mozos que sirvan en las Compañias de
Milicias Urbanas.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 305 x 205 mm. Imprès (en Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1772). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada amb escut. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular. Restaurat el 1997.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.68

1772, gener, 16, el Pardo
Real Cedula de Su Magestad y señores del Consejo en que se contiene la Ordenanza que
generalmente deberà observarse para el modo de cazar y pescar en estos Reynos con
señalamiento de los tiempos de veda de una y otra especie.
Juan Antonio Rero certifica la còpia de la Reial Cèdula. Té 10 articles per a la caça, 4 per a
la pesca i 8 per a les providències generals.
Signat per Juan Antonio Rero y Peñuelas.
4 fulls. 280 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Thomas Piferrer ..., [1772?]). Sign.: A4. Castellà. Escut
imprès. Caplletra. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.69

1772, abril, 20, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica la Reial Resolució (1772, febrer, 29) que li ha fet saber
Manuel Becerra sobre la necessitat que les Universitats que obtinguin sobrant en la
recaptació dels arbitris els inverteixin en benefici del comú.
Signat per Juan Phelipe de Castaños.
1 full. 305 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1772?]). Castellà. Caplletra. Reclam. Escut imprès. Edicte.
Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.47

1772, abril, 25, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica l’ordre del Consell de Castella que li ha fet saber
Manuel Becerra (1772, març, 27) sobre l’admissió de qualsevol veí en les subhastes dels
arrendaments de propis i arbitris.
Signat per Juan Phelipe de Castaños.
2 fulls. 320 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1772?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Reclams.
Edicte. Conservació regular. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.48

1772, abril, 30, Aranjuez
Real Cedula de S.M. y señores del Consejo por la qual se manda que los maestros de
coches estrangeros ò regnicolas aprobados en sus respectivas capitales de tales maestros
que quisieren establecerse en Madrid ò en otras partes de el Reyno à exercer este oficio,
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se les incorpore en el gremio correspondiente presentando su titulo ò carta de exâmen
original y contribuyendo con las cargas y derramas que les correspondan, y se declara lo
que deben saber para ser exâminados con lo demàs que contiene.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
2 fulls. 290 x 205 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1772?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Postil·la.
Reclams. Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.70

1772, maig, 11, Madrid
Real Provision de los señores de el Consejo por la qual se manda sujetar a postura todos
los generos que lo estaban antes de la Real Cédula de 16 de junio de 1767 bajo las reglas
que se previenen.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Provisió.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
2 fulls. 290 x 200 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1772?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Reclams.
Reial provisió. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.87

1772, maig, 12, Aranjuez
Real Cedula de Su Magestad y señores del Consejo por la qual se declaran esentos de
sorteos para el reemplazo del Egercito à diferentes sugetos, empleados en las Reales
Fabricas de Talavera, con lo demás que contiene.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula on consten els oficis
afectats.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 300 x 205 mm. Imprès (Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1772). Sign.: A2, [ ]2. Castellà.
Portada amb escut. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.71

1772, maig, 12, Aranjuez
Real Cedula de Su Magestad y señores del Consejo por la qual se declaran esentos de
sortéos para el Servicio Militar à diferentes sugetos empleados en las Reales Minas de
cobre de Rio Tinto y Aracena con lo demás que contiene.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
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4 fulls. 300 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1772). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada amb escut. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.72

1772, juny, 11, Aranjuez
Real Cedula de Su Magestad y señores del Consejo por la que se declaran inclusos en
sorteos para el annual reemplazo del Egercito à los dependientes de todos los Hospitales
del Reyno y libres de ellos à todos los oficiales de dotacion fija que existian en las Oficinas
de Particulares y Comunidades antes de la publicacion de la Ordenanza de tres de
noviembre de mil setecientos setenta.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 300 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1772). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada amb escut. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.73

1772, juny, 16, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica l’ordre que li ha fet saber el baró de Casa Goda (1772,
juny, 5) sobre el termini de quaranta dies, a partir de l’1 de juliol, que tenen els acreedors
censalistes de la Diputación y antiguo Magistrado de esta Ciudad de Barcelona perquè
formen i entreguen sus propuestas en la Secretaria de èsta Intendencia, explicando en
ellas, según el Formulario expedido, la gracia, y condonacion que hicieren, asi en
Capitalidad de los Censales, como en las pensiones debengadas de ellos, à fin que
exâminadas las mas ventajosas, se hagan publicas en los subhastos que deberan comenzar
en 12 del mismo y concluiran el dia 20.
Signat per Juan Felipe de Castaños.
1 full. 465 x 365 mm. Imprès a dues columnes ([s.l. : s.n., 1772?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el
marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.60

1772, juny, 19, Barcelona
José de Lardizábal comunica la Reial Pragmàtica-sanció amb rang de Llei (1772, maig, 29,
Aranjuez) per la qual se manda extinguir la actual moneda de plata, y oro de todas clases,
y que se selle à expensas de el Real Erario otra de mayor perfeccion con las declaraciones
que contiene.
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Signat per Joseph de Lardizábal, Balthasar de Aperregui, Jacobo de Huerta i el baron de
Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Francisco Mas certifica la publicació de l’edicte a
Barcelona el 20 de juny de 1772.
4 fulls. 290 x 200 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1772?]). Sign.: A4. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.49

1772, juny, 28, Madrid
Real Cedula de Su Magestad y señores del Consejo por la qual se declara el asiento que
deben ocupar los Curas en los actos de sorteos para el anual reemplazo del egercito con
lo demás que contiene.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula sense afectar a la declaració
de l’article VIII punt 2 de la Reial Ordenança (1770, 11, 03).
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 300 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1772). Sign.: A2, [ ]2. Castellà.
Portada amb escut. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.74

1772, juliol, 1, Barcelona
El marquès de Vallesantoro comunica els preus dels productes segons marca la Reial
Cèdula (1772, maig, 11), agrupats en: pesca salada; volateria i cacera; porc, ous i llet;
licors; calç i guix; llenya i carbó.
Signat pel Marqués de Vallesantoro, Ignacio Claramunt y Gavarró.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona l’4 de juliol de
1772.
1 full format per dues peces. 560 x 395 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1772?]). Castellà.
Caplletra. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.14

1772, juliol, 6, Barcelona
El marquès de Vallesantoro mana seguir el capítol 17 de l’edicte d’administració de places
del 29 de novembre de 1751 referent a l’adquisició de blat per part dels fideuers, forners i
tractants en farines i pa.
Signat pel Marqués de Vallesantoro i Ignasi Claramunt i Gavarró.
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Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 6 de juliol
de 1772.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès a dues columnes ([s.l. : s.n., 1772?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el
marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.61

1772, juliol, 7, Madrid
Real Cedula de Su Magestad y señores del Consejo por la qual se concede esencion de
sorteos para el reemplazo del Egercito à los alumnos del Colegio de la Asuncion de la
ciudad de Cordova que tengan plaza y residan de continuo en él, que se incluya à los
entretenidos en las oficinas, y los pastores de ganados deben sortearse en su pueblo y no
en el de su residencia, todo en la conformidad que se expresa.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1772). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada amb escut. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.75

1772, juliol, 18, Barcelona
Bernard O’Connor comunica la Reial Provisió (1772, juny, 20, Madrid) per la qual es
demana cremar públicament l’obra escrita en francès titulada Història imparcial dels
jesuïtes i es prohibeix la seva introducció i retenció.
Signat per Bernardo Ô-Conor Phaly, Joseph de Lardizabal i el baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 21 de juliol
de 1772.
2 fulls. 315 x 225 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1772?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.50

1772, agost, 5, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica l’ordre del Consell de Castella que li ha fet saber
Manuel Becerra (1772, març, 31) sobre la càrrega del 2% als repartiments, talles o
derrames que han de fer els pobles mancats de propis.
Signat per Juan Phelipe de Castaños.
2 fulls. 320 x 225 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1772?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Reclams.
Edicte. Conservació bona. Restaurat el 1997.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.51

1772, agost, 26, Barcelona
Bernard O’Connor comunica que a partir del 28 d’agost el batlle i altres persones
demanaran la caritat dels veïns per afinanzar la permanencia de este Pio Establecimiento
haciendo general el beneficio en el Prinicpado, se está trabajando, al mismo intento, en
eregir un Hospicio particular en cada Ciudad Episcopal de la Provincia, a fin de que por
este medio se vea libre esta de tanto Mendigo y Murri que la molesta.
Signat per Bernardo ô-Conor i Pere Badía.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès a dues columnes ([s.l. : s.n., 1772?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el
marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997. 2 exemplars originals.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.62

1772, octubre, 27, San Lorenzo
Real Cedula de S.M. y señores del Consejo por la qual se declaran exemptos del
reemplazo del Egercito los aperadores, fogateros de los hornos y otros empleados en las
Minas de Plomo de Linares.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1772). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada amb escut. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.76

1772, novembre, 1, San Lorenzo
Real Cedula de S.M. y señores del Consejo por la qual se dan varias reglas para la
conservacion de los caminos generales construìdos y que se vayan construyendo en el
Reyno.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula. Té 6 articles.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
2 fulls. 300 x 200 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1772?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Reclams.
Reial cèdula. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.77

1772, novembre, 3, Barcelona
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Bernard O’Connor comunica que no embaracen la extraccion de granos, vino y
aguardientes, como tampoco precisen a los extractores a que les pidan licencia, ni exîjan
cosa alguna por razon de ella seguint la Reial Provisió del Consell (1756, agost, 27).
Signat per Bernardo ô-Conor, Josep de Lardizabal i Fèlix de Prats i Santos.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 3 de
novembre de 1772.
1 full. 400 x 295 mm. Imprès a dues columnes ([s.l. : s.n., 1772?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el
marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.63

1772, novembre, 10, Barcelona
Bernard O’Connor comunica les cartes del Consell (1772, setembre, 28 i 1772, octubre, 7)
pel qual es mana als escrivans i notaris del Principat de Catalunya que no rebin ni
redueixin a escriptura pública atestacions extrajudicials voluntàries sense l’auto del jutge
que li mani rebre i autoritzar.
Signat per Bernardo Ô-Conor Phaly, Joseph de Lardizabal i el baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 18 de
novembre de 1772.
1 full. 300 x 200 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1772?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació bona. Restaurat el
1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.52

1772, novembre, 11, Barcelona
Bernard O’Connor comunica la Reial Cèdula (1772, octubre, 22, San Lorenzo) por la qual
se manda que los Arzobispos, Obispos, y otras Dignidades Consistoriales que tienen
Señorío y Jurisdiccion temporal, asi en primera instancia, como en grado de apelacion, la
exerzan por medio à los Tribunales Reales.
Signat per Bernardo Ô-Conor, Josep de Lardizabal i el Barón de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 18 de
novembre de 1772.
1 full. 400 x 295 mm. Imprès a dues columnes ([s.l. : s.n., 1772?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el
marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.64

1772, novembre, 23, Barcelona
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Bernard O’Connor comunica la Reial Cèdula (1772, octubre, 22, San Lorenzo) per la qual
es mana cumplir les anteriors expedides perquè els religiosos no visquin fora de clausura, i
que aquests com els seus superiors observin les regles que es prescriuen quan tinguin la
necessitat de pernoctar.
Signat per Bernardo ô-Conor, Josep de Lardizabal i el Barón de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 28 de
novembre de 1772.
1 full. 410 x 295 mm. Imprès a dues columnes ([s.l. : s.n., 1772?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el
marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.65

1772, novembre, 23, Barcelona
Bernard O’Connor comunica la carta rebuda de Juan de Peñuelas (1772, octubre, 31) on
comunica que los Religiosos Franciscanos, Observantes, Descalzos, Capuchinos, y demás
Mendicantes que pueden pedir Limosna, no lo deben hacer de las de frutos por las Eras, y
Campos hasta que se verifique tenerlos ya recogidos en sus Oficinas los Labradores, y por
consiguiente haber pagado, ò seprado para quien deba percibir los Diezmos, y Cotas
Dominicales de Frutos, de que como caudal ageno, ningun Labrador es justo haga
Limosnas.
Signat per Bernardo Ô-Conor, Josep de Lardizábal i el Barón de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 28 de
novembre de 1772.
1 full. 395 x 285 mm. Imprès a dues columnes ([s.l. : s.n., 1772?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el
marge lateral esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.66

1772, desembre, 12, Barcelona
Bernard O’Connor comunica la necessitat de controlar els excessos en les admissions als
hospicis de pobres i seguir el què s’estableix en les lleis, reials pragmàtiques i ordres
particulars amb la Real Junta de Hospicio.
Signat per Bernardo Ô-Conor i Pere Badia.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 17 de
desembre de 1772.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1772?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Retallat el marge lateral
esquerra. Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 13.67
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1772, desembre, 20, Barcelona
Juan Felipe de Castaños comunica la Reial Ordre (1772, novembre, 20) que li ha fet saber
Miguel de Múzquiz sobre l’entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 1773 del nou
sistema de pagament dels subministraments de les tropes, enviant a Intendència els rebuts
cada 4 mesos.
Signat per Juan Phelipe de Castaños.
1 full. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1772?]). Castellà. Escut imprès. Caplletra. Reclam. Edicte.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.53

1773, gener, 14, El Pardo
Real Cedula de S. M. y Señores de su Consejo encargando a los Tribunales Superiores,
Ordinarios Eclesiásticos, y Justicias de estos Reynos cuyden respectivamente la execución
del Breve de su Santidad sobre reduccion de asilos de estos Reynos.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
2 fulls. 280 x 190 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1773?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Reclams.
Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.2

1773, març, 25, El Pardo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo por la qual se manda observar, y guardar la
Real Ordenanza adicional à la de reemplazos del Egercito, de tres de noviembre de mil
setecientos setenta, en que se declaran varias esenciones, y casos, para la mas facil, y
exascta egecucion del alistamiento, y sorteo, guardada equidad.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 300 x 200 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]4. Castellà.
Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.3

1773, abril, 20, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo por la que se previene lo que se ha de
observar por los Prelados Eclesiasticos, en quanto à dar licencias para la impresión de
papeles, ò libros de los que expresa la Ley 24. con la limitacion, y en la forma que se
contiene.
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Pedro Escolano de Arrieta certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Pedro Escolano de Arrieta.
4 fulls. 290 x 205 mm. Imprès ([s.l. : sn., 1773?]). Sign.: A4. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Reclams.
Postil·les. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.4

1773, juny, 6, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo por la qual se concede exencion del Sortéo,
para el reemplazo del Egercito, à los cursantes, y graduados de la Universidad de la Villa
de Oñate, con las declaraciones que expresa.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]4. Castellà. Escut
imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.5

1773, juny, 6, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo por la qual se declaran exentos del sortéo
para el reemplazo del Egercito los naturales del Reyno de Galicia, que han venido de su
Patria con motivo de la caba, y siega, para restituírse à ella en acabando estas
importantes operaciones, y à otros qualesquiera jornaleros de temporada, que salen à
buscar su vida à otra provincia, por deber ser sorteados en su verdadero domicilio,
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 300 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.6

1773, juny, 6, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declaran exentos del Sortéo,
para el Reemplazo del Egercito, à los hijos de estrangeros industriosos nacidos en estos
Reynos, aunque se consideren como naturales, y sujetos à las leyes, y cargas públicas,
siendo de primer grado, con tal de que vivan aplicados à los oficios de éste, ò se ocupen en
otra industria provechosa al Estado.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
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4 fulls. 290 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Impremnta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.7

1773, juny, 6, Aranjuez
Real Cedula de S. M. a consulta del Consejo, por la que se sirve eximir de todos los
derechos reales los granos, y harinas que vengan de fuera à los puertos de estos Reynos,
hasta fin de Agosto de 1774.
Antonio Martínez Salazar i Pedro Escolano de Arrieta certifiquen la còpia de la Reial
Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar i Pedro Escolano de Arrieta.
2 fulls. 295 x 200 mm. Imprès (Barcelona : por Thomas Piferrer ..., 1773?). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut
imprès. Caplletra. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.8

1773, juny, 22, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declaran exentos del sortéo,
para el reemplazo del Egercito, à los cursantes de la Universidad de Irache, con las
declaraciones que expresa.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.9

1773, juny, 22, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declara comprehendidos en el
Sortéo, par ael reemplazo del Egercito, los hijos, y oficiales de Albeytar, del mismo modo
que los demás contribuyentes à él, à excepcion de los que tengan alguna calidad de las
prevenidas en las ordenanzas de reemplazos, para gozar esencion.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 300 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.10
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1773, juny, 22, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la que se declara, que los dispensados,
cuyas Proclamas no se han empezado à correr, conforme al articulo treinta y dos de la
ordenanza de reemplazos, están obligados al sortéo, sin diferencia de los demás mozos
habiles que haya en el pueblo donde ocurran estos casos.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 300 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.11

1773, juny, 22, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda, que en las ciudades, y
villas donde huviere comerciantes, y no estè establecido Consulado, el Corregidor, ò
Alcalde Mayor, con el Ayuntamiento, elijan un comerciante de por mayor, y otro de por
menor, los quales formen la lista de los comerciantes de ambas clases, cada uno de la
suya, com lo demás que se previene.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.12

1773, juny, 22, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declara, que los asuntos de
sortéos para el reemplazo del Egercito, deben despacharse ante los escribanos de
Ayuntamiento de los pueblos, por los motivos que se expresan.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.13
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1773, juliol, 8, Madrid
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declara, que los cursantes, y
graduados en Artes, y cursantes de primer año en Theología, Cánones, Leyes, y Medicina
de la Universidad de Valladolid, y demás del Reyno, deben gozar de la exencion del sortéo
para el reemplazo del Egercito, teniendo, y observando ñas calidades, y prevenciones que
se expresan.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 300 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.14

1773, juliol, 24, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declara, que la calidad de
oficiales, y sus honores aprovecha à los padres; pero no es trascendental à los hijos que
no militan, à fin de que puedan ser incluídos en el sortéo de reemplazo del Egercito: con lo
demás que contine.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.15

1773, agost, 12, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda, que en la execucion de
las sentencias de los Jueces de alzadas, ò apelaciones en los pleytos, seguidos en los
Consulados de comercio, se guarde lo dispuesto por las Leyes 1. y 2. Tit. 13. Lib. 3. De la
Recopilacion, con lo demás que contiene.
Antonio Martínez Salazar i Pedro Escolano de Arrieta certifiquen la còpia de la Reial
Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar i Pedro Escolano de Arrieta.
2 fulls. 285 x 200 mm. Imprès (Barcelona : por Thomas Piferrer ..., 1773?). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut
imprès. Caplletra. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.16

1773, setembre, 12, Madrid
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Breve de Nuestro Muy Santo Padre Clemente XIV. por el qual Su Santidad suprime,
deroga, y extingue el instituto y orden de los Clérigos Regulares, denominados de la
Compañía de Jesus, que ha sido presentado en el Consejo para su publicacion.
Felipe de Samaniego certifica la còpia de la traducció del Breu del Papa Climent XIV
(1773, juliol, 21) impresa a Roma i remesa al Consell amb Reial Decret (1773, setembre,
2).
Signat per Felipe de Samaniego.
27 fulls, paginació pròpia. 305 x 210 mm. Imprès en dues columnes (en Madrid : en la Imprenta de Pedro
Marin, 1773). Sign.: [ ]1, A-N2. Text en paral·lel en llatí i castellà. Portada. Escut imprès. Reclams. Trasllat
d’un breu papal. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.40

1773, setembre, 14, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declaran esentos del sorteo
para el reemplazo del Egercito à dos oficiales que trabajen de continuo con cada notario
de asiento de qualquiera Audiencia Episcopal.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.17

1773, setembre, 16, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores de su Consejo, encargando a los Tribunales de estos
Reynos, cuiden respectivamente de la egecucion del Breve de su Santidad, por el qual se
anula, disuelve, y extingue perpetuamente la Orden de Regulares, llamada la Compañía de
Jesus, con lo demás que aquí se expresa.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
3 fulls. 305 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]3. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.18

1773, octubre, 7, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se eximen del sorteo para el
reemplazo del Egercito à los hijos de los fabricantes de las fabricas de lana de Segovia,
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que se destinaren desde niños con sus padres à egercitarse en aquellos oficios, ò con otros
maestros, mediante escritura de aprendizaje, y no en otra forma.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
3 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]3. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.19

1773, octubre, 26, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declaran esentos del sorteo
para el reemplazo del Egercito à todos los musicos de plaza sentada, y asalariados de las
Cathedrales, è Iglesias de estos Reynos, tanto de voz, como de instrumento, en la forma
que contiene.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.20

1773, octubre, 28, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declara lo que se debe
practicar en el modo de repartir los quebrados que ocurran entre dos, ò mas pueblos de
una provincia, para la contribucion de un soldado.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.21

1773, octubre, 28, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declara, que el aprehender, ò
denunciar los vagos, y mal entretenidos, no debe libertar al aprehensor, ò denunciador de
la suerte que le haya cabido, ò pueda tocarle, por ser inadmisible semejante calidad de
genetes, para el reemplazo del Egercito, con lo demás que contiene.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.

93

4 fulls. 300 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.22

1773, novembre, 19, Madrid
Real Cedula en que S.M. se sirve dar nueva planta a su Supremo Consejo de la Guerra
creando consegeros natos; y de continua asistencia militares y togados, y declarando el
conocimiento privativo de este Tribunal.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula. Té 28 articles.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
6 fulls, paginació pròpia. 285 x 190 mm. Imprès (Barcelona : por Thomas Piferrer ..., 1773?). Sign.: A6.
Castellà. Caplletra. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació dolenta, manquen els fulls 2-5.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.23

1773, novembre, 28, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declara, que siempre que un
mozo sorteable para el reemplazo del Egercito aprehendiere, ò denunciare un verdadero
prófugo del sortéo, y no un vago, y mal entretenido, se le exima en un reemplazo de entrar
en suerte, sea su persona, ò la de un pariente suyo, con lo demás que previene.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 300 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.24

1774, maig, 26, Barcelona
Felip de Cabanes comunica la Reial Pragmàtica-Sanció (1774, abril, 17, Aranjuez) amb
l’Ordre de com procedir contra els causants de bullangues o commocions popular. Consta
de 20 articles.
Signat per Phelipe de Cabanes, Balthasar de Aperregui i Felix de Prats y Santos.
Inclou una nota final per la qual Francisco Mas certifica que Tomàs Alaret ha pregonat la
Reial Pragmàtica Sanció a Barcelona el 3 de juny de 1774.
4 fulls. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1774). Sign.: A4. Castellà. Caplletra. Reclams. Edcite. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.15
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1774, juliol, 11, Barcelona
Felip de Cabanes comunica un aclariment a la Reial Pragmàtica (1768, gener, 31) per la
qual s’establien els oficis d’hipoteques i s’adjunta el Plan que manifiesta todos los oficios
de hipotecas establecidos en el Principado de Cataluña, corregimientos, partidos y
distritos, que corresponden à cada uno, y numero de pueblos que comprehenden, dispuesto
y mandado cumplir por el Real Acuerdo en 30 de junio de 1774.
Signat per Phelipe de Cabanes, Balthasar de Aperregui i Felix de Prats y Santos.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 27 d’agost
de 1774.
20 fulls. 290 x 215 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1774?]). Sign.: A18, [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.16

[post. a 1774, agost, 12, Barcelona]
Instruccion que de orden y por resolucion del Real Acuerdo de 12 de agosto de 1774
deberà observarse en los pueblos del Principado de Cataluña para la formacion de las
propuestas de los oficios de bayles, sosbayles, regidores y procuradores sindicos
generales, en virtud de las Reales Ordenes con que està prevenido se nombren todos los
años los regidores, de dos en dos los bayles y sosbayles, y de tres en tres los sindicos
procuradores.
Signat per Felix de Prats y Santos.
2 fulls. 285 x 200 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1774?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Instrucció.
Conservació bona. Restaurat el 1997.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 01.56

1774, agost, 13, Barcelona
Felip de Cabanes comunica l’ordre per la qual tots els propietaris jurisdiccionals que no
tinguin al seu nom la jurisdicció dels seu respectiu poble han de presentar en el termini de
dos mesos la documentació justificativa de ser propietaris de la jurisdicció.
Signat per Phelipe de Cabanes, Balthasar de Aperregui i Felix de Prats y Santos.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 27 d’agost
de 1774.
1 full. 400 x 285 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1774?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.17
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1774, novembre, 2, Barcelona
Felip de Cabanes comunica la Reial Cèdula (1774, octubre, 23, San Lorenzo) sobre la
Reial Determinació de renovar la guerra amb el rei del Marroc i l’establiment del termini
de sis mesos perquè marxin d’Espanya els súbdits del rei del Marroc amb els seus béns i
efectes.
Signat per Phelipe de Cabanes, Geronimo Velarde y Sola i Felix de Prats y Santos.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 5 de
novembre de 1774.
1 full. 435 x 315 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1774?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.18

1774, novembre, 19, Barcelona
Felip de Cabanes comunica la Reial Pragmàtica-Sanció (1774, abril, 17, Aranjuez) per la
qual s’estableix el grau de súplica en les sentències de revista de las Chancillerías i
Audiencias Reales.
Signat per Phelipe de Cabanes, Geronimo Velarde y Sola i Felix de Prats y Santos.
Inclou una nota final per la qual Francisco Mas certifica que Tomàs Alaret ha pregonat la
Reial Pragmàtica Sanció a Barcelona el 2 de desembre de 1774.
2 fulls. 290 x 195 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1774?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.19

1775, març, 21, El Pardo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual, en declaracion del Articulo X de
la Real Ordenanza de reemplazos del Egército, se autorizan desde ahora à las Juntas
Provinciales de Agravios, para que si en alguno de los sorteados concurriesen motivos de
mucha gravedad, y urgencia, le permitan poner en su lugar otro hombre que tenga las
calidades que requiere el servicio militar, con lo demás que contiene.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1775). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Anotació manuscrita. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.25
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1775, març, 21, El Pardo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declaran comprehendidos en la
expedida en ocho de Julio de mil setecientos setenta y tres para la Universidad de
Valladolid, y demás del Reyno en punto de esencion de reemplazos del Egército, à los
cursantes matriculados, y graduados en las fácultades de Artes, y Teología de la
Universidad de Siguenza.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1775). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Anotació manuscrita. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.26

1775, maig, 13, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, para que los Tribunales y Justicias
Ordinarias de estos Reynos, hagan observar y cumplir la ordenanza de levas, según y
como en ella se expresa.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 305 x 215 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1775). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.27

1775, maig, 14, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declaran exemptos del sortéo
para el reemplazo del Egército à los escribientes, que con arreglo à ordenanza, deben
tener los ingenieros de Marina, los del Guarda-Almacen General, los del Guarda-Almacen
del deposito del peltrechos de los navios, y otros que se expresan, en la forma, y con las
prevenciones que se hacen.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
3 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1775). Sign.: [ ]3. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.28
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1775, juny, 11, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declara que en caso de que el
substituto del quintado para el reemplazo del Exercito, no sea natural de la misma
provincia del reemplazo, en cuyo lugar entre à servir, sea suficiente para su admision que
esté domiciliado, y comprehendido en el alistamiento, medida, y sortéo, en alguno de los
pueblos de la propia provincia del sorteado, con lo demás que contiene.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1775). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Anotació manuscrita. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.29

1775, juliol, 21, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda por via de declaracion
general, á beneficio de las manufacturas, que se guarde á los maestros tintoreros, y
torcedores de seda, y lana de estos Reynos la exempcion de sorteo, y servicio militar, bajo
las calidades que se expresan.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1775). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Anotació manuscrita. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.30

1775, desembre, 29, Barcelona
Felip de Cabanes comunica el termini de quinze dies des de la publicació perquè les
justícies dels pobles afectats reconeguin l’estat de les rases, i facin netejar el nou camí i
plantar oliveres o moreres allà on s’hagin mort, seguint les normes vigents.
Signat per Phelipe de Cabanes.
1 full. 430 x 290 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1775?]). Castellà. Caplletra. Anotació manuscrita.
Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.20

1776, febrer, 28, Barcelona
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Felip de Cabanes comunica la Reial Ordre del Consell, rebuda de Pedro Escolano de
Arrieta (1775, novembre, 25), que prorroga per quatre anys el termini concedit per a la
certificació de les escriptures antigues en els oficis d’hipoteques.
Signat per Phelipe de Cabanes, Geronimo Velarde y Sola i Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 5 de març de
1776.
1 full. 400 x 270 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1776?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.21

1776, febrer, 29, Barcelona
El Comte d’El Asalto comunica l’ordre referent a l’avís de la deserció d’un soldat,
mitjançant un tret de canó del Baluard de la Porta Nova, perquè els pobles veïns l’agafin
com també dels premis per la seva captura. Consta que és còpia.
Signat pel Conde del Asalto.
1 full. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1776?]). Castellà. Postil·la. Reclam. Anotació manuscrita. Ordre.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.42

1776, març, 12, Barcelona
El Comte d’El Asalto comunica que a partir del primer dia de setembre entra en vigència
l’ordre referent a la conservació de camins i carreteres.
Signat pel Conde del Asalto
2 fulls. 300 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1776?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Reclams. Anotació manuscrita en un
dels exemplars. Ordre. Conservació regular. 2 exemplars originals.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.43

1776, març, 15, Barcelona
El Comte d’El Asalto comunica l’ordre del Comandant General que prohibeix des de la
data la diversió de la cacera sota les penes establertes.
Signat pel Conde del Asalto
1 full. 425 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1776?]). Castellà. Anotació manuscrita. Ordre. Retallat el marge
superior esquerre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.44
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1776, març, 23, El Pardo
Pragmatica-Sancion a consulta del Consejo, en que S. M. establece lo conveniente, para
que los hijos de familias con arreglo à las leyes del Reyno pidan el consejo, y
consentimiento paterno, antes de celebrar esponsales, haciendo lo mismo en defecto de
padres à las madres, abuelos, ò deudos mas cercanos, y à falta de ellos habiles à los
tutores, y curadores, baxo de las declaraciones, y penas que expresa.
Signat pel rei, Josef Ignacio de Goyeneche, Manuel Ventura Figueroa i altres.
Inclou una nota final per la qual Antonio Martínez Salazar certifica que és còpia de la Reial
Pragmàtica Sanció com també de la certificació de Bartolomé Muñoz de Torres de la
pregonació a El Pardo, el 27 de març de 1776.
4 fulls, paginació pròpia. 315 x 220 mm. Imprès (Barcelona : en la imprenta de Eulalia Piferrer ..., 1776).
Sign.: A4. Castellà. Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.22

1776, abril, 20, Aranjuez
Pragmatica-Sancion de S. M. por la qual se extinguen absolutamente todas las monedas
antiguas de plata, y vellon, que como peculiares han corrido hasta ahora en las Islas
Canarias, y se manda que en adelante solo se usen y corran en ellas, las de oro, plata, y
vellon, que se labran en las casas de Moneda de estos Reynos, y las nacionales de oro, y
plata de los de Indias, con lo demás que contiene.
Signat pel rei, Josef Ignacio de Goyeneche, Manuel Ventura Figueroa i altres.
Inclou una nota final per la qual Bartolomé Muñoz de Torres certifica la còpia de la Reial
Pragmàtica Sanció i la publicació a Madrid, el 26 d’abril de 1776.
2 fulls. 300 x 210 mm. Imprès ([s.l : s.n., 1776?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Escut imprès. Caplletra. Reclams.
Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.23

1776, maig, 1, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se prorroga por otros dos años
mas el termino fijado en la Real Pragmática de 29 de Mayo de 1772, para el recogimiento,
y extincion de la antigua moneda de oro, y plata de todas clases, contados desde que se
cumplan los otros dos señalados por cédula de 8 de Agosto de 1773.
Antonio Martínez Salazar i Pedro Escolano de Arrieta certifiquen la còpia de la Reial
Cèdula.
Signat pel rei, Josef Ignacio de Goyeneche, Manuel Ventura Figueroa i altres.
2 fulls. 300 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1776?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Escut imprès. Reclams.
Reial cèdula. Conservació regular.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.31

1776, agost, 15, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se concede por regla general
esencion vitalicia del servicio ordinario, y extraordinario à los mozos honrados que por
sorteo salen de sus lugares, y provincias, para el reemplazo del exercito, y que cumplan en
él los ocho años de servicio, conforme à la Real ordenanza de reemplazos,
comprehendiendo esta gracia à los que están serviendo actualmente por sortéo desde el
año de mil setecientos y setenta, con tal que estos, además de los ocho años, sirvan otros
quatro mas.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1776). Sign.: [ ]2, A2. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.32

1776, agost, 15, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual, en atencion a no exigirse en
Cataluña el servicio ordinario, y extraordinario de que se releva à los mozos honrados de
las demás provincias del Reyno que sirvieren ocho años en el exercito, como se previene
en otra Real Cedula de esta fecha, se liberta de la contribucion del personal à los mozos
que por sortéo salieren en delante de aquel Principado, y sirvieren los ocho años que
previene la ordenanza, con lo demás que se previene.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1776). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.33

1776, agost, 23, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declaran esentos del sortéo
para el reemplazo del exercito todos los dependientes del correo maritimo, que sirvieren
con titulo, ò nombramiento, ò con sueldo continuo, y los marineros, y demás individuos no
matriculados, ni esentos por otro titulo que sirvieren sin él en dichos correos maritimos,
con lo demás que contiene.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
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4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1776). Sign.: [ ]2, A2. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.34

1776, novembre, 26, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declara que los hermanos del
mozo quintado, para el reemplazo del exercito que haya puesto sobstituto, no debe gozar
esencion alguna del Sortéo; pero sí los hermanos del sobstituto, mientras permanezca en
la tropa, mediante que éste sirve personalmente, aunque sea por otro.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 290 x 205 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1776). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.35

1777, gener, 28, Barcelona
Felip de Cabanes comunica la Instrucció publicada el 6 d’abril de 1770 amb l’actualització
de 16 articles per reprimir als contrabandistes.
Signat per Phelipe de Cabanes, Geronimo Velarde y Sola i Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 7 de febrer
de 1777.
4 fulls. 280 x 190 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1777?]). Sign.: A4. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.24

1777, febrer, 17, Barcelona
El baró de La Linde comunica la carta rebuda de Luis de Alvarada (1776, desembre, 29)
amb la Reial Cèdula (1776, novembre, 18, Madrid) que fomenta el conreu i el comerç de la
roja mitjançant la pròrroga per cinc anys de les exempcions que té concedides, amb la
finalitat que beneficiïn a l’Estat i a las fàbriques del Regne els avantatges del seu quantiós
consum. Consta en una nota el lloc on es ven la versió catalana de la recopilació de les
regles principals sobre el cultiu i la preparació de la planta.
Signat pel Baró de la Linde i Juan Vidal y Mir.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 25 de febrer
de 1777.
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1 full format per dues peces. 540 x 360 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1777?]). Castellà.
Caplletra. Escut imprès. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.25

1777, febrer, 20, El Pardo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que a consequencia de cierta
representacion del Reverendo Obispo de Plasencia, se prohiben los disciplinantes,
empalados, y otros espectaculos en las procesiones de Semana Santa, Cruz de Mayo,
rogativas, y otras; los bayles en las iglesias, sus atrios, y cementerios; y el trabajar en los
dias de fiesta en que no está dispensado poderlo hacer.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
6 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1777). Sign.: [ ]2, A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.36

1777, març, 15, Madrid
Real Provision de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se prohibe la introduccion y
curso en estos Reynos de cierto Libelo sedicioso, que se supone impreso en Amsterdam,
año de 1776. y otro, ú otros de su especie, escritos por Individuos de la extinguida Orden
de la Compañía, de que se intente hacer lo mismo, y se mandan recoger con otros
qualesquiera de las circunstancias que se refieren.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Provisió.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
5 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (en Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1777). Sign.: [ ]1, A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Reial Provisió. Conservació regular. Restes de cola.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.60

1777, març, 24, Madrid
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, declarando por punto general que todos los
oficiales artistas, ò menestrales, naturales de estos Reynos, que pasaren de un pueblo à
otro, y solicitaren que se les apruebe de maestros, y reciba en el colegio, ò gremio que
haya en el de su oficio, sean obligados los veedores, y examinadores de èl à admitirlos à
examen, y hallandoles habiles, à despacarles su carta de examen, y à recibirlos por
individuos de sus respectivos colegios, ò gremios, en la conformidad que se previene.
Pedro Escolano de Arrieta certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Pedro Escolano de Arrieta.

103

4 fulls, paginació pròpia. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : en la Oficina de Pablo Campins ..., 1777).
Sign.: [ ]4. Castellà. Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.37

1778, gener, 17, Barcelona
Àpoca d’Antonio Ruíz Mendoza per la qual ha rebut del batlle i regidors de L’Hospitalet
l’import de 345 lliures, 14 sous i 10 diners per l’obra del pont d’Olesa.
Signat per Antonio Ruiz Mendoza (signatura autògrafa).
1 full. 300 x 210 mm. Manuscrit. Castellà. Àpoca. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.5

1778, febrer, 22, El Pardo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se estiende el comercio-libre de los
puertos habilitados de España, é Islas de Mallorca y Canarias à Buenos Aires, con
internacion à las provincias interiores, y à los puertos tambien habilitados del Perù, y
Chile: se inserten asimismo las dos Reales Cedulas, que tratan de la rebaja que S.M. se ha
servido conceder en los derechos del oro, y el arancel que deben observar los escribanos
de registros en los puertos de Indias, en que se permite el comercio-libre entre estos, y
aquellos dominios.
Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
10 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1778). Sign.: [ ]2, A8. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·les. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.38

1779, gener, 19, Madrid
Breve de Nuestro Muy Santo Padre Pio VI. para que los Arzobispos, Obispos, y Abades, ù
Ordinarios locales, puedan dispensar la gracia à los Fieles Cristianos habitantes en estos
Reynos de España, è Islas de Canaria, para comer de carne en las Quaresmas de los tres
años inmediatos siguientes al de su execucion, en los dias que en él se señalan, guardando
sin embargo la forma del ayuno, y lo demas que se expresa.
Felipe de Samaniego certifica la còpia de la traducció del Breu del Papa Pius VI (1778,
desembre, 23) impresa a Roma.
Signat per Felipe de Samaniego.
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4 fulls. Full 4 en blanc. 315 x 215 mm. Imprès en dues columnes (Barcelona : en la Imprenta de Eulalia
Piferrer..., 1779). Sign.: [ ]4. Text en paral·lel en llatí i castellà. Portada. Caplletra. Reclams. Trasllat d’un
breu papal. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.41

1779, gener, 27, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Reial Cèdula (1778, novembre, 24, San Lorenzo) sobre
la inclusió de la Llei 12 i 27 del títol 12 del llibre primer de la Recopilació per controlar les
llicències d’entrada de persones i frenar la ganduleria la vagància i la ganduleria.
Signat pel Conde del Asalto, Manuel Torrente i Francisco Mas.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona l’1 de febrer de
1779.
1 full format per dues peces. 720 x 480 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1779?]). Castellà.
Caplletra. Postil·les. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.26

1779, febrer, 11, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Reial Cèdula (1779, gener, 22, El Pardo) sobre l’indult
als presos que ha concedit el rei amb motiu del naixement d’una néta, filla de la Princesa
d’Astúries.
Signat pel Conde del Asalto, Manuel Torrente i Francisco Mas.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 13 de febrer
de 1779.
1 full. 485 x 375 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1779?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.27

1779, febrer, 17, Barcelona
El Comte d’El Asalto comunica les Reials Resolucions (1778, novembre, 28 i 1779, gener,
10) referents a la prohibició de reclutar mariners que estiguin al servei de la Reial Armada i
tampoc mariners estrangers.
Signat pel Conde del Asalto i Joseph de Buelta-Florez.
1 full. 440 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1779?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.28
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1779, febrer, 27, Barcelona
José Gómez de la Torre comunica que a partir del primer dia de setembre entra en vigència
l’ordre referent a la conservació de camins i carreteres.
Signat per Joseph Gómez de la Torre.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1779?]). Castellà. Anotació manuscrita. Ordre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.45

1779, agost, 9, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Reial Provisió del Suprem Consell (1737, agost, 29) i la
Reial Pragmàtica (1778, juliol, 17) sobre el dubte de l’equivalència dels diferents doblons
en relació a la moneda catalana.
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 10 d’agost
de 1779.
1 full. 430 x 310 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1779?]). Castellà. Caplletra. Postil·la. Edicte.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.29

1779, agost, 14, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Reial Cèdula (1779, juliol, 11, Madrid) que pretén evitar
les topades i els arrestaments a les justícies ordinàries pels comandants militars.
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 19 d’agost
de 1779.
1 full. 435 x 315 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1779?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.30

1779, octubre, 19, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica l’ordre del comte de Floridablanca (1779, setembre, 24)
referent a les penalitzacions a qui no respecti la conservació del camí nou, de Barcelona a
Vilafranca del Penedès, ni el pont del riu Llobregat, així com els arbres plantats.
Signat pel Conde del Asalto.
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1 full. 425 x 310 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1779?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.31

1780, abril, 8, Barcelona
Jacinto Pazuengos y Zurbarán ordena que a partir del primer dia de setembre de 1780 es
netegin els recs, valls, camps i vores de carreteres, així com la neteja i conservació dels
ponts.
Signat per Jacinto Pazuengos y Zurbarán.
1 full. 440 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1780?]). Castellà. Ordre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.46

1780, abril, 12, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Reial Cèdula (1780, març, 12, El Pardo) sobre l’indult
als presos que ha concedit el rei amb motiu del naixement d’un nét, fill de la Princesa
d’Astúries.
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i Francisco Mas.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 15 d’abril de
1780.
1 full. 480 x 375 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1780?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.32

1780, abril, 20, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica l’incovenient que representa l’edicte (1774, juliol, 11) a
alguns veïns del corregiment de Girona d’haver de registrar les escriptures a la ciutat de
Mataró i per això s’estableix un escrivà a Calella, segons la Reial Pragmàtica de l’ofici
d’hipoteques (1768, gener, 31).
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 26 d’abril de
1780.
1 full. 410 x 290 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1780?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.33
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1780, agost, 19, Barcelona
Jacinto de Pazuengos comunica la circular per seguir complint l’edicte (1777, gener, 29)
referent a l’extermini, la contenció i la vigilància dels contrabandistes.
Signat per Jacinto de Pazuengos (signatura autògrafa).
2 fulls. 300 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1780?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclam. Edicte.
Conservació regular. Anotació manuscrita: document destinat a l’Ajuntament de Corbera.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.34

1780, setembre, 20, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda observar las
condiciones, y prevenciones insertas para el curso de los vales que dimanen de la
negociacion ajustada con varias casas de comercio acreditadas y establecidas en estos
Reynos, para el apronto efectivo de nueve millones de pesos, en la forma que se declara.
Antonio Martínez Salazar i Pedro Escolano de Arrieta certifiquen la còpia de la Reial
Cèdula. Té 15 regles.
Signat per Pedro Escolano de Arrieta i Salazar.
6 fulls. 300 x 215 mm. Imprès (En Barcelona : en la Imprenta de Pedro Campins, 1780). Sign.: [ ]2, A4.
Castellà. Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.39

1781, març, 8, El Pardo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se prorroga la imposicion de capitales
imponibles sobre la renta del tabaco al tres por ciento, interin duran las urgencias
presentes, ó se determina cosa en contrario.
Antonio Martínez Salazar i Pedro Escolano de Arrieta certifiquen la còpia de la Cèdula.
Signat per Pedro Escolano de Arrieta i Salazar.
4 fulls. 305 x 210 mm. Imprès (En Barcelona : en la Imprenta de Pablo Campins, 1781). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.40

1781, març, 9, El Pardo
Real Cedula por la se sirve su Magestad declarar que todos los capitales, que en adelante
se vayan redimiendo por particulares censualistas, tocantes à vinculos, mayorazgos, y
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patronatos laycales, se comprehendan tambien en la providencia general de quince de
marzo de mil setecientos y ochenta, que se refiere, y se impongan à censo redimible sobre
la renta del tabaco, baxo las reglas ya establecidas.
Juan Francisco de Lastiri certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Juan Francisco de Lastiri.
4 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (Barcelona : en la Imprenta de Pablo Campins, 1781). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.41

1781, març, 20, El Pardo
Real Cedula de Su Magestad y Señores del Consejo por la qual se mandan observar las
condiciones y prevenciones contenidas en el decreto inserto, para el curso de los medios
vales de à trescientos pesos que dimanen de la negociacion ajustada con varias casas de
comercio establecidas, y acreditadas em estos Reynos, para el apronto efectivo de cinco
millones de pesos, en la forma que se declara.
Antonio Martínez Salazar i Pedro Escolano de Arrieta certifiquen la còpia de la Reial
Cèdula.
Signat per Pedro Escolano de Arrieta i Salazar.
4 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (Barcelona : en la Imprenta de Pablo Campins, 1781). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.42

1781, abril, 21, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica les dues Reials Cèdules (1781, març, 8, El Pardo i 1781,
març, 9, El Pardo) que estableixen que als capitals que siguin redimits per censalistes
particular referents a vincles, mayorazgos, patronats laicals i obres pies, se’ls imposi un
cens redimible del tres per cent, a compte de la Real Hacienda, sobre la renda del tabac,
mentre durin les urgències actuals.
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona l’1 de maig de
1781.
4 fulls. 300 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1781?]). Sign.: A4. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.35

1781, maig, 8, Madrid

109

Pedro Escolano de Arrieta comunica l’avís que li ha fet saber el Consell prohibiendo à
todas, y qualesquiera personas la aceptacion, y paga de los Villetes, que de la citada
Lotería establecida en dicho Neuwied se les hayan remitido; y que los que los tuvieren, los
pongan, y dirijan à los Corregidores, y Alcaldes Mayores de los respectivos Partidos,
recogiendo éstos todos los Villetes de que tuvieren noticia, y procediendo à el castigo de
los que contravinieron, con arreglo a la misma Real Orden de 29 de Julio de 1774.
Signat per Pedro Escolano de Arrieta.
2 fulls. 300 x 205 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1781?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Reclams. Ordre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.47

1781, maig, 10, Barcelona
Tomás González comunica que ha rebut del marquès de Zambrano 4.395 rals d’ardit i 2
diners, l’import de l’augment de la contribució de L’Hospitalet corresponent al primer terç
de 1781.
Signat per Thomás (part de la signatura impresa) Gonzalez (part autògrafa) i Antonio de la
Cuesta.
1 full. 300 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.23

1781, maig, 10, Barcelona
Tomás González comunica que ha rebut del marquès de Zambrano 14.599 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre i ganancial de L’Hospitalet corresponent al primer
terç de 1781.
Signat per Thomás (part de la signatura impresa) Gonzalez (part autògrafa) i Antonio de la
Cuesta.
1 full. 300 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.24

1781, juny, 29, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo por la qual se declara, que dexando en
libertad à los pueblos que tengan sobrantes para imponerlos sobre la renta del tabaco, es
preferible esta imposicion à la de acudir con ellos à la paga de extraordinaria
contribucion de los demas pueblos que carecen de dichos sobrantes, en la conformidad
que se expresa.
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Antonio Martínez Salazar certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Antonio Martínez Salazar.
4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (Barcelona : en la Imprenta de Eulalia Piferrer ..., 1781). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.43

1781, setembre, 1, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Reial Cèdula (1781, agost, 2, San Ildefonso) que
estableix que tots els nobles que siguin presos per ganduls siguin destinats al servei de les
armes en qualitat de soldats distingits, seguint les regles de la Real Ordenanza (1775, maig,
7).
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i Joseph Barberi y Vila.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 7 de
setembre de 1781.
1 full. 430 x 310 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1781?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.36

1781, setembre, 10, Barcelona
Tomás González comunica que ha rebut del marquès de Zambrano 4.395 rals d’ardit i 2
diners, l’import de l’augment de la contribució de L’Hospitalet corresponent al segon terç
de 1781.
Signat per Thomás (part de la signatura impresa) Gonzalez (part autògrafa) i Antonio de la
Cuesta.
1 full. 295 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.25

1781, setembre, 10, Barcelona
Tomás González comunica que ha rebut del marquès de Zambrano 14.988 rals d’ardit i 13
diners, l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al segon terç de
1781 i el 4% de propis i arbitris i 2% de talls corresponent a 1780.
Signat per Thomás (part de la signatura impresa) Gonzalez (part autògrafa) i Antonio de la
Cuesta.
1 full. 300 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.26

1781, setembre, 14, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Reial Cèdula (1781, agost, 2, San Ildefonso) que
estableix que els justícies no permetin que vagin voltant los que venden efigies de yeso,
botes de olor, palilleros, y otras menudencias de esta clase, ni los caldereros, y buhoneros,
els quals han de tenir un domicili fix.
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i Joseph Barberí y Vila.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 20 de
setembre de 1781.
1 full. 460 x 365 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1781?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.37

1781, octubre, 3, Barcelona
El baró de La Linde comunica la carta rebuda de Pedro Escolano de Arrieta (1781,
setembre, 9) referent a la publicació la Reial Ordre (1771, setembre, 12, San Lorenzo)
sobre la resolució del rei que se pasen al Consejo de los Autos remitidos por la
Chancillería y los que envió el Intendente de Palencia con sus representaciones, para que
en su vista tome la providencia que corresponda, y sea mas conforme à Justicia... y
comunique esta resolucion à la Chancillería, previniendola que en lo sucesivo no se
mescle en entender en estos negocios por via de apelacion, ò recurso; en inteligencia de
que con esta fecha se encarga al Intendente que no admita en ellos las apelaciones de las
Justicias Ordinarias, respecto de estar reservadas pribativamente al Consejo, y de que se
pasa el aviso correspondiente à los expresados Fiscales para que envien à èl los Autos y
representaciones citados para el fin referido.
Signat pel Baron de la Linde.
2 fulls. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1781?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Escut imprès.
Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.38

1782, [L’Hospitalet]
Àpoca de Jaume Busquet per la qual ha rebut de Fèlix Norta, per compte del senyor
Cristòfol Ferreras, l’import de 15 lliures, 1 sou i 3 diners pel cadastre de 1782.
Signat per Jaume Busquet.
1 full. 105 x 145 mm. Manuscrit. Català. Àpoca. Conservació bona. Restaurat el 2008.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.6

1782, gener, 10, Barcelona
Blas Antonio González comunica que ha rebut de Francisco Montes 4.395 rals d’ardit i 3
diners, l’import de l’augment de la contribució de L’Hospitalet corresponent al tercer terç
de 1781.
Signat per Blas Gonzalez (signatura autògrafa) i Antonio de la Cuesta.
1 full. 305 x 210 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.27

1782, gener, 10, Barcelona
Blas Antonio González comunica que ha rebut de Francisco Montes 14.601 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre i ganancial de L’Hospitalet corresponent al tercer
terç de 1781.
Signat per Blas (part de la signatura impresa) Gonzalez (part autògrafa) i Antonio de la
Cuesta.
1 full. 300 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.28

1782, maig, 10, Barcelona
Blas Antonio González comunica que ha rebut de Francisco Montes 19.230 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre, ganancial, venda al detall d’aiguardent i l’augment
de la contribució de L’Hospitalet corresponent al primer terç de 1782.
Signat per Blas (part de la signatura impresa) Gonzalez (part autògrafa) i Antonio de la
Cuesta.
1 full. 300 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.29

1782, juny, 21, Barcelona
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Jacinto Pazuengos y Zurbarán ordena que a partir del primer dia de setembre es netegin els
recs, valls, camps i vores de carreteres, així com la neteja i conservació dels ponts.
Signat per Jacinto Pazuengos y Zurbarán.
1 full. 435 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1782?]). Castellà. Anotació manuscrita. Ordre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.48

1782, juliol, 5, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1781 que certifiquen les autoritats de l’Ajuntament i la
Junta de Propis del Comú. L’import sobrant és de 1.909 rals d’ardit i 2 diners i es troben a
la Capsa de cabals de tres claus segons les ordres. Es declara que no s’han tallat arbres
perquè no se’n tenen i que els arrendataris de propis i arbitris no han contribuït a les
Justícies con adealas ni gratificaciones. També consten els deutors i l’import que deuen.
Signat per Francisco Grau, secretari, Pera Muner, baile, i els regidors Pau Badia, Pedro
Martí, Jaume Comas, Pera Barbara, els diputats Pablo Millas i Guillermo Martí, el
procurador síndic Joseph Nogués i Pedro Prats signa per Pedro Martí i Guillermo Martí.
1 full. 305 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1782?]) i manuscrit. Castellà. Escut municipal estampat. Certificat
de l’estat de comptes municipals. Formulari. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.1

1782, setembre, 10, Barcelona
Blas Antonio González comunica que ha rebut de Francisco Montes 19.619 rals d’ardit i
11 diners, l’import de la contribució de cadastre, ganancial, venda al detall d’aiguardent i
l’augment de la contribució de L’Hospitalet corresponent al segon terç de 1782 i el 4% de
propis i arbitris i el 2% de talls corresponent a 1781.
Signat per Blas (part de la signatura impresa) Gonzalez (part autògrafa) i Antonio de la
Cuesta.
1 full. 300 x 210 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.30

1783, gener, 10, Barcelona
Tomás González comunica que ha rebut del marquès de Zambrana 19.231 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre i ganancial de L’Hospitalet corresponent al tercer
terç de 1782.
Signat per Thomás (part de la signatura impresa) Gonzalez (part autògrafa) i Antonio de la
Cuesta.
114

1 full. 305 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.31

1783, maig, 6, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica el cumpliment de la circular de Jacobo María de Espinosa
sobre la Reial Cèdula (1783, febrer, 20, El Pardo) que vol evitar els abusos que ocasionen
persones que treballen a l’exèrcit com a questores, y demandantes para diferentes
santuarios, segons mana la resolució de 1757.
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 13 de maig
de 1783.
1 full format per dues peces. 600 x 410 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1783?]). Castellà.
Caplletra. Postil·la. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.39

1783, maig, 7, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Reial Cèdula (1783, febrer, 20, El Pardo) sobre la
llibertat d’impostos que graven la pesca fresca, seca i salada i altres productes de
peixateria.
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente y Castro i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 13 de maig
de 1783.
1 full. 455 x 355 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1783?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.40

1783, maig, 12, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Reial Cèdula (1783, febrer, 13, El Pardo) que estableix
el procediment per a l’execució de la Reial Pragmàtica relativa als abintestats i la Cèdula
que prohibeix i anul·la les deixes i herències deixades en la darrera malaltia als confessors
per a les seves persones, esglésies o comunitats.
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 22 de maig
de 1783.
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1 full format per dues peces. 600 x 430 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1783?]). Castellà.
Caplletra. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.41

1783, maig, 22, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1782 que certifiquen les autoritats de l’Ajuntament i la
Junta de Propis del Comú. L’import sobrant és de 3.372 rals d’ardit i 2 diners i es troben a
l’arca de tres claus segons les ordres. Es declara que no s’han tallat arbres perquè no se’n
tenen i que els arrendataris de propis i arbitris no han contribuït a les Justícies con adealas
ni gratificaciones. També consten els deutors i l’import que deuen.
1 full. 305 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1783?]) i manuscrit. Castellà. Certificat de l’estat de comptes
municipals. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.2

1783, maig, 31, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Reial Cèdula (1780, octubre, 26, San Lorenzo) sobre la
concessió de gràcies i franquícies per al foment de les fàbriques de paper del Regne.
Consta de 17 regles.
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 29 d’agost
de 1783.
1 full format per dues peces. 600 x 435 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1783?]). Castellà.
Caplletra. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.42

1783, maig, 31, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Reial Cèdula (1780, novembre, 17, San Lorenzo) sobre
la concessió de gràcies i franquícies per al foment de les fàbriques de barrets del Regne,
derogant les concedides anteriorment a diverses fàbriques particulars. Consta de 15 regles.
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 29 d’agost
de 1783.
1 full format per dues peces. 715 x 465 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1783?]). Castellà.
Caplletra. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.43
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1783, juny, 17, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Reial Cèdula (1781, maig, 8, Aranjuez) sobre la
concessió de gràcies, franquícies i privilegis a totes les fàbriques de curtits del Regne.
Consta de 24 regles.
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 30 de juny
de 1783.
1 full format per dues peces. 710 x 460 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1784?]). Castellà.
Caplletra. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.44

1783, juliol, 10, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Reial Cèdula (1783, febrer, 22, El Pardo) que anul·la la
Reial Cèdula (1769, juliol, 30) que prohibia l’extracció de grans fora del Regne i mana el
compliment de la Reial Pragmàtica (1765, juliol, 11).
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 15 de juliol
de 1783.
1 full. 465 x 360 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1783?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.45

1783, octubre, 24, Barcelona
Pragmatica-Sancion en fuerza de Ley, en que se dan nuevas Reglas para contener y
castigar la vagancia de los que hasta aquí se han conocido con el nombre de Gitanos, ò
Castellanos nuevos, con lo demás que expresa.
Manuel de Torrente comunica la Reial Pragmàtica-sanció (1783, setembre, 19, San
Ildefonso) que es publicà a Madrid el 22 de setembre de 1783. Consta de 44 capítols.
Signat per Manuel de Torrente, Antonio de Villalba, Ventura de Ferran i el Baró de
Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Francisco Mas certifica que s’ha publicat a Barcelona, el
25 d’octubre de 1783.
8 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (En Barcelona : en la imprenta deEulalia Piferrer ..., 1783). Sign.: A8.
Castellà. Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Postil·la. Anotació manuscrita. Reial pragmàtica-sanció.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.58
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1783, novembre, 17, Barcelona
Edicte
El baró de Serrahí comunica a la Real Junta Superior de Sanidad del Principado de
Cataluña l’establiment de les Diputacions de Sanitat a Roses i Sant Feliu de Guíxols i
l’habilitació dels seus ports per a l’admissió d’embarcacions.
Signat pel Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 19 de
novembre de 1783.
1 full. 420 x 305 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1783?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.46

1783, novembre, 27, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se mandan cesar los
arrendamientos de los oficios públicos seqüestrados en los Reynos de Sevilla y Granada; y
se declara el modo de hacer en lo sucesivo los nombramientos en personas de las
calidades prevenidas en las leyes, siempre que se halle necesidad de que se sirvan estos
oficios con lo demas que se expresa.
Juan Antonio Rero y Peñuelas certifica la còpia de la Reial Cèdula. Té 7 articles.
Signat per Juan Antonio Rero y Peñuelas i Escolano.
4 fulls. 310 x 215 mm. Imprès (En Barcelona : por Eulalia Piferrer ..., 1783). Sign.: [calderó]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular. Estripat part inferior f. 3.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.44

1783, novembre, 27, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo para que los Reinos presten el auxîlio
necesario en lo que les pertenezca à el cumplimiento del Real Decreto y Breve, que se
refieren, sobre exîgir de las dignidades, canogias, y demas beneficios de la presentacion
de S. M. y de los sujetos al concordato à excepcion de los curados, una porcion de sus
rentas no excedente de la tercia parte, en la forma y para los fines piadosos que se
expresan.
Juan Antonio Rero y Peñuelas certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Juan Antonio Rero y Peñuelas i Escolano.
4 fulls, paginació pròpia. 315 x 220 mm. Imprès (En Barcelona : por Eulalia Piferrer ..., 1783). Sign.: [ ]2,
A2. Castellà. Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.45

1783, desembre, 1, Barcelona
Manuel de Torrente comunica la Reial Cèdula (1783, novembre, 20, San Lorenzo) sobre
l’indult als presos que ha concedit el rei amb motiu del naixement de dos néts, fills de la
Princesa d’Astúries.
Signat per Manuel de Torrente i Francisco Mas.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 2 de
desembre de 1783.
1 full format per dues peces. 595 x 430 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1783?]). Castellà.
Caplletra. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.47

1783, desembre, 6, Madrid
Cedula de S. M. con insercion de un Breve de N. M. S. P. Pio Sexto concediendo facultad
para exîgir de las dignidades, canongías, y demás beneficios de la Real presentacion ò
sujetos al concordato, no siendo curados aunque se provean por los coladores ordinarios,
una porcion de sus rentas que no exceda de la tercera parte, en la forma y con las
declaraciones que se expresan.
Juan Francisco de Lastiri certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Juan Francisco de Lastiri.
10 fulls, paginació pròpia. 315 x 215 mm. Imprès en dues columnes (Barcelona : por Eulalia Piferrer ...,
1783). Sign.: [ ]2, a8. Text en paral·lel en llatí i castellà. Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·la. Reial
cèdula i Breu papal. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.46

1784, gener, 22, El Pardo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda observar y guardar la
Real Resolucion inserta en la que se declara que los que fueron individuos de la
extinguida órden de la compañía, tienen capacidad para adquirir los bienes muebles,
raices, ù otros efectos que hibiesen recaido, ò recayesen en ellos, y les correspondan por
herencia de sus padres, parientes, ù estraños, con lo demas que se expresa.
Juan Antonio de Peñuelas certifica la còpia de la Reial Cèdula. Té 14 articles.
Signat pel rei, Juan Francisco de Lastiri, el Conde de Campománes, Pablo Ferrandiz
Bendicho i altres.
6 fulls. 315 x 215 mm. Imprès (En Barcelona : por Eulalia Piferrer ..., 1784). Sign.: [ ]2, A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.47

1784, febrer, 17, Barcelona
Antonio de Vilalba comunica el Real Acuerdo (1784, febrer, 17, Barcelona) referent a la
prohibició de vendre caretes o màscares i al cost de les penes a partir de la publicació
d’aquest edicte, degut a les infraccions dels edictes que prohibeixen les disfresses i
màscares, singularment el de 1774, febrer, 9.
Signat per Antonio de Vilalba, Manuel de Torrente, Ventura de Ferrán i el Baron de
Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 17 de febrer
de 1784.
1 full. 435 x 315 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1784?]). Castellà. Caplletra. Edcite. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.48

1784, febrer, 28, Madrid
Real Provision de los Señores del Consejo, por la qual se recuerda à los Corregidores y
Justicias del Reino la Real Pragmàtica-Sancion de diez y nueve de Septiembre de mil
setecientos ochenta y tres sobre reducir à vida civil y christiana à los llamados Gitanos, y
las obligaciones en que particularmente los constituyen los Artìculos 7, 9, 11, 12, 39, 41 y
42 que van insertos, con lo demas que contiene.
Juan Antonio Rero y Peñuelas certifica la còpia de la Reial Provisió.
Signat per Juan Antonio Rero y Peñuelas.
4 fulls. 315 x 215 mm. Imprès (en Barcelona : por Eulalia Piferrer..., 1784). Sign.: A4. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Reial provisió. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.61

1784, agost, 5, Barcelona
El baró de La Linde comunica la carta rebuda del Real Consejo de Hacienda (1784, juliol,
23) sobre la Reial Cèdula (1784, juliol, 15, Madrid) per la qual s’estableixen diverses
regles per a evitar les extraccions clandestines de diners fora del Regne des de les
províncies exentes.
Signat pel Baron de la Linde, Ignacio de Dou i Vicente Simón.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 9 d’agost de
1784.

120

4 fulls. 300 x 210 mm. Imprès ([s.l. . s.n., 1784?]). Sign.: [calderó]4. Castellà. Caplletra. Reclams. Escut
imprès. Anotació manuscrita. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.49

1784, agost, 5, Barcelona
El baró de La Linde comunica la carta rebuda del Real Consejo de Hacienda (1784, juliol,
23) sobre la Reial Cèdula (1784, juliol, 15, Madrid) en què s’estableixen les regles que
s’han de seguir en les zones costaneres i frontereres per a evitar l’extracció d’or i plata del
Regne.
Signat pel Baron de la Linde, Ignacio de Dou i Vicente Simon.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 9 d’agost de
1784.
4 fulls. 300 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1784?]). Sig.: A4. Castellà. Caplletra. Reclams. Postil·la. Escut
imprès. Anotació manuscrita. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.50

1784, agost, 14, Barcelona
El baró de La Linde comunica la carta rebuda del comte de Gausa (1784, juliol, 31) sobre
la Reial Ordre que preveu que, seguint l’establert en els articles 76, 83 i 84 de les
Ordinacions de l’antic Magistrat de Catalunya de 1704, i en l’Edicte de 1729, juliol, 11, el
transport de diner pertanyent a estrangers s’ha de fer amb la formalitat de guia i obligació
resposiva dins del Principat, sempre que la quantitat no superi les 55 lliures catalanes.
Signat pel Baron de la Linde, Ignacio de Dou i Vicente Gibert.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 21 d’agost
de 1784.
1 full. 435 x 310 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1784?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.51

1784, setembre, 9, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Reial Cèdula (1783, març, 25, El Pardo) que prohibeix
que los Buhoneros, y los que traen Camaras obscuras, y animales con habilidades voltin
pel Regne sense tenir domicili fix.
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i Joseph Barberí y Vila.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 18 de
setembre de 1783.
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1 full format per dues peces. 600 x 430 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1784?]). Castellà.
Caplletra. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.52

1784, setembre, 18, Barcelona
El baró de La Linde comunica la carta rebuda del comptador general de Propis i Arbitris
del Regne, Juan de Membiela, (1784, setembre, 7) sobre l’imposició de l’1% sobre el
producte de propis i arbitris del Regne durant un període de cinc anys.
Signat pel Baron de la Linde.
2 fulls. 315 x 220 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1784?]). Sig.: 2. Castellà. Reclams. Escut imprès. Edicte.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.53

1784, novembre, 26, Barcelona
El baró de La Linde comunica la carta rebuda dels directors generals de Rendes del Regne
(1784, novembre, 13) sobre la Reial Resolució (1784, octubre, 30, San Lorenzo) per al
compliment de les normatives en la declaració de les mercaderies a la duana de Barcelona.
Signat pel Baron de la Linde i Vicente Gibert.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 29 de
novembre de 1784.
1 full. 465 x 375 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1784?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.54

1784, desembre, 15, Barcelona
El baró de La Linde comunica la carta rebuda de Manuel de Nestares, secretari de la Junta
General de Comercio del Reyno (1784, novembre, 29) sobre la Reial Resolució que
concedeix a Arbués, apotecari de Manresa, les franquícies que sol·licità.
Signat pel Baron de la Linde i Vicente Gibert.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 16 de
desembre de 1784.
1 full. 470 x 375 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1784?]). Castellà. Caplletra. Postil·la. Escut
imprès. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.55
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1784, desembre, 17, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica que s’accedeix a la sol·licitud d’un bon nombre de veïns de
Vidreres i del veïnat de Caules que, a través d’un Memorial (1784, juny, 12), demanaven
poder enregistrar les escriptures a l’ofici d’hipoteques d’Hostalric, perquè el camí que
condueix a Calella està en més mal estat que el que va a Hostalric, sobretot en temps de
pluges.
Signat pel Conde del Asalto, Antonio de Vilalba, Joseph Barberí y Vila.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 21 de
desembre de 1784.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1784?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.56

1785, [L’Hospitalet]
Àpoca del senyor Nogués, col·lector de L’Hospitalet, per la qual ha rebut de Pau Millàs,
clavari, l’import de 24 lliures i 9 sous pel Reial Cadastre d’Ignasi Padellàs de 1785.
Signat per Nogués.
1 full. 110 x 155 mm. Manuscrit. Català. Àpoca. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.7

1785, abril, 18, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Reial Cèdula (1784, març, 4, El Pardo) que mana
complir l’expedida per la Cámara (1760, març, 5) i la Resolució a la seva Consulta (1774,
octubre, 22) que declara el fur que han de tenir els individus de la Real Maestranza de
València, extensiu als de Granada i Sevilla.
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i Joseph Barberí y Vila.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 30 d’abril de
1785.
1 full format per dues peces. 720 x 470 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1785?]). Castellà.
Caplletra. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.57

1785, agost, 26, Barcelona
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El comte d’El Asalto comunica la Reial Provisió (1781, setembre, 18, Madrid) que pretén
desterrar el costum de treballar, vendre i tenir les botigues obertes els dies de festa.
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 30 d’agost
de 1785.
4 fulls. 290 x 205 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1785?]). Sign.: A4. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.58

1785, setembre, 26, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Reial Cèdula (1785, maig, 1, Aranjuez) que declara la
liberalització de la professió de les nobles arts del dibuix, la pintura, l’escultura i
l’arquitectura per tal que qualsevol persona, nacional o estrangera, s’hi pugui dedicar.
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 6 d’octubre
de 1785.
2 fulls. 300 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1785?]). Sign.: [ ]2. Castella. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.59

1785, octubre, 25, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica que tots els escrivans reials que, sense tenir l’autoritat
apostòlica o ordinària, rebin declaracions de testimonis o practiquin altres diligències, ho
han de fer sobre paper del Reial segell de quart i mai en paper comú, sota les penes
establertes en la Reial Pragmàtica (1744, gener, 17).
Signat pel Conde del Asalto, Manuel de Torrente i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 3 novembre
de 1785.
1 full. 430 x 310 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1785?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.60

1786, gener, 7, Barcelona
El baró de La Linde comunica la carta rebuda de Manuel Giménez Bretón, secretari de la
Real Junta de Comercio del Reyno, amb la remissió de la Reial Cèdula (1785, novembre,
11, San Lorenzo) per la qual es mana l’extinció dels oficis de veedors del ram de la roja,
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que es mantingui la prohibició d’extreure-la en arrel i granejada, i es permet l’extracció
fora del Regne en pols o beneficiada, pagant per drets 74 maravedís per arroba.
Signat pel Barón de la Linde i Vicente Gibert.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 16 de gener
de 1786.
1 full format per dues peces. 600 x 435 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1786?]). Castellà.
Caplletra. Escut imprès. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.61

1786, febrer, 4, Barcelona
Alejandro de Arroyo de Rozas ordena que a partir del primer dia de setembre es netegin els
recs, valls, camps i vores de carreteres, així com la neteja i conservació dels ponts.
Signat per Alejandro de Arroyo de Rozas.
1 full. 430 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1786?]). Castellà. Anotació manuscrita. Ordre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.49

1786, febrer, 10, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Reial Cèdula (1785, febrer, 1, El Pardo) per la qual, de
conformitat amb el previst en la Reial Cèdula (1784, juny, 17), es mana observar la
pràctica adoptada de manera uniforme per tots els prelats del Regne sobre els requisits per
a contreure matrimoni.
Signat pel Conde del Asalto, Ventura de Ferrán i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 27 de febrer
de 1786.
1 full format per dues peces. 600 x 430 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1786?]). Castellà.
Caplletra. Edicte. Conservació dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.62

1786, febrer, 18, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la Instrucció per al reconeixement, precaució i curació de
la ràbia. Consta de 14 punts.
Signat pel Conde del Asalto, Ventura de Ferrán i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 22 de febrer
de 1786.
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6 fulls. 290 x 200 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1786?]). Sign.: A6. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.63

1786, març, 30, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica la necessitat de complir la Llei (1723, novembre, 15) i
Reial Resolució sobre dols i funerals, a causa de les transgressions que s’observen cada
dia, de les quals s’originen molts perjudicis, despeses i luxes que arruïnen els vasalls.
Signat pel Conde del Asalto, Ventura de Ferrán i el Barón de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 5 d’abril de
1786.
1 full format per dues peces. 695 x 525 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1786?]). Castellà.
Caplletra. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.64

1786, abril, 25, L’Hospitalet
Àpoca de Salvador Mariano Simón, escrivà, per la qual ha rebut de Josep Nogués l’import
de 29 lliures, 6 sous i 3 diners pel pagament del tercer trimestre de 1785 de les Esquadres
de Valls.
Signat per Salvador Mariano (signatura autògrafa).
1 full. 150 x 210 mm. Manuscrit. Castellà. Àpoca. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.8

1786, maig, 10, Barcelona
Blas Antonio González comunica que ha rebut de Francisco Montes 15.220 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre i ganancial de L’Hospitalet corresponent al primer
terç de 1786.
Signat per Blas (part de la signatura impresa) Gonzalez (part autògrafa), Bernabé Gonzalez
y Chaves i altre il·legible.
1 full. 300 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.32

1786, maig, 29, Barcelona
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El comte d’El Asalto comunica la Reial Provisió (1786, abril, 8, Madrid) per la qual es
recorda la Reial Pragmàtica (1771, octubre, 6) sobre la prohibició dels jocs de envite,
suerte y azár i declara la manera de jugar als prohibits.
Signat pel Conde del Asalto, Ventura de Ferrán i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 2 de juny de
1786.
1 full format per dues peces. 600 x 435 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1786?]). Castellà.
Caplletra. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.65

1786, juliol, 21, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica l’ordre per la qual tots els patrons que surtin de qualsevol
port o platja del Principat han d’agafar la butlleta de sanitat i l’han de presentar a la
Diputació o ajuntament del poble on es dirigeixin, seguint l’article 4 de la part 1 de l’edicte
(1771, maig, 8) i altres ordres, per a evitar desembarcaments furtius o clandestins.
Signat pel Conde del Asalto, Ventura de Ferrán i el Barón de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 24 de juliol
de 1786.
1 full. 405 x 295 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1786?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.66

1786, agost, 2, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1785 que certifiquen les autoritats de l’Ajuntament i la
Junta de Propis del Comú. L’import sobrant és de 8.319 rals d’ardit i 16 diners i es troben
en l’arca de tres claus segons les ordres. Es declara que no s’han tallat arbres perquè no
se’n tenen i que els arrendataris de propis i arbitris no han contribuït a les Justícies con
adealas ni gratificaciones. També consten els deutors i l’import que deuen.
Signat pel batlle, Joseph Mestres, els regidors Jaume Prats, Pau Rafols, Pere Costa,
Joseph Mon, Ramon Bartra, Joseph Busquet, el síndic personer Guillem Martí, el síndic
procurador Ignasi Ribas i l’oïdor de comptes Pere Prats.
1 full. 300 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1786?]) i manuscrit. Castellà. Escut municipal estampat. Certificat
de l’estat de comptes municipals. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.3

1786, agost, 6, [El Prat de Llobregat]
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Àpoca de Miquel Martí, carreter d’El Prat, per la qual ha rebut de Jaume Busquets, clavari,
l’import de 4 lliures per la pensió de 1786.
Signat per Miquel Martí.
1 full. 165 x 205 mm. Manuscrit. Català. Àpoca. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.9

1786, setembre, 10, Barcelona
Blas Antonio González comunica que ha rebut de Francisco Montes 15.873 rals d’ardit i
21 diners, l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al segon terç
de 1786, el 5% de propis i arbitris i el 2% de talls corresponenet a 1785, i el sou del doctor
Josep Masdevall de 1786.
Signat per Blas (part de la signatura impresa) Gonzalez (part autògrafa), Bernabé Gonzalez
i altre il·legible.
1 full. 305 x 210 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.33

1786, octubre, 25, Barcelona
Àpoca de Salvador Mariano Simón, escrivà, per la qual ha rebut de Pedro Costa, regidor de
L’Hospitalet, l’import de 29 lliures, 6 sous i 3 diners pel pagament del quart trimestre de
1786 de les Esquadres de Valls.
Signat per Salvador Mariano Simón (signatura autògrafa).
1 full. 160 x 220 mm. Manuscrit. Castellà. Àpoca. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.10

1786, desembre, 20, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica l’Ordre del president de la Junta Suprema de Sanidad
(1786, octubre, 28) sobre les certificacions de Sanitat del gènere que embarquin.
Signat pel Conde del Asalto, Ventura de Ferrán i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 22 de
desembre de 1786.
1 full. 530 x 370 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1786?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.67

1786, desembre, 27, Barcelona
Àpoca de Salvador Mariano Simón, escrivà, per la qual ha rebut de Pedro Costa, regidor de
L’Hospitalet, l’import de 29 lliures, 6 sous i 3 diners pel pagament del primer trimestre de
1787 de les Esquadres de Valls.
Signat per Salvador Mariano Simón (signatura autògrafa).
1 full. 160 x 220 mm. Manuscrit. Castellà. Àpoca. Conservació rgular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.11

1787, gener, 1, Barcelona
El baró de la Linde comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre de
1787, 45.454 rals d’ardit, on consta el seu desglossament, i també mana fer el repartiment
per menor.
Signat pel baron de la Linde i Bernabé Gonzalez y Chavez.
1 full. 440 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1787?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Anotació manuscrita.
Notificació del cadastre. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. S9 planera 4.7 (abans Capsa 10.5.5)

1787, gener, 10, Barcelona
Tomás González comunica que ha rebut del marquès de Zambrana 15.341 rals d’ardit i 16
diners, l’import de la contribució de cadastre i ganancial de L’Hospitalet corresponent al
tercer terç de 1786, i pel ral per cent dels productes de propis i arbitris, i arbitris destinats
als reials Hospitals General i Pasión de Madrid corresponent a 1785.
Signat per Thomás (part de la signatura impresa) Gonzalez (part autògrafa), Bernabé
Gonzalez i altre il·legible.
1 full. 300 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació bona.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.34

1787, abril, 14, Barcelona
El baró de La Linde comunica la Reial Resolució (1787, març, 23, El Pardo) rebuda de
Pedro de Lerena sobre el método que debe observarse en las Aduanas y Subdelegaciones
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del Reyno, quando se encuentren en una paca, fardo, cofre ó bulto Géneros prohibidos, y
de licito comercio.
Signat pel Baron de la Linde i Vicente Gibert.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 20 d’abril de
1787.
1 full. 430 x 310 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1787?]). Castellà. Caplletra. Postil·la. Escut
imprès. Edicte. Conservació dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.68

1787, abril, 28, Barcelona
Àpoca de Salvador Mariano Simón, escrivà, per la qual ha rebut de Josep Codina l’import
de 29 lliures, 6 sous i 3 diners pel pagament del segon trimestre de 1787 de les Esquadres
de Valls.
Signat per Salvador Mariano Simón (signatura autògrafa).
1 full. 85 x 225 mm. Manuscrit. Castellà. Àpoca. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.12

1787, maig, 10, Barcelona
Tomás González comunica que ha rebut del marquès de Zambrano 15.151 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre i ganancial de L’Hospitalet corresponent al primer
terç de 1787.
Signat per Thomás (part de la signatura impresa) Gonzalez (part autògrafa), Bernabé
Gonzalez i altre il·legible.
1 full. 295 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació bona.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.35

1787, maig, 18, Barcelona
El comte d’El Asalto comunica les ordres referents a evitar l’entrada fraudulenta en el
Regne de productes susceptibles de contagi, sense la certificació de la seva procedència
legítima; també es mana que els mariners que vegin embarcacions sospitoses, les han de
declarar perquè siguin posades en quarantena.
Signat pel Conde del Asalto, Ventura de Ferran i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 19 de maig
de 1787.
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1 full. 430 x 310 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1787?]). Castellà. Caplletra. Anotació manuscrita.
Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.69

1787, juny, 12, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1786 que certifiquen les autoritats de l’Ajuntament i la
Junta de Propis del Comú. L’import sobrant és de 6.442 rals d’ardit i 2 diners i es troben a
l’arca de tres claus segons les ordres. Es declara que no s’han tallat arbres perquè no se’n
tenen i que els arrendataris de propis i arbitris no han contribuit a les Justícies con adealas
ni gratificaciones. També consten els deutors i l’import que deuen.
Signatut pel batlle Joseph Ferrer i els regidors Joseph Oliveras, Bernat Gabarró, Joseph
Codina, el cirurgià Joseph Nogues, el síndic personer Guillem Martí i el síndic procurador
Ignasi Ribas; alguns d’ells no saben escriure.
1 full. 310 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1787?]) i manuscrit. Castellà. Escut municipal estampat. Certificat
de l’estat de comptes municipals. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.4

1787, juliol, 9, Barcelona
Àpoca de Salvador Mariano Simón, escrivà, per la qual ha rebut de Josep Nogués l’import
de 29 lliures, 6 sous i 3 diners pel pagament del tercer trimestre de 1787 de les Esquadres
de Valls.
Signat per Salvador Mariano Simón (signatura autògrafa).
1 full. 160 x 220 mm. Manuscrit. Castellà. Àpoca. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.13

1787, agost, 10, L’Hospitalet
Àpoca de Miquel Martí, carreter d’El Prat, per la qual ha rebut de Jaume Busquets, clavari,
l’import de 4 lliures d’una pensió d’un cens.
Signat per Miquel Martí.
1 full. 160 x 220 mm. Manuscrit. Català. Àpoca. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.14

1787, setembre, 10, Barcelona
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Tomás González comunica que ha rebut del marquès de Zambrano 15.860 rals d’ardit i 18
diners, l’import de la contribució de cadastre de L’Hospitalet corresponent al segon terç de
1787, el 5% de propis i arbitris i el 2% de talls corresponents a 1786, i el sou del doctor
Josep Masdevall de 1787.
Signat per Thomás (part de la signatura impresa) Gonzalez (part autògrafa), Bernabé
Gonzalez i altre il·legible.
1 full. 305 x 210 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.36

1787, octubre, 31, Barcelona
Àpoca de Salvador Mariano Simón, escrivà, per la qual ha rebut de Josep Codina, pagès,
l’import de 29 lliures, 6 sous i 3 diners pel pagament del quart trimestre de 1787 de les
Esquadres de Valls.
Signat per Salvador Mariano Simón (signatura autògrafa).
1 full. 80 x 210 mm. Manuscrit. Castellà. Àpoca. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.15

1788, gener, 10, Barcelona
Blas Antonio González comunica que ha rebut de Francisco Montes 15.152 rals d’ardit,
l’import de la contribució de cadastre i ganancial de L’Hospitalet corresponent al tercer
terç de 1787.
Signat per Blas Gonzalez (signatura autògrafa), Bernabé Gonzalez i altre il·legible.
1 full. 300 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.37

1788, febrer, 5, Barcelona
Àpoca de Salvador Mariano Simón, escrivà, per la qual ha rebut de Josep Codina l’import
de 29 lliures, 6 sous i 3 diners pel pagament del primer trimestre de 1788 de les Esquadres
de Valls.
Signat per Salvador Mariano Simón (signatura autògrafa).
1 full. 155 x 220 mm. Manuscrit. Castellà. Àpoca. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.16
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1788, maig, 2, Barcelona
El baró de La Linde comunica l’Ordre del rei (1788, maig, 7), rebuda dels directors de
Rentas Generales del Regne, que inclou la relació dels pobles compresos dins de les quatre
llegues de la frontera de terra amb França i dues de la costa en el Principat de Catalunya,
feta pels geòmetres, per a evitar les extraccions de moneda. Consten 13 corregiments amb
els pobles que el formen.
Signat pel Baron de la Linde i Vicente Gibert.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el ¿ de maig de
1788.
1 full format per tres peces. 1040 x 620 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1788?]). Castellà.
Caplletra. Postil·les. Edicte. Conservació dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.70

1788, maig, 15, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se aprueba la instrucción inserta de
los deberán observar los corregimientos y alcaldes mayores del Reyno.
Pedro Escolano de Arrieta certifica la còpia de la Reial Cèdula. La instrucció té 70 articles.
Signat per Pedro Escolano de Arrieta.
12 fulls, paginació pròpia. 285 x 195 mm. Imprès (Barcelona : en la Oficina de Juan Francisco Piferrer ...,
1788). Sign.: [ ]2, [*2]-[*6]2. Castellà. Portada. Escut imprès. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.48

1788, juny, 2, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1787 que certifiquen les autoritats de l’Ajuntament i la
Junta de Propis del Comú. L’import sobrant és de 10.715 rals d’ardit i 4 diners i es troben a
l’arca de tres claus segons les ordres. Es declara que no s’han tallat arbres perquè no se’n
tenen i que els arrendataris de propis i arbitris no han contribuït a les Justícies con adealas
ni gratificaciones. També consten els deutors i l’import que deuen.
Signat pel secretari Pablo Millés, el batlle, Joseph Ferrer, els regidors Joseph Oliveras,
Bernat Gabarró, el cirurgià Joseph Nogués, Joseph Codina, Pau Riera, el diputat Pera
Lunell, Francisco Massip, el síndic procurador Ignasi Ribas i l’oïdor de comptes Pau
Prats.
1 full. 305 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1788?]) i manuscrit. Castellà. Escut municipal estampat. Certificat
de l’estat de comptes. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.5
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1788, juny, 7, Barcelona
Alejandro de Arroyo de Rozas ordena que a partir del primer dia de setembre es netegin els
recs, valls, camps i vores de carreteres, així com la neteja i conservació dels ponts.
Signat per Alejandro de Arroyo de Rozas.
1 full. 445 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1788?]). Castellà. Anotació manuscrita. Ordre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.50

1789, [L’Hospitalet]
Llibreta del cobrament del cadastre per les heretats, cases, terres, bestiar, fusilers i diputat
als terratinents residents i no residents de L’Hospitalet i cobrament dels personals.
Lloch, Marina, Montanya, Terratinets, Cornellà, St. Just, Esplugas, Sarrià, Sans, Pla de
Barcelona, Barcelona, Personals, Fadrins
Hi consta l’heretat, concepte i import.
33 fulls, paginació pròpia per cada municipi. 290 x 210 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre.
Retallats els fulls 31 i 33. Conservació regular. 2 exemplars: original i fotocopiat (61 f.).

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.23

1789, febrer, 10, Barcelona
El baró de La Linde comunica l’Ordre (1788, agost, 22, Madrid) rebuda del Caballero
Administrador General de Rentas Generales, y Aduanas de este Principado sobre las
formalitats que s’han de seguir en la remissió de draps fabricats en el Regne i a Amèrica
per a evitar els fraus que es cometen amb els extrangers.
Signat pel Baron de la Linde i Vicente Gibert.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 18 de febrer
de 1789.
1 full. 540 x 400 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1789?]). Castellà. Caplletra. Postil·la. Escut
imprès. Anotació manuscrita. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.71

1789, febrer, 17, Barcelona
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El baró de La Linde comunica l’ordre (1789, gener, 9, Madrid), rebuda del secretari de la
Junta General de Comercio y Moneda del Reyno, sobre la desestimació de la instància dels
mestres teixidors de lienzos, mantelería y cotonería de Múrcia, i l’observança de la Reial
Cèdula (1784, desembre, 14) amb la qual es concedí a tothom la facultat de construir i
fabricar qualsevol gèner de teixits de lli i cànem.
Signat pel Baron de la Linde i Vicente Gibert.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 21 de febrer
de 1789.
1 full. 545 x 405 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1789?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès.
Anotació manuscrita. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.72

1789, febrer, 27, Barcelona
El Comte d’El Asalto comunica la providència que tothom que tingui blat, l’ha de declarar,
especificant-ne la quantitat i qualitat, sota la pena de decomís si no ho manifesta en el
termini de tres dies, sense que pugui tenir altra perjudici que el vendre’l en aquesta
urgència al preu corrent, si fos necessaris per als veïns dels mateixos pobles, forners i
abastidors.
Signat pel Conde del Asalto, Juan Antonio de Paz i el Baron de Serrahi.
1 full. 305 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1789?]). Castellà. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.73

1789, abril, 11, Barcelona
El comte de Lacy comunica la Carta Acordada del Consell (1789, abril, 1, Madrid) que
mana que, per a evitar l’escassetat de grans que s’experimenta en el Principat, queden
eximits de tots els drets reials els grans que entrin pel port d’aquesta ciutat i de la resta del
Principat, fins a la propera collita.
Signat pel Conde de Lacy, Juan Antonio de Paz i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona l’11 d’abril de
1789.
1 full. 440 x 315 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1789?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.74

1789, maig, 19, Barcelona
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El comte de Lacy comunica la Carta Acordada del Consell (1789, maig, 13, Madrid) amb
la qual es concedeix llibertat de drets a tots els grans introduits a la Península fins a la
propera collita, amb la gratificació d’un ral per fanega que s’introdueixi; per compensar a
la Real Hacienda s’imposa un u per cent sobre els propis i arbitris del Regne durant un any.
Signat pel Conde de Lacy, Juan Antonio de Paz i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 19 de maig
de 1789.
1 full. 440 x 315 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1789?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.75

1789, juny, 15, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1788 que certifiquen les autoritats de l’Ajuntament i la
Junta de Propis del Comú. L’import sobrant és de 11.243 rals d’ardit i 18 diners i es troben
a l’arca de tres claus segons les ordres. Es declara que no s’han tallat arbres perquè no se’n
tenen i que els arrendataris de propis i arbitris no han contribuit a les Justícies con adealas
ni gratificaciones. També consten els deutors i l’import que deuen.
Signat pel secretari, Pablo Millás, el batlle, Pau Miquel, els regidors Joseph Llopis, Pere
Barbara, Miquel Oliveras, Joan Casanovas, Pere Florensa i el procurador síndic Pere
Prats.
1 full. 305 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1789?]) i manuscrit. Castellà. Escut municipal estampat. Certificat
de l’estat de comptes municipals. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.6

1789, novembre, 3, Barcelona
Joan d’Escofet comunica la Reial Pragmàtica (1789, setembre, 9, Madrid) rebuda de Pedro
de Lerena, per la qual s’aixeca la prohibició absoluta de l’entrada de mussolines al Regne i
es permet la seva introducció i ús sempre que no estiguin pintades.
Signat per Juan de Escofet i Josef Lluch y Vilallonga.
Inclou una nota final per la qual Ramon Cortes i Ramon Font certifiquen la publicació de
la Reial Pragmàtica Sanció a Barcelona el 5 de novembre de 1789.
1 full format per dues peces. 600 x 430 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1789?]). Castellà.
Caplletra. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.76

1789, novembre, 10, Barcelona
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Joan d’Escofet comunica la Reial Provisió (1789, juliol, 22, Madrid) rebuda del Consell
sobre l’Auto insertat en què s’estableixen les regles convenients per a la puntual i deguda
execució del què disposa la Reial Pragmàtica (1765, juliol, 11) i disposicions posteriors
sobre el lliure comerç i la circulació interior de grans.
Signat per Juan de Escofet i Josef Lluch y Vilallonga.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 11 de
novembre de 1789.
1 full format per dues peces. 600 x 430 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1789?]). Castellà.
Caplletra. Postil·la. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.77

1789, novembre, 18, Barcelona
El comte de Lacy comunica la Carta Acordada del Consell (1789, novembre, 9, Madrid)
per la qual es concedeix llibertat de drets a tots els grans que s’introdueixin per les costes
de la Península fins a la propera collita i que es doni la gratificació d’un ral per fanega de
blat i blat de moro als que l’introdueixin, de la manera que preveu la resolució de 12 de
maig del mateix any.
Signat pel Conde de Lacy i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 19 de
novembre de 1789.
1 full. 440 x 315 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1789?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.78

1789, desembre, 2, Barcelona
El comte de Lacy comunica la Carta Acordada del Consell (1789, novembre, 24, Madrid)
per la qual s’augmenta amb un altre ral el premi concedit per fanega de blat i blat de moro
als seus introductors fins a la propera collita.
Signat per Conde de Lacy, Juan Antonio de Paz i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 3 de
desembre de 1789.
1 full. 440 x 320 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1789?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.79

1790, gener, 20, Barcelona
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Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se permite a los fabricantes de texidos
puedan inventarlos, imitarlos y variarlos libremente según tengan por conveniente, sin
sujecion a anchos, numero de hilos, o peso, ni a maniobras y maquinas determinadas, todo
en la conformidad de se expresa.
Joan d’Escofet comunica l’esmentada Reial Cèdula (1789, octubre, 11, San Lorenzo).
Signat per Juan de Escofet i Joseph Lluch y Vilallonga.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 22 de gener
de 1790.
4 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (En Barcelona : en la imprenta de la viuda Piferrer, 1790). Sign.: [ ]2, A2.
Castellà. Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Anotació manuscrita. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.80

1790, febrer, 4, Barcelona
El comte de Lacy comunica la Carta Acordada del Consell (1790, gener, 20, Madrid) sobre
la Reial Ordre que prohibeix la introducció de les farines que no hagin passat les proves de
sanitat i que reforma el premi de dos rals per fanega concedit als seus introductors.
Signat pel Conde de Lacy, Juan Antonio de Paz i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 6 de febrer
de 1790.
1 full. 440 x 310 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1790?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.81

1790, febrer, 25, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se establecen las reglas que han de
observarse en el modo de beneficiar los minerales de carbon de piedra, en la conformidad
que se expresa.
Jerónimo Girón comunica l’esmentada Reial Cèdula (1789, desembre, 26, Madrid).
Signat per Geronimo Giron i Joseph Lluch y Vilallonga.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 26 de febrer
de 1790.
4 fulls. 310 x 220 mm. Imprès (En Barcelona : en la imprenta de la viuda Piferrer, 1789). Sign.: A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.82

1790, juny, 28, Barcelona
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Jerónimo Girón comunica la Reial Cèdula (1790, maig, 19, Aranjuez) en que se declara
que las Personas que se hayan ocupado en el Contrabando, y no acrediten haberle dexado
pasados tres años, no puedan obtener los oficios de República.
Signat per Geronimo Giron i Ramon Cortés y Sort.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 2 de juliol
de 1790.
1 full. 440 x 315 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1790?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.83

1790, juny, 28, Barcelona
Jerónimo Girón comunica la Reial Cèdula (1790, maig, 19, Aranjuez) por la qual se
deroga la Ordenanza de qualquier Gremio, Arte, ú Oficio que prohiba el Exercicio y
Conservacion de sus Tiendas y Talleres á las Viudas, que contraigan Matrimonio, con
quien no sea del oficio de sus primeros Maridos.
Signat per Geronimo Giron i Ramon Cortés y Sort.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 2 de juliol
de 1790.
1 full. 470 x 380 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1790?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.84

1790, juliol, 12, Barcelona
Jerónimo Girón comunica la Reial Cèdula (1790, abril, 25, Aranjuez) en la que se concede
privilegio exclusivo por término de veinte años, á Don Simon Plá y Mensa, y Compañía,
para la introduccion en el Reyno de las Bombas de fuego, llamadas de doble inyeccion,
baxo las condiciones que se expresan.
Signat per Geronimo Giron i Ramon Cortés y Sort.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 15 de juliol
de 1790.
1 full. 465 x 385 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1790?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.85

1790, juliol, 30, Barcelona
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Jerónimo Girón comunica, per ordre del Real y Supremo Consejo de Castilla, la
Pragmàtica Sanció (1790, maig, 30, Aranjuez) per la qual s’estableix una Real Audiencia a
la província d’Extramadura, amb seu a la vila de Càceres. Consta d’11 articles.
Signat per Geronimo Giron i Ramon Cortés y Sort.
Inclou una nota final per la qual Antonio de Amar i Ramon Font certifiquen la publicació
de la Reial Pragmàtica Sanció a Barcelona el 31 de juliol de 1790.
1 full format per dues peces. 710 x 465 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1790?]). Castellà.
Caplletra. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.86

1790, juliol, 30, Barcelona
Jerónimo Girón comunica, per ordre del Real y Supremo Consejo de Castilla, la
Pragmàtica Sanció (1790, maig, 30, Aranjuez) per la qual s’amplia el territori de la
jurisdicció civil i criminal de la Real Audiencia de Sevilla. Consta d’11 articles.
Signat per Geronimo Giron i Ramon Cortés y Sort.
Inclou una nota final per la qual Antonio de Amar i Ramon Font certifiquen la publicació
de la Reial Pragmàtica Sanció a Barcelona el 31 de juliol de 1790.
1 full format per dues peces. 715 x 460 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1790?]). Castellà.
Caplletra. Edicte. Conservació dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.87

1790, setembre, 4, Barcelona
El comte de Lacy comunica la Reial Ordre rebuda del Consell (1790, agost, 10) que
estableix la preferència dels oficials militars en els arrendaments de cases desocupades.
Signat pel Conde de Lacy, Juan Antonio de Paz i Joseph Barberi y Vila.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 6 de
setembre de 1790.
1 full. 440 x 320 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1790?]). Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.88

1790, octubre, 15, Barcelona
Edicto de Sanidad compreensivo de los 21 articulos que contiene la parte primera del
general de 8 de mayo de 1771, con las modificaciones continuadas en el Artículo 13, para
su observancia en los casos de Naufragio, y de arrojar al Mar algun Cadáver. Para su
publicacion annual en la forma que se previene.
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El comte de Lacy comunica l’edicte.
Signat pel Conde de Lacy, Juan Antonio de Paz i el Baron de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 8 de
novembre de 1790.
6 fulls. 300 x 205 mm. Imprès (En Barcelona : por la Viuda Piferrer, 1790). Sign.: [ ]2, A4. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.89

1790, octubre, 30, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda que interin se aprueba
la Ordenanza general de Minas, subsista en quanto al modo de beneficiar las de carbon de
piedra, lo dispuesto en la Real Cédula de veinte y seis de Diciembre de mil setecientos
ochenta y nueve, observandose en este punto las declaraciones y prevenciones que se
expresan.
Jerónimo Girón comunica l’esmentada Reial Cèdula (1790, setembre, 15, Madrid).
Signat per Geronimo Giron i Ramon Cortes y Sort.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 10 de
novembre de 1790.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1790). Sign.: [ ]2, A2. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.90

1790, octubre, 30, Barcelona
Real Provision de los Señores del Consejo, por la qual se prohibe la introduccion y curso
en estos Reynos en qualquier idioma del papel titulado: Carta del Caballero Villegas,
Consejero en el Supremo Consejo de Brabante, haciendo en él las veces de Canciller,
escrita al Abate Feiller, y estampada en el Diario de éste de 15 de Abril de 1790, pág. 632,
baxo las penas contenidas en la Pragmática de 2 de Abril de 1767.
Jerónimo Girón comunica l’esmentada Reial Provisió (1790, setembre, 25, Madrid).
Signat per Geronimo Giron i Ramon Cortés y Sort.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 10 de
novembre de 1790.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (En Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1790). Sign.: [ ]2, A2. Castellà.
Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació bona. Full blanc+tapa+A+full escrit.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.91

1790, octubre, 30, Barcelona
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Real Provision de los Señores del Consejo, por la qual se prohibe por punto general el
abuso de correr por las calles novillos y toros, que llaman de cuerda, asi de dia como de
noche.
Jerónimo Girón comunica l’esmentada Reial Provisió (1790, agost, 30, Madrid).
Signat per Geronimo Giron i Ramon Cortés y Sort.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 10 de
novembre de 1790.
2 fulls. 290 x 210 mm. Imprès (En Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1790). Sign.: [ ]2. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.92

1791, [Barcelona]
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que por punto general se manda, que las
justicias hagan matrículas de los extrangeros residentes en estos Reynos con distinción de
transeuntes y domiciliados, y se establecen las reglas que deberán observarse con unos y
otros, y el modo de permitir la entrada de los que vengan de nuevo á estos Reynos.
1 full. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1791). Castellà. Portada. Escut imprès.
Reial cèdula. Conservació regular. Només hi ha la portada.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.49

1791, [Barcelona]
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se declaran exceptuados de la Real
Pragmatica de 26 de abril de 1761 los empleados en las diligencias concernientes al Real
servicio, que lleven cuchillos con licencia por escrito de los gefes de la tropa destinada a
perseguir contravandistas y malhechores, con lo demas que se expresa.
2 fulls. 300 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1791). Sig.: [ ]2. Castellà. Portada. Escut
imprès. Anotació manuscrita. Reial cèdula. Conservació regular. Només hi ha la portada.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.50

1791, gener, 1, Barcelona
Blas de Aranza comunica l’import total que ha de pagar L’Hospitalet pel cadastre de 1791,
46.051 rals d’ardit, on consta el seu desglossament, i també mana fer el repartiment per
menor.
Signat per Blas de Aranza i Bernabé Gonzalez y Chaves.
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1 full. 420 x 290 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1791?]) i manuscrit. Castellà. Escut imprès. Anotació manuscrita.
Notificació del cadastre. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. S9 planera 4.7 (abans Capsa 10.5.6)

1791, gener, 29, Barcelona
Juan Miguel de Indart comunica el Reial Decret (1791, gener, 12, Palacio) i la Instrucció
(1791, gener, 15, Madrid) rebudes de Pedro de Lerena sobre la concessió d’un indult
general a tots els defraudadors de les Reales Rentas.
Signat per Juan Miguel de Indartt, Antonio Sicardo, Ignacio de Dou i Francisco Comelles.
Inclou una nota final per la qual Francisco Comelles certifica que Tomàs Alaret ha
pregonat l’edicte a Barcelona el 31 de gener de 1791.
4 fulls. 290 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1791?]). Sign.: A4. Castellà. Caplletra. Reclams. Escut imprès.
Anotació manuscrita. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.93

1791, juny, 17, Barcelona
El marquès de Las Amarillas ordena que a partir del primer dia de setembre es netegin els
recs, valls, camps i vores de carreteres, així com la neteja i conservació dels ponts.
Signat per Gerónimo Girón.
1 full. 440 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1791?]). Castellà. Anotació manuscrita. Ordre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.51

1791, juliol, 30, Barcelona
Jerónimo Girón comunica la Reial Cèdula (1791, juny, 6, Aranjuez) por la qual se declara,
que sin embargo de lo dispuesto en la ley 1. tit. 11. lib. 7. de la Recopilacion, no se impida
la reunion de los oficios de Curtidor, y Zapatero en una misma persona, en la conformidad
que se expresa.
Signat per Geronimo Giron i Ramon Cortés y Sort.
Inclou una nota final per la qual Thomás Alaret pregona l’edicte a Barcelona l’11 d’agost
de 1791.
1 full. 440 x 320 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1791?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.94
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1791, agost, 5, Barcelona
Jerónimo Girón comunica que ha rebut la Reial Cèdula (1791, juliol, 20, Madrid) per la
qual es presenta la resolució a seguir en la matriculació-empadronament dels estrangers.
Consta de 3 apartats.
Signat per Geronimo Giron i Ramon Cortés y Sort.
4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1791?]). Sign.: A4. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.95

1791, agost, 29, Barcelona
Jerónimo Girón comunica la Reial Ordre rebuda del Consell (1791, juliol, 31) para que
disponga su cumplimineto, comprehensiva de la Real Resolucion de su Magestad, sobre la
presentacion de Vales Reales, para su renovacion, y pago de intereses, en la conformidad,
que se expresa en la Carta.
Signat per Geronimo Giron i Ramon Cortés y Sort.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 22 de
setembre de 1791.
2 fulls. 300 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1791?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.96

1791, octubre, 18, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda guardar y cumplir el
Tratado de Paz, Amistad y Comercio ajustado entre esta monarquia y el Bey, y la
Regencia de Tunez.
Jerónimo Girón comunica l’esmentada Reial Cèdula (1791, agost, 29, San Ildefonso).
Signat per Geronimo Giron i Ramon Cortés y Sort.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 27 de
novembre de 1791.
10 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1791). Sign.: [ ]2, A8. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Postil·la. Reclams. Té una paper enganxat com a rectificació del tractament Por
mandado de su Excª en lloc de su Señoría. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.97

1791, novembre, 24, Barcelona
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Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo en que se manda por punto general que los
Matriculados para el servicio de la Armada tengan voz activa y pasiva en la eleccion ó
propuesta de los Oficios de República, quedando suspenso el fuero de Marina en los que
fueren nombrados para ellos durante su exercicio, en la conformidad que se expresa.
Jerónimo Girón comunica l’esmentada Reial Cèdula (1788, abril, 12, Aranjuez).
Signat per Geronimo Giron i Ramon Cortès y Sort.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 3 de
desembre de 1791.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1791). Sign.: [ ]4. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Anotació manuscrita. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.98

1792, gener, 24, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declara que las personas á
quienes en el artículo segundo de la de 16 de septiembre de 1784 se conserva su fuero,
quando fueren reconvenidas en los juzgados ordinarios por causas en que las demas
personas quedan desaforadas, deberán proponer y justificar en los mismos juzgados sus
excepciones siempre que estas no consten por notoriedad.
El marquès de Las Amarillas comunica l’esmentada Reial Cèdula (1791, novembre, 11,
San Lorenzo).
Signat pel Marqués de las Amarillas i Ramon Cortés y Sort.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 24 de gener
de 1792.
4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1791). Sign.: [ ]4. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Anotació manuscrita. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.99

1792, gener, 25, Barcelona
El marquès de Las Amarillas comunica les Reials Cèdules de S.M. i Senyors del Consell
per les quals se declaran exceptuados de la Real Pragmatica de veinte y seis de Abril de
mil setecientos sesenta y uno, los empleados en las diligencias concernientes al Real
Servicio que lleven Cuchillos con licencia por escritos de los Gefes de la Tropa destinada
á perseguir Contravandistas y Malhechores, con lo demás que se expresa.
Signat pel Marques de las Amarillas i Ramon Cortés y Sort.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 26 de gener
de 1792.
2 fulls. 300 x 205 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1791?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Reclams. Edicte.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.100
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1792, gener, 26, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda, que en los dos
primeros meses de cada un año perpetuamente, asi en la corte como en los demas pueblos
del Reyno, se recorran y rectifiquen las matriculas de extrangeros executadas en el
anterior, en la forma que se expresa.
El marquès de Las Amarillas comunica l’esmentada Reial Cèdula (1791, novembre, 29,
Madrid).
Signat pel Marques de las Amarillas i Ramon Cortés y Sort.
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona el 26 de gener
de 1792.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1791). Sign.: [ ]4. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Anotació manuscrita. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.101

1792, abril, 20, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda guardar y cumplir el
Real Decreto inserto, en que se manifiestan los fundamentos y motivos para el abandono
que ha pensado hacer S. M. libre y voluntariamente de las Plazas de Orán y Mazalquivir,
reservándose el comercio y extraccion privativa por ellas de varios frutos en la
conformidad que previene.
El marquès de Las Amarillas comunica l’esmentada Reial Cèdula (1792, gener, 4, Madrid).
Signat pel Marqués de las Amarillas i Ramon Cortés y Sort.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1792). Sign.: [ ]4. Cstellà. Portada. Escut
imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.102

1792, juny, 6, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la que se declara que los Tribunales de
Guerra en materia de Asientos con la Real Hacienda deben limitar su conocimiento á todo
lo que conduzca para que se lleven á efecto éstos, reservando á la Justicia Ordinaria las
demás pretensiones que por intereses particulares tubiesen los Asentistas entre sí, en la
conformidad que se dispone.
El marquès de las Amarillas comunica l’esmentada Reial Cèdula (1792, març, 5,
Aranjuez).
Signat pel Marqués de las Amarillas i Ramon Cortés y Sort.
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4 fulls. 290 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1792). Sign.: [ ]4. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Anotació manuscrita. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.103

1792, juny, 6, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se prorroga por dos años mas desde
veinte y siete de Marzo del presente, el término prefinido para la admision en las Reales
Casas de Moneda y Tesorerías de Exército y Provincia de los veintenes de Oro, que corren
por veinte y un reales y quartillo, en la conformidad que se expresa.
El marquès de Las Amarillas comunica l’esmentada Reial Cèdula (1792, març, 5,
Aranjuez).
Signat pel Marqués de las Amarillas i Ramon Cortés y Sort.
4 fulls. 290 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1792). Sign.: [ ]4. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.104

1792, juny, 15, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1790 i 1791 que certifiquen les autoritats de
l’Ajuntament i Junta de Propis del Comú. Consta el número de veïns: 185. L’import
sobrant és de 10.980 rals d’ardit i 22 diners i es troben a l’arca de tres claus segons les
ordres. Es declara que no s’han tallat arbres perquè no se’n tenen i que els arrendataris de
propis i arbitris no han contribuït a les Justícies con adealas ni gratificaciones. També
consten els deutors i l’import que deuen.
Signat pel secretari, Joseph Ferrer, el batlle, Joseph Codina, els regidors, Joseph Paulí,
Joseph Oliveras, Joseph Arús, Joseph Mans, Francisco Berjes, el síndic personer, Jaume
Sala i el procurador síndic Guillem Martí.
1 full. 305 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1792?]) i manuscrit. Castellà. Escut municipal estampat. Certificat
de l’estat de comptes municipals. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.7

1792, juny, 15, Barcelona
Pragmática-Sancion en fuerza de Ley, por la que se autoriza al Consejo de las Ordenes,
para que revea sus sentencias en grado de súplica, reservando á las partes su derecho
para el recurso de segunda suplicacion á S. M. en los casos que tiene lugar, y está
determinado por las Leyes y Autos acordados, quedando á su consecuencia suprimida la
Junta de Comisiones.
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El marquès de Las Amarillas comunica l’esmentada Pragmàtica (1792, abril, 18,
Aranjuez).
Signat pel Marqués de las Amarillas i Ramon Cortés y Sort.
4 fulls. 290 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1792). Sign.: [ ]4. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.105

1792, juny, 26, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda cese la observancia de
la Instrucción adicional de 16 de Noviembre de 1786, y que se guarden y tengan entero
cumplimiento todas las anteriores Reales resoluciones, que gobernaban en el ramo de
Propios y Arbitrios del Reyno, destinandose los sobrantes de estos efectos á la extincion y
recogimiento de los Vales Reales bajo las reglas que se expresan.
El marquès de Las Amarillas comunica l’esmentada Reial Cèdula (1792, maig, 29,
Aranjuez).
Signat pel Marqués de las Amarillas i Ramon Cortés y Sort.
6 fulls. 290 x 200 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1792). Sign.: [ ]2, A4. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.106

1792, juliol, 4, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se suprime la superintendencia
general de Policía de Madrid y su Rastro, creada en el año de 1782, y manda observar el
Reglamento de 1768, en que se dividió la poblacion en ocho Quarteles, con lo demas que
se expresa.
El marquès de Las Amarillas comunica l’esmentada Reial Cèdula (1792, juny, 13,
Aranjuez).
Signat pel Marqués de las Amarillas i Ramon Cortés y Sort.
4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1792). Sign.: [ ]4. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Postil·la. Edicte. Conservació regular, tacat.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.107

1792, juliol, 30, Barcelona
El Marquès de Las Amarillas comunica que a partir del primer dia de setembre entra en
vigència l’ordre referent a la conservació de camins i carreteres.
Signat pel Marquès de las Amarillas.
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1 full. 440 x 320 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1792?]). Castellà. Anotació manuscrita. Ordre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.52

1792, octubre, 10, Barcelona
Pragmàtica-Sancion en fuerza de Ley, por la qual se prohibe que los Religiosos profesos
de ambos sexos succedan á sus parientes ab-intestato, y que los Tribunales y Justicias de
estos Reynos admitan demanda ni contextacion alguna sobre el asunto, en la forma que se
expresa.
El marquès de Las Amarillas comunica l’esmentada Pragmàtica (1792, juliol, 6, Madrid).
Signat pel Marqués de las Amarillas i Ramon Cortés y Sort.
4 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1792). Sign.: [ ]2, A2. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.108

1792, octubre, 16, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se manda observar las resoluciones
tomadas, por las quales se prohibió la introduccion en estos Reynos de papeles sediciosos
y se hacen varias declaraciones en quanto al modo de permitir la entrada, y curso de los
libros y otras maniobras, que desde Francia lleguen á las Aduanas de las fronteras y
Puertos, en la conformidad que se expresa.
El marquès de Las Amarillas comunica l’esmentada Reial Cèdula (1792, agost, 22, San
Ildefonso).
Signat pel Marqués de las Amarillas i Ramon Cortés y Sort.
6 fulls. 300 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1792). Sign.: [ ]4, A2. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Anotació manuscrita. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.109

1792, octubre, 24, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se establecen las reglas que han de
observarse en el modo de beneficiarse las Minas de Carbón de piedra, se permite el libre
Comercio de este género, y conceden varias gracias para promover su tráfico y la
extraccion fuera del Reyno, con lo demás que expresa.
El marquès de Las Amarillas comunica l’esmentada Reial Cèdula (1792, agost, 24, San
Ildefonso).
Signat pel Marqués de las Amarillas i Ramon Cortés y Sort.
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6 fulls. 295 x 215 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1792). Sign.: A6. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.110

1792, desembre, 3, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se permite que las alhajas
menudas de plata, llamadas Enjoyelado, puedan trabalarse en estos Reynos con la ley de
nueve dineros, en la conformidad que se expresa.
El marquès de Las Amarillas comunica l’esmentada Reial Cèdula (1792, octubre, 19, San
Lorenzo).
Signat pel Marqués de las Amarillas i Ramon Cortés y Sort.
4 fulls. 300 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1792). Sign.: [ ]2, A2. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 02.111

1793, març, 2, Barcelona
Real Provision de los Señores del Consejo, por la qual se manda observar y cumplir la
Real Cédula inserta, en que S. M. nombra por Superintendente General de Correos
terrestres y marítimos, Postas y Rentas de Estafetas en España y las Indias, y de los
Caminos reales y transversales, al Excmo. Señor Duque de la Alcudia, primer Secretario
de Estado, con las autoridades y facultades que se expresan.
El marquès comunica la Reial Provisió (1793, gener, 7, Madrid).
Signat pel Marquès de las Amarillas, Ramón Cortés y Sort.
6 fulls. 295 x 215 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1793). Sign.: [ ]2, A4. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Postil·la. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.1

1793, març, 14, Barcelona
El marquès de Las Amarillas comunica l’ofici del capità general (1794, març, 12) on
inclou la Reial Ordre sobre la possibilitat d’armar corsaris per a detenir les embarcacions
franceses.
Signat pel Marquès de las Amarillas, Ramon Cortés y Sort..
Inclou una nota final per la qual Tomàs Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 14 de març
de 1793.
1 full. 425 x 300 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1793?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.2

1793, març, 20, Barcelona
Real Provision de los Señores del Consejo, en que se manda guardar y cumplir la
resolucion tomada por S.M. para el extrañamiento de los Franceses no domiciliados en
estos Reynos, y la Instrucción que se inserta para su execucion.
El marquès de Las Amarillas comunica la Reial Provisió (1793, març, 4, Madrid).
Signat pel Marquès de las Amarillas, Ramón Cortés y Sort..
6 fulls. 295 x 215 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1793). Sign.: A6. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.3

1793, març, 23, Barcelona
Real Provision de los Señores del Consejo, por la qual se declara la inteligencia que debe
darse à los capítulos 12 y 13 de la Instrucción inserta en la expedida para el
extrañamiento de los Franceses no domiciliados en estos Reynos.
El marquès de Las Amarillas comunica la Reial Provisió (1793, març, 15, Madrid).
Signat pel Marquès de las Amarillas i Ramón Cortés y Sort.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1793). Sign.: [ ]2, A2. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.4

1793, abril, 15, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se manda guardar y cumplir el Real
Decreto inserto, por el qual se declara el fuero que corresponde á los Individuos del
Exército en todas las causas civiles y criminales en que sean demandados ó se les
fulminaren de oficio, en la conformidad que se expresa.
El marquès de Las Amarillas comunica la Reial Cèdula (1793, març, 8, Aranjuez).
Signat pel Marquès de las Amarillas i Ramón Cortés y Sort..
4 fulls. 290 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1793). Sign.: [ ]2, A2. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Postil·la. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.5

1793, abril, 15, Barcelona
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Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda guardar y cumplir el
Real Decreto inserto, por el que se declara el fuero militar que corresponde á los
matriculados é individuos de Marina en las causas civiles y criminales; y se previene lo
conveniente para llevar á efecto la resolucion que se cita á cerca de establecer los límites
del agua salada en que tienen privilegio exclusivo de la pesca los matriculados, con lo
demás que se expresa.
El marquès de Las Amarillas comunica la Reial Cèdula (1793, març, 8, Aranjuez).
Signat pel Marquès de las Amarillas i Ramón Cortés y Sort.
6 fulls. Full 6 en blanc. 290 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1793]). Sign.: *6.
Castellà. Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Postil·la. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.6

1793, maig, 3, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1791 i 1792 que certifiquen les autoritats de
l’Ajuntament i Junta de Propis del Comú. Consta el número de veïns: 185. L’import
sobrant és de 347 rals d’ardit i 1 diner i es troben a l’arca de tres claus segons les ordres. Es
declara que no s’han tallat arbres perquè no se’n tenen i que els arrendataris de propis i
arbitris no han contribuït a les Justícies con adealas ni gratificaciones. També consten els
deutors i l’import que deuen.
Signat pel el secretari, Joseph Ferrer, el batlle, Joseph Mestras, els regidors Pera Barbara,
Rafel Ferrer, Joseph Batllori Amell i Joan Ribas.
1 full. 300 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1793?]) i manuscrit. Castellà. Escut municipal estampat. Anotació
manuscrita. Certificat de l’estat de comptes municipals. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.8

1793, maig, 31, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se extinguen todos los Gremios de
Torcedores de Seda, y declara ser libre este arte ó exercicio, y comun á todas las personas
de ambos sexôs que quieran dedicarse á él, en la conformidad que se expresa.
El marquès de Las Amarillas comunica la Reial Cèdula (1793, gener, 29, Aranjuez).
Signat pel Marquès de las Amarillas i Ramón Cortés y Sort.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1793). Sign.: [ ]4. Castellà. Portada.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.7

1793, juliol, 24, Barcelona
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Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se manda guardar y cumplir el
Decreto inserto, por el qual se establece el método que se ha de observar en el
aprovechamiento de los Montes de la Provincia de Extremadura, fomento de la plantacion
de Arboles, y repartimiento de terrenos incultos; y se declara de pasto y labor todas las
Dehesas de la misma Provincia, á excepcion de las que se probase instrumentalmente ser
de puro pasto, y las que los dueños disfrutan por sí mismo, ó con ganados propios.
Juan Cambiaso comunica la Reial Cèdula (1793, maig, 1, Aranjuez).
Signat per Juan Cambiaso i Ramón Cortés y Sort.
6 fulls. Full 6 en blanc. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1793). Sign.: [ ]2, A4.
Castellà. Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.8

1793, juliol, 30, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se crea, erige y autoriza un
Tribunal con la denominacion de Junta de Represalias, para que única y privativamente
conozca de todo lo concerniente á seqüestros de los bienes de los Franceses
expulsos,indemnizaciones que con su valor se deban hacer á los vasallo y súbditos de estos
Reynos, y demas contenido en los capítulos insertos.
Juan Cambiaso comunica la Reial Cèdula (1793, juny, 6, Aranjuez).
Signat per Juan Cambiaso i Ramón Cortés y Sort.
6 fulls. Full 6 en blanc. 295 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por la Viuda Piferrer ..., 1793). Sign.: [ ]2, *4.
Castellà. Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.9

1793, agost, 16, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. por la que se manda guardar la Instrucción en ella inserta, formada
por el Tribunal de la Real Junta de Represalias para gobierno de las justicias del Reyno
en la expedicion de las causas de los seqüestros de bienes ocupados á los franceses
expulsos.
Vicente Camacho certifica la còpia de la Reial Cèdula. La instrucció té 36 articles.
Signat per Vicente Camacho.
12 fulls, paginació pròpia. 295 x 200 mm. Imprès (Madrid : en la Imprenta Real, 1793). Sign.: [ ]2, a10.
Castellà. Portada. Escut imprès. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.51

1793, octubre, 6, Barcelona
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Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo,en que se hacen varias declaraciones á los
Capítulos II. y III. de la expedida en veinte y quatro de Agosto de mil setecientos noventa y
dos, para el modo de beneficiar las minas de Carbon de Piedra.
Juan Cambiaso comunica la Reial Cèdula (1793, agost, 5, Madrid).
Signat per Juan Cambiaso i Ramón Cortés y Sort.
4 fulls. 300 x 215 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1793). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.10

1793, octubre, 14, Barcelona
Juan Miguel de Indárt comunica l’ofici de Diego de Gardoqui, del Consejo de Estado
(1793, setembre, 24) sobre la Reial Determinació referent a la comercialització de les
mussolines inferiors al preu de 30 rals la vara.
Signat per Juan Miguel de Indárt, Ignacio de Dou, Antonio Sicardo i Gerardo Casaní.
Inclou una nota final per la qual Vicenç Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 19
d’octubre de 1793.
1 full. 470 x 370 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1793?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte.
Conservació dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.11

1793, octubre, 21, Barcelona
Juan Miguel de Indárt comunica l’ofici de Diego de Gardoqui, del Consejo de Estado
(1793, octubre, 8) referent a l’entrada i ús de les mussolines.
Signat per Juan Miguel de Indárt, Ignacio de Dou, Antonio Sicardo i Gerardo Casaní.
Inclou una nota final per la qual Vicenç Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 22
d’octubre de 1793.
1 full. 540 x 380 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1793?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte.
Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.12

1793, octubre, 23, Barcelona
Juan Miguel de Indárt comunica l’ofici de Don Diego de Gardoqui (1793, octubre, 15) amb
el qual comunica la Reial Ordre que prorroga per quatre mesos el termini per a expulsar
tots els béns francesos.
Signat per Juan Miguel de Indárt, Antonio Sicardo, Ignacio de Dou i Gerardo Casaní.
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Inclou una nota final per la qual Vicenç Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 30
d’octubre de 1793.
1 full. 445 x 320 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1793?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.13

1793, novembre, 22, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que para evitar competencias de
Jurisdiccion entre el Consejo de las Ordenes, y las Chancillerías y Audiencias del Reyno,
se declara el conocimiento que estos Tribunales han de tomar en los asuntos de elecciones
de Justicias en los pueblos del territorio de Ordenes; y en quanto á los demas pleitos y
negocios se manda observar el Auto-acordado 9. tit. I. lib. 4. de la Recopilacion.
Juan Cambiaso comunica la Reial Cèdula (1793, agost, 23, San Ildefonso).
Signat per Juan Cambiaso i Ramon Cortés y Sort..
6 fulls. Full 6 en blanc. 305 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1793). Sign.: [ ]6.
Castellà. Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.14

1793, desembre, 4, Barcelona
Pracmatica-Sancion en fuerza de Ley, por la qual se prohibe la introduccion en el Reyno
de las Muselinas, y de otros generos de Algodón de Asia por diverso medio ó conducto que
el de la Compañía de Filipinas, á la que se reintegra en el privilegio exclusivo que la
estaba concedido para introducir ella sola, y vender por mayor dichos generos, en la
conformidad que se previene.
Juan Cambiaso comunica la Reial Pragmàtica (1793, setembre, 22, San Ildefonso).
Signat per Juan Cambiaso i Ramón Cortés y Sort.
4 fulls. 285 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1793). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.15

1793, desembre, 5, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se manda observar y cumplir el
convenio provisional de alianza ofensiva y defensiva ajustado entre S. M. y el Rey de la
Gran Bretaña.
Juan Cambiaso comunica la Reial Cèdula (1793, setembre, 22, San Ildefonso).
Signat per Juan Cambiaso i Ramon Cortes y Sort.
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6 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1793). Sign.: [ ]2, *4. Castellà.
Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.16

1793, desembre, 14, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que por regla general se establece y
declara que los Jueces no Letrados no sean responsables á las resultas de las providencias
y sentencias que dieren con acuerdo de Asesor, en la conformidad que se expresa.
Juan Cambiaso comunica la Reial Cèdula (1793, setembre, 22, San Ildefonso).
Signat per Juan Cambiaso i Ramon Cirtés y Sort.
4 fulls. 300 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Piferrer ..., 1793). Sign.: [ ]4. Castellà. Portada. Escut
imprès. Caplletra. Reclams. Anotació manuscrita. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.17

1794, gener, 7, Barcelona
Juan Miguel de Indárt comunica l’ofici de Diego de Gardoqui (1793, desembre, 28) amb la
Reial Resolució que tots els comerciants que tinguin en el seu poder productes de França
han de presentar-ne relació jurada i signada en el termini de quinze dies, segons el capítol
IV de la Instrucció de 18 d’abril de 1793.
Signat per Juan Miguel de Indárt, Antonio Sicardo, Ignacio de Dou i Gerardo Casaní.
Inclou una nota final per la qual Vicenç Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 8 de gener
de 1794.
1 full. 440 x 315 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1794?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte.
Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.18

1794, gener, 18, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se prescriben las reglas
convenientes para imponer los capitales de los Depósitos que hay en el Reyno sobre la
Renta del Tabaco á razon de tres por ciento de cuenta de la Real Hacienda.
Juan Cambiaso comunica la Reial Cèdula (1793, octubre, 9, San Lorenzo).
Signat per Juan Cambiaso i Ramon Cortés y Sort.
8 fulls. 305 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1793). Sign.: [ ]2, A6. Castellà.
Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Anotació manuscrita. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.19
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1794, febrer, 24, Barcelona
Real Provision de los Señores del Consejo, por la qual se preescriben las reglas que han
de observarse en la distribucion, hospitalidad y tratamiento de los Franceses vecinos y
moradores de Tolón, que se salvaron baxo el Real Pavellon de la Esquadra de S. M. al
tiempo de abandonar aquel Puerto, y han arribado á los de nuestra Peninsula.
Juan Cambiaso comunica la Reial Provisió (1794, gener, 29, Madrid).
Signat per Juan Cambiaso i Ramon Cortés y Sort.
6 fulls. Full 6 en blanc. 300 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1794). Sign.: [ ]2,
A4. Castellà. Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.20

1794, maig, 4, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se proroga por dos años mas, desde
veinte y siete de Marzo del presente, el término prefinido para la admision en las Reales
Casas de Moneda, y Tesorerías de Exército y Provincia de los veintenes de oro, que
corren por veinte y un reales y quartillo, en la conformidad que se expresa.
Juan Cambiaso comunica la Reial Cèdula (1794, març, 12, Aranjuez).
Signat per Juan Cambiaso i Ramon Cortés y Sors.
4 fulls. Full 4 en blanc. 300 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1794). Sign.: [ ]2,
A2. Castellà. Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.21

1794, juny, 15, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1792 i 1793 que certifiquen les autoritats de
l’Ajuntament i Junta de Propis del Comú. Consta el número de veïns: 185. L’import
sobrant és de 2.501 rals d’ardit i 8 diners i es troben a l’arca de tres claus segons les ordres.
Es declara que no s’han tallat arbres perquè no se’n tenen i que els arrendataris de propis i
arbitris no han contribuït a les Justícies con adealas ni gratificaciones. També consten els
deutors i l’import que deuen.
1 full. 300 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1794?]) i manuscrit. Castellà. Escut municipal estampat. Certificat
de l’estat de comptes municipals. Formulari. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.9
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1794, juliol, 28, Barcelona
Juan Cambiaso comunica que a partir del primer dia de setembre entra en vigència l’ordre
referent a la conservació de camins i carreteres.
Signat per Juan Cambiaso.
1 full. 440 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1794?]). Castellà. Anotació manuscrita. Ordre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.53

1794, setembre, 15, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda guardar y cumplir el
Decreto inserto, en que se conceden y dispensan varias gracias á los que voluntariamente
se alisten en clase de Marineros en la Real Armada, con lo demás que se expresa.
Juan Cambiaso comunica la Reial Cèdula (1794, agost, 10, San Ildefonso).
Signat per Juan Cambiaso i Ramon Cortés y Sort.
4 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1794). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Postil·la. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.22

1794, octubre, 2, Barcelona
Juan Miguel de Indárt comunica l’ofici de Diego de Gardoqui (1794, setembre, 12) amb la
Reial Determinació de prorrogar quatre mesos el permís als comerciants per vendre
productes francesos.
Signat per Juan Miguel de Indárt, Antonio Sicardo, Ignacio de Dou i Gerardo Casaní.
Inclou una nota final per la qual Vicenç Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 3 d’octubre
de 1794.
1 full. 425 x 300 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1794?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte.
Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.23

1794, octubre, 8, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se crean diez y ocho millones de pesos
de ciento veinte y ocho quartos en Vales Reales; y se establece una contribucion
extraordinaria y temporal, sobre las rentas líquidas de propietarios en las veinte y dos
Provincias de los Reynos de Castilla y Leon, con el objeto de aumentar el fondo destinado
para la extincion de Vales Reales, todo con arreglo á los Decretos é Instrucción incertos.
Juan Cambiaso comunica la Reial Cèdula (1794, setembre, 8, San Ildefonso).
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Signat per Juan Cambiaso i Ramón Cortés y Sort.
10 fulls. Full 10 en blanc. 300 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1794). Sign.: [
]2, A8. Castellà. Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Postil·les. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.24

1794, octubre, 18, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda que todos los Franceses
domiciliados y emigrados de qualquier clase y estado que sean residentes en los Puertos
marítimos, y Pueblos inmediatos á ellos, y á la Frontera de Francia, se internen en el
Reyno á veinte leguas de los mismos Puertos y Frontera, baxo las reglas que se expresan.
Pedro Gómez comunica la Reial Cèdula (1794, setembre, 25, San Ildefonso).
Signat per Pedro Gómez, Ventura de Ferran i Miguel de Magarola, Joseph Barberí y Vila.
Inclou una nota final per la qual Vicenç Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 18
d’octubre de 1794.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1794). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Caplletra. Reclams. Anotació manuscrita. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.25

1794, octubre, 25, Barcelona
El marquès de Baños comunica el Reial Decret (1794, setembre, 18, San Ildefonso) sobre
la imposició de penes als desertors de l’exèrcit.
Signat pel Marquès de Baños i Lamberto Escamilla.
1 full. 450 x 320 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1794?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.26

1795, febrer, 3, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo por la qual se manda que desde ahora cesen
las batidas y monterías que se dispusieron en Real Cédula de veinte y siete de enero de mil
setecientos ochenta y ocho, para el exterminio de lobos, zorros, y otros animales nocivos;
y que quedando ésta sin efecto, las justicias dén premio doble del que se estableció en ella
por cada uno que se presentase, en la forma que se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: [ ]2, A2. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.52

1795, febrer, 25, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se nombra al Obispo de Salamanca
Gobernador del Consejo, para que dirija y entienda en los negocios de temporalidades
ocupadas á los regulares de la extinguida Compañía, con las mismas ámplias y
convenientes facultades concedidas á su antecesor.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 285 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: [ ]2, A2. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.53

1795, febrer, 28, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda guardar y cumplir la
Real Resolucion inserta, en que se prescribe el metodo con que en los pueblos del Reyno
se ha de proceder á la contribucion de un hombre de cada cincuenta vecinos para el
reemplazo del exército.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 285 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·la. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.54

1795, març, 6, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declara que los recursos de
injusticia notoria, que introduxeren los Vasallos que están en el territorio de las ordenes
de las sentencias de revista de aquel consejo, se deben determinar en el Consejo Real.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 305 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: [ ]2, A2. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.55

160

1795, març, 9, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y señores del Consejo, por la que se declaran comprehendidos en el
indulto que contiene el capítulo 35 de la Real Pragamática sobre gitanos de 19 de
septiembre de 1783, á los que viven prófugos de sus domicilios, perturbando la
tranquilidad pública, temerosos del rigor de la justicia por delitos que han cometido; en la
conformidad y baxo las reglas que se expresan.
Manuel Antonio de Santisteban certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Manuel Antonio de Santisteban.
6 fulls. 285 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: [ ]2, A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·les. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.56

1795, març, 28, Barcelona
Miguel de Magarola comunica el Real Despacho (1795, gener, 8) que aprova i concedeix
l’establiment d’un nou Colegio Académico y Monte-pío de Maestros del Noble Arte de
Primeras Letras a Barcelona i els estatuts que l’han de regir.
Signat per Miguel de Magarola, Pedro Gómez, Antonio Pellicer de la Torre i el Baró de
Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Vicenç Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 6 d’abril de
1795.
1 full. 465 x 360 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1795?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.27

1795, maig, 21, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda observar el Real
Decreto inserto, en que se declara el fuero que deben gozar los individuos del Exército y
Armada, con distincion de tiempos de paz y guerra, en las causas que contra ellos se
susciten por contravando ò fraude especialmente, y en los demás casos y delitos que en el
se especifican, para evitar las competencias que suelen promoverse por su conocimiento
entre los diversos jueces de quienes dependen los reos.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.57
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1795, juny, 10, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda que en qualquiera
litigio que ocurra en todos los tribunales del Reyno acerca de la pertenencia de vales
reales, se oiga á las partes interesadas breve y sumariamente, y decida el asunto conforme
á la práctica universal del comercio en las diferencias sobre letras de cambio.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: [ ]2, A2. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.58

1795, juliol, 3, Madrid
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se declara que las fundaciones de
vínculos patronatos de legos, hechas con anterioridad á la Real Cédula de catorce de
mayo de mil setecientos ochenta y nueve, no están comprehendidas en la prohibicion
contenida en ella.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 290 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.59

1795, juliol, 23, Barcelona
El comte de Santa Clara comunica que a partir del primer dia de setembre entra en vigència
l’ordre referent a la conservació de camins i carreteres.
Signat pel Conde de Santa Clara.
1 full. 430 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1795?]). Castellà. Ordre. Conservació dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.54

1795, agost, 13, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Comsejo, por la qual se manda observar el Real
Decreto inserto, en que se abre un préstamo de doscientos quarenta millones de reales por
el tiempo, y baxo las reglas y condiciones que se expresan.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula. El Reial Decret té 12 regles.
Signat per Bartolomé Muñoz.
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6 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: [ ]2, A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.60

1795, agost, 24, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que con el fin de aumentar el fondo creado
para la extincion de vales, se manda imponer y exîgir un quince por ciento de todos los
bienes raices, y derechos Reales que de aquí enadelante adquieran título las manos
muertas en todos los dominios de S. M. en que no se halla establecida la ley de
amortizacion, baxo las reglas y precauciones que se expresan.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
6 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: A6. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.61

1795, agost, 24, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda guardar el Real
Decreto inserto, en que se impone un quince por ciento sobre los bienes que se destinen á
vinculaciones de mayorazgos, aunque sea por via de agregacion, ó mejora de tercio y
quinto, y demas que se expresa, con el fin de aumentar el fondo de amortizacion de vales
reales.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
9 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: A5. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·la. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.62

1795, setembre, 29, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se declara, que enn los casos de
aprehensiones y comisos de frutos y géneros de prohibido comercio, así como no han de
descontarse los derechos de rentas generales, ni los de alcabalas y cientos para la Real
Hacienda, del mismo modo no han de deducirse los derechos de Sisas, ó Arbitrios que en
los permitidos han exîgido, y perciben la villa de Madrid, y qualesquiera otras ciudades y
pueblos de estos Reynos.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.

163

Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.63

1795, novembre, 5, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda observar, guardar y
cumplir el Tratado definitivo de Paz, concluido entre el Rey nuestro señor y la República
Francesa.
El comte de Santa Clara comunica la Reial Cèdula (1795, octubre, 12, San Lorenzo).
Signat pel Comte de Santa Clara i Ramon Cortés y Sort.
Inclou una nota final per la qual Vicenç Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 10 de
novembre de 1795.
8 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: A8. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·la. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.28

1795, novembre, 20, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda observar el Real
Decreto inserto, en que se extingue enteramente y para siempre la contribucion del
servicio ordinario y extraordinario, y su quince al millar, en los términos que en él se
expresan.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.64

1795, novembre, 20, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se declara que el conocimiento de las
demandas de disenso, que para contraer matrimonio se pusiesen á los militares, toca y
pertenece á la jurisdiccion real ordinaria, sin embargo de no exceptuarse específicamente
este punto en los reales decretos de nueve de Febrero de mil setecientos noventa y tres.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
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4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.65

1795, novembre, 20, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se renueva y encarga
estrechamente la puntual observancia de los prevenido y dispuesto en la Ley 18, tit. 26,
lib. 8 de la Recopilacion, para desterrar de este modo el pernicioso abuso de solicitar
empleos y destinos por medios reprobados.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 290 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Postil·la. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.66

1795, novembre, 20, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se prohibe la venta de los tratados de
la paz ajustada con la Francia, que no se hayan impreso en la Real Imprenta de Madrid, y
tambien su reimpresion y la de qualesquiera otros papeles ú obras que se manden
imprimir por S. M., á no preceder su soberano consentimiento.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.67

1795, novembre, 30, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se manda, que el serenísimo Señor
Príncipe Don Luis, heredero de Parma, y esposo de la Serenísima Señora Infanta Doña
María Luisa, hija de S. M., goce las prerogativas de Infante de España y que se le guarden
las preeminencias, honores y demas distinciones correspondientes á tan alta gerarquía.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1795). Sign.: A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·la. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.68
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1795, desembre, 22, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1793 i 1794 que certifiquen les autoritats de
l’Ajuntament i la Junta de Propis del Comú. Consta el número de veïns: 185. L’import
sobrant és de 4.931 rals d’ardit i 10 diners i es troben a l’arca de tres claus segons les
ordres. Es declara que no s’han tallat arbres perquè no se’n tenen i que els arrendataris de
propis i arbitris no han contribuït a les Justícies con adealas ni gratificaciones. També
consten els deutors i l’import que deuen.
1 full. 300 x 205 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1795?]) i manuscrit. Castellà. Certificat de l’estat de comptes
municipals. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.10

1796, febrer, 19, Sevilla
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se prorroga por dos años mas, desde
veinte y siete de marzo del presente, el término prefinido para la admision en las Reales
Casas de Moneda, y Tesorerías de Exército y Provincia, de los veintenes de oro que
corren por veinte y un reales y auartillo, en la conformidad que se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1796). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.69

1796, febrer, 27, Barcelona
Agustín de Lancaster comunica el Reial Decret (1796, febrer, 8, Badajoz) sobre l’indult
dels desertors de l’exèrcit.
Signat per Agustin Lancaster i Lamberto Escamilla.
1 full. 445 x 315 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1796?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.29

1796, març, 22, Barcelona
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Juan Miguel de Indárt comunica l’ofici de Diego de Gardoqui (1796, febrer, 10) amb la
Reial Resolució que deroga el deu per cent d’alcabalas i cientos sobre la importació de
productes estrangers i del bacallà i altra pesca salada, establerts en la Instrucció provisional
de 29 de gener de 1790 i altres resolucions.
Consta de 27 capítols.
Signat per Juan Miguel de Indart, Antonio Sicardo, Ignacio de Dou i Antonio Bonét y
Requesens.
Inclou una nota final per la qual Josep Burguerol, escrivà, certifica que Vicenç Alaret ha
pregonat l’edicte a Barcelona, el 22 de març de 1796.
8 fulls, paginació pròpia. 285 x 205 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1796?]). Sign.: A8. Castellà. Caplletra. Reclams.
Escut imprès. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.30

1796, abril, 4, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores de la Real Junta de Represalias, por la que á conseqüencia
de lo prevenido y estipulado en el artículo 10 del tratado de paz, se alza el embargo y
seqüestro de todos los bienes y efectos ocupados en estos Reynos por via de represalia á
los individuos y casas francesas, en la forma que se expresa.
Pedro de Nalda certifica la còpia de la Reial Cèdula. Té 10 articles.
Signat per Pedro de Nalda.
6 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Madrid : en la Imprenta Real, 1796). Sign.: A6. Castellà. Portada. Escut
imprès. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.70

1796, abril, 11, Barcelona
Juan Miguel de Indart comunica l’obligatorieritat de presentar els 50 Vals Reials
desapareguts per renovar-los segons la descripció inclosa.
Signat per Juan Miguel de Indart, Antonio Sicardo, Ignacio de Dou i Joseph Comes.
Inclou una nota final per la qual Vicenç Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 12 d’abril
de 1796.
1 full. 445 x 320 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1796?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte. Conservació
bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.31

1796, maig, 4, Aranjuez
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Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se concede el fuero de marina y
exêncion de quintas y sorteos de milicias á los operarios de las fábricas de betunes
establecidas en el Reyno.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 320 x 225 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1796). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.71

1796, juny, 20, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se manda observar y cumplir lo
dispuesto en la Ordenanza general del Exército para la persecucion y aprehension de los
desertores.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
8 fulls, paginació pròpia. 300 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1796). Sign.: [
]2, A6. Castellà. Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·la. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.72

1796, juliol, 7, Madrid
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se dispone que se vuelva á poner
corriente el empréstito de doscientos quarenta millones de reales, creado por otra Real
Cédula de trece de agosto del año próxîmo pasado, hasta completar esta cantidad sobre la
mitad que ya se verificó.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 300 x 215 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1796). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.73

1796, juliol, 16, Barcelona
Joan d’Escofet comunica que a partir del primer dia de setembre entra en vigència l’ordre
referent a la conservació de camins i carreteres.
Signat per Juan de Escofet.
1 full. 435 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1796?]). Castellà. Caplletra. Rectificació manuscrita de la data del
document, es posa 16 sobre el 23. Ordre. Conservació bona.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.55

1796, juliol, 23, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda que si los eclesiásticos
seculares ó regulares diesen abrigo á contrabandos ó contrabandistas, no impidan que sus
habitaciones sean registradas por las justicias ó ministros de los resguardos, y en caso de
resistirlo, justificado el hecho, se les extrañe de los dominios de España, y ocupen sus
temporalidades.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1796). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.74

1796, agost, 4, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, permitiendo a los que tengan posadas en el
Reyno puedan comprar todo género de comestibles á qualquiera hora del dia, con tal de
que observen lo dispuesto en los capítulos insertos de la nueva Instrucción de posadas,
con lo demas que se previene.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 315 x 220 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1796). Sign.: A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.75

1796, agost, 19, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se declara que el Breve expedido por
su Sanidad, por el que se revocan, casan y anulan todas las exênciones de pagar diezmos,
trasciende igualmente á que la Real Hacienda logre aquella parte que la corresponde por
reales tercias, en la conformidad que se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 315 x 220 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1796). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Anotació manuscrita. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.76
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1796, setembre, 4, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se manda observar y guardar el
Tratado de Amistad, límites y navegacion concluido y ratificado entre su Real persona y
los Estados Unidos de América.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula. Té 23 articles.
Signat per Bartolomé Muñoz.
16 fulls, paginació pròpia. 315 x 220 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1796). Sign.: [
]2, A14. Castellà. Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·la. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.77

1796, octubre, 7, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se prescribe lo que deben observar los
tribunales de provincia en la imposicion de penas á los reos de resistencia á la justicia,
escalamiento de carcel y otros de pragmática; y el número de ministros que deben
concurrir á la determinacion de las causas en que pueda tener lugar la imposicion de las
penas capitales de sangre ó corporis affictivas.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1796). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.78

1796, octubre, 30, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se manda no se moleste con prisiones
ni arrestos á los reos reconvenidos por causas de estupro, y se previene lo que en este
particular deberá observarse para evitar toda arbitrariedad.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 315 x 220 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1796). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.79

1796, novembre, 3, Barcelona
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Joan d’Escofet comunica la Reial Determinació del 13 d’octubre de 1796 referent a la
retirada de tots els emigrats francesos a 10 llegües dels ports espanyols, amb l’excepció
dels que tinguin Real Despacho que els assenyali residència.
Signat per Juan de Escofet i Ramón Cortés y Sort.
Inclou una nota final per la qual Vicenç Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 7 de
novembre de 1796.
1 full. 310 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1796?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.32

1796, novembre, 18, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se concede á los cinco gremios
mayores de Madrid privilegio exclusivo por tiempo de ocho años para transportar á estos
Reynos de los puertos de Marruecos, los granos y demas frutos que produce aquel país, en
la forma que se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula. Té 12 regles.
Signat per Bartolomé Muñoz.
6 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1796). Sign.: [ ]6. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.80

1796, novembre, 28, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1794 i 1795 que certifiquen les autoritats de
l’Ajuntament i la Junta de Propis del Comú. Consta el número de veïns: 185. L’import
sobrant és de 8.093 rals d’ardit i es troben a l’arca de tres claus segons les ordres. Es
declara que no s’han tallat arbres perquè no se’n tenen i que els arrendataris de propis i
arbitris no han contribuït a les Justícies con adealas ni gratificaciones.
1 full. 305 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1796?]) i manuscrit. Castellà. Certificat de l’estat de comptes
municipals. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.11

1796, desembre, 16, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda guardar á los
dependientes de la renta de correos y caminos el fuero y exênciones que les corresponden,
con arreglo á las ordenanzas expedidas últimamente, en la conformidad que se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
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4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1796). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.81

1797, abril, 28, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se derogan los articulos que se
expresan de la Real declaracion de milicias de 30 mayo de 1767, que tratan de la exêncion
de sorteos de los clérigos tonsurados ó de menores; y se dispone lo que se ha de observar
en lo sucesivo.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
8 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1797). Sign.: [ ]2, A6. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·les. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.82

1797, maig, 22, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se prescribe el metodo que ha de
observarse en el Tribunal del proto-cirujanato en los exâmenes de cirujanos y de los
sangradores, y requisitos que los pretendientes deberán tener para ser admitidos á ellos,
con lo demas que se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
6 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1797). Sign.: A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.83

1797, maig, 22, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, señalando al de Hacienda en la sala de
Justicia para que oiga los recursos y exâmine los privilegios de las comunidades, cuerpos
y particulares que por la calidad de sus títulos se creyesen exêntos de la casacion y
revocacion de las excepciones de pagar diezmos, prescritas en el Breve de S. S. de 8 de
enero de 1796: en la forma que se previene.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1797). Sign.: [ ]2, A2. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.84

1797, juliol, 15, Madrid
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda observar el Real
Decreto inserto, en que se abre un préstamo de cien millones de reales vellon, repartidos
en veinte y cinco mil cédulas ó acciones de á quatro mil reales cada una, por el tiempo y
baxo las reglas y condiciones que se expresan.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula. Té 9 regles.
Signat per Bartolomé Muñoz.
6 fulls. 295 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1797). Sign.: A6. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.85

1797, juliol, 20, Barcelona
Joan d’Escofet comunica que a partir del primer dia de setembre entra en vigència l’ordre
referent a la conservació de camins i carreteres.
Signat per Juan de Escofet.
1 full. 430 x 310 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1797?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Caplletra. Ordre. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.56

1797, juliol, 31, Barcelona
Blas de Aranza comunica un ofici de Pedro Fermín de Indart (1797, juliol, 15) amb una
carta acordada del Real Consejo de Hacienda amb la Reial Ordre que mana que els oficis
alienats per preu es reincoporin sense cost a la Corona.
Signat per Blas de Aranza i Joseph Comes.
Inclou una nota final per la qual Vicenç Alaret pregona l’edicte a Barcelona, l’1 d’agost de
1797.
1 full. 545 x 375 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1797?]). Castellà. Escut imprès. Edicte.
Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.33

1797, agost, 29, Barcelona
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Agustín de Lancaster comunica la Reial Ordre del Consell que no permet que els escrivents
de Catalunya nomenin un substitut per a l’Escrivania de la seva propietat per a servir en les
seves absències, ocupacions i malalties.
Signat per Agustin Lancaster, Pedro Gómez i el Baró de Serrahí.
Inclou una nota final per la qual Vicenç Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 23 de
novembre de 1797.
1 full. 300 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1797?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.34

1797, setembre, 26, Barcelona
Blas de Aranza comunica un ofici de l’administrador general de Rentas Generals y sus
Agregados (1797, setembre, 5) amb Reial Resolució de 30 d’agost del mateix any.
Signat per Blas de Aranza, Ignacio de Dou i Antonio Bonet i Requesens.
Inclou una nota final per la qual Vicenç Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 26 de
setembre de 1797.
1 full. 440 x 345 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1797?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte.
Conservació regular, tacat.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.35

1797, novembre, 29, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la que se ampíia el empréstito de cien
millones de reales, abierto por otra Real Cédula de quince de julio de este año, á sesenta
millones mas en quince mil acciones de á quatro mil reales cada una, baxo las mismas
reglas que en ella se prescribieron.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 300 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1797). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.86

1797, desembre, 5, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1795 i 1796 que certifiquen les autoritats de
l’Ajuntament i la Junta de Propis del Comú. Consta el número de veïns: 185. L’import
sobrant és de 7.925 rals d’ardit i 8 diners i es troben a l’arca de tres claus segons les ordres.
Es declara que no s’han tallat arbres perquè no se’n tenen i que els arrendataris de propis i
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arbitris no han contribuït a les Justícies con adealas ni gratificaciones. També consten els
deutors i l’import que deuen.
Signat pel secretari, Joseph Ferrer, el batlle, Joseph Codina, els regidors, Joseph Mestras,
Antonio Codina, Pere Costa, Joan Marti, el procurador síndic, Barthomeu Llopis i l’oïdor
de comptes, Francesch Grau.
1 full. 300 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1797?]) i manuscrit. Castellà. Escut municipal estampat. Certificat
de l’estat de comptes. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.12

1797, desembre, 16, Madrid
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda guardar y cumplir el
Real Decreto inserto en que se declara á quines toca el conocimiento de las causas de
robos de caudales pertenecientes á la Real Hacienda.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 285 x 200 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1797). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.87

1797, desembre, 17, Madrid
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se manda guardar y cumplir el Real
Decreto que se cita, por el qual se crea una superintendencia general de temporalidades
ocupadas á los regulares que fuéron de la extinguida Compañía, y tambien una direccion
general de este ramo, que baxo la autoridad de dicha superintendencia se encargue de su
gobierno; en la conformidad que se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 290 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1797). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.88

[1798], [L’Hospitalet]
Llibreta del cobrament del cadastre per les heretats, cases, terres, bestiar, fusilers i diputat
als terratinents residents i no residents de L’Hospitalet.
[Lloch], Marina, Montanya i Cornellà
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Hi consta el nom de l’heretat, els conceptes i l’import
12 fulls. Full 1 en blanc. 296 x 211 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre. Conservació bona. 2
exemplars: original i fotocopiat (22 f.).

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.24

[1798], [L’Hospitalet]
Llibreta del cobrament del Cadastre per les heretats, cases, terres, bestiar, fusilers i diputat
als terratinents no residents de L’Hospitalet i del cobrament del Personals.
Esplugas, Sant Just, Sarrià, Sans, Pla de Barcelona, Barcelona
Relació de noms dins una zona que es relaciona amb l'import de cada concepte especificat i
el total de l'heretat. Hi consta el nom de l’heretat, el concepte i l’import.
Personals
Relació de noms amb l’import.
18 fulls. Full 1 en blanc. 295 x 210 mm. Manuscrit. Català. Cobrament del cadastre. Conservació bona. 2
exemplars: original i fotocopiat (31 f.).

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 09.25

1798, gener, 10, Madrid
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda cumplir el Decreto
inserto en que se dispone continúe abierto todo el presente año el empréstito creado en 17
de diciembre de 1782 para que se admitiesen imposiciones á renta redimible y vitalicia
sobre la Renta del Tabaco; en la conformidad que se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1798). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.89

1798, gener, 25, Barcelona
Àpoca d’Ignàsia Cortés, en nom del seu marit, per la qual ha rebut dels regidors de
L’Hospitalet l’import de 30 lliures, 8 sous i 3 diners pel pagament del primer trimestre de
1798 de les Esquadres.
Signat per Ignacia Cortes.
1 full. 160 x 220 mm. Manuscrit. Castellà. Àpoca. Conservació bona. Restaurat el 2008.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.17

1798, abril, 20, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la que se amplia indefinidamente el
término concedido para la admision en las Casas de Moneda y Tesorerías de Exército y
Provincia de los veintenes de oro del cuño antiguo.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 290 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1798). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.90

1798, maig, 10, Barcelona
Pedro José de Azanza comunica que ha rebut del tresorer major de la guerra 15.350 rals
d’ardit, l’import de la contribució de cadastre i ganancial de L’Hospitalet corresponent al
primer terç de 1798.
Signat per Pedro Josef de (part de la signatura impresa) Azanza (part autògrafa), Bernabé
Gonzalez i altre il·legible.
1 full. 285 x 190 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació bona.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.38

1798, juny, 4, Barcelona
Àpoca de Ramon Cortés per la qual ha rebut dels regidors de L’Hospitalet l’import de 30
lliures, 8 sous i 3 diners pel pagament del segon trimestre de 1798 dels fusellers.
Signat per Ramon Cortés (signatura autògrafa).
1 full. 160 x 220 mm. Manuscrit. Castellà. Àpoca. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.18

1798, juny, 16, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1796 i 1797 que certifiquen les autoritats de
l’Ajuntament i la Junta de Propis del Comú. Consta el número de veïns: 185. L’import
sobrant és de 13.530 rals d’ardit i es troben a l’arca de tres claus segons les ordres. Es
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declara que no s’han tallat arbres perquè no se’n tenen i que els arrendataris de propis i
arbitris no han contribuït a les Justícies con adealas ni gratificaciones. També consten els
deutors i l’import que deuen.
Signat pel secretari, Joseph Ferrer, el batlle, Joseph Codina, els regidors, Felix Norta, Pau
Millas, Joseph Carbo, Pau Madorell, el procurador síndic, Barthomeu Llopis, el síndic,
Francisco Codina, el diputat, Joseph Serra i els oïdors de comptes Pere Prats i Joseph
Rovira.
1 full. 300 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1798?]) i manuscrit. Castellà. Escut municipal estampat. Certificat
de l’estat de comptes municipals. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.13

1798, juliol, 15, Barcelona
Àpoca de Ramon Cortés per la qual ha rebut dels regidors de L’Hospitalet l’import de 30
lliures, 8 sous i 3 diners pel pagament del tercer trimestre de 1798 de les Esquadres.
Signat per Ramon Cortés (signatura autògrafa).
1 full. 160 x 215 mm. Manuscrit. Castellà. Àpoca. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.19

1798, agost, 20, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declara que en el repartimiento
de la sal deben ser comprehendidos los militares y eclesiásticos, en la conformidad que se
previene.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 290 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1798). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.91

1798, setembre, 4, Barcelona
Àpoca de Ramon Cortés per la qual ha rebut dels regidors de L’Hospitalet l’import de 30
lliures, 8 sous i 3 diners pel pagament del quart trimestre de 1798 de les Esquadres.
Signat per Ramon Cortes (signatura autògrafa).
1 full. 160 x 220 mm. Manuscrit. Castellà. Àpoca. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.20
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1798, setembre, 10, Barcelona
Pedro José de Azanza comunica que ha rebut del tresorer major de la guerra 15.350 rals
d’ardit, l’import de la contribució de cadastre i ganancial de L’Hospitalet corresponent al
segon terç de 1798.
Signat per Pedro Josef de (part de la signatura impresa) Azanza (part autògrafa), Bernabé
Gonzalez, Manuel de Suarez (autògrafa) i altre il·legible.
1 full. 300 x 210 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació regular.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.39

1798, setembre, 24, San Ildefonso
Real Cedula en que S. M. manda se publique y cumpla el decreto en ella inserto, por el
qual se sirve conceder por punto general á todos los poseedores de mayorazgos, vínculos,
y patronatos de legos, facultad para enagenar los bienes raices que pertenezcan á estas
fundaciones, con tal que se impongan sus productos líquidos sobre la Real Hacienda, en la
forma y con el rédito y condiciones que en él se exprean.
Sebastián Piñuela certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Sebastián Piñuela.
6 fulls. 290 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1798). Sign.: [ ]2, A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.92

1798, setembre, 25, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se manda cumplir el decreto inserto,
por el qual se dispone que se enagenen todos los bienes raices pertenecientes á hospitales,
hospicios, casas de misericordia, de reclusion y de expósitos, cofradías, memorias, obras
pias, y patronatos de legos, poniéndose los productos de estas ventas, así como los
capitales de censos que se redimiesen pertenecientes á estos establecimientos y
fundaciones, en la Caxa de Amortizacion baxo el interes anual del tres por ciento, en la
conformidad que se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1798). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.93
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1798, setembre, 25, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se prohibe hacer depósito alguno
judicial, ni otra qualquiera consignacion de caudales en ninguna persona ò cuerpo, pues
todos se han de llevar precisamente á las tablas numularias ó depositarías públicas, ó á la
Caxa de Amortizacion; y se manda trasladar á esta quantos depósitos hubiere
judicialmente constituidos fuera de dichas depositarías públicas.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 285 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1798). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Postil·la. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.94

1798, setembre, 25, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se mandan trasladas á la Caxa de
Amortizacion todos los caudales que exîstan en la actualidad recaudados en manos de
administradores de los bienes seqüestrados, y de los síndicos de las quiebras de
comerciantes, y en adelante se recauden con qualquier título ó motivo como pertenecientes
á las masas de bienes de los concursos y quiebras, en la conformidad que se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 290 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1798). Sign.: A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.95

1798, setembre, 25, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se manda cumplir el decreto inserto
por el que se dispone que los caudales y rentas de los seis colegios mayores de Salamanca,
Valladolid y Alcalá entren en la Caxa de Amortizacion con el rédito de tres por ciento
anual, corriendo la recaudacion á cargo del Superintendente general de la Real Hacienda,
en la conformidad que se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 290 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1798). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Postil·la. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.96
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1798, setembre, 25, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se manda cumplir el decreto inserto,
por el que se agregan é incorporan á la Real Hacienda, con destino á la Caxa de
Amortizacion, los restos de las temporalidades de los regulares de la extinguida compañía,
y se dispone que la superintendencia general de ellas se traslade al Ministerio de la Real
Hacienda, con lo demas que se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
6 fulls. 290 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1798). Sign.: [ ]4, *2. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.97

1798, setembre, 25, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se manda cumplir el decreto inserto,
por el qual se establece una moderada contribucion sobre los legados y herencias en las
sucesiones transversales, para atender con sus productos al importante objeto de acopiar
en la Caxa de Amortizacion una masa de rentas anuales proporcionada al pago de
intereses de los préstamos que deben subrograse en lugar de los vales reales que extinga,
ó de otros créditos gravosos á la Corona, en la forma que se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula. Té 20 articles.
Signat per Bartolomé Muñoz.
6 fulls. 290 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1798). Sign.: [ ]2, *4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.98

1798, octubre, 17, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo,por la qual se manda observar el decreto
inserto, en que se abre un préstamo de quatrocientos millones de reales vellon, repartidos
en ciento sesenta mil cédulas ó acciones de á dos mil y quinientos reales cada una, por el
tiempo y baxo las reglas y condiciones que se expresan.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula. Té 17 articles.
Signat per Bartolomé Muñoz.
8 fulls. 285 x 200 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1798). Sign.: [ ]2, *6. Castellà.
Portada. Escut imprès. Postil·la. Anotació manuscrita. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.99
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1798, octubre, 26, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se manda cumplir el decreto inserto,
expedido en veinte y cinco de octubre de mil setecientos noventa y ocho, por el qual se
anticipan las épocas señaladas en el quince del propio mes para el reintegro de las
acciones del real empréstito de quatrocientos millones de reales creados por él, en la
forma que se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 280 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1798). Sign.: [ ]2, *2. Castellà.
Portada. Escut imprès. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.100

1798, novembre, 30, San Lorenzo
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda poner en practica en los
hospitales, casas de misericordia y demas que inmediatamente dependen de la Real
munificencia el método de la inoculacion de viruelas en la forma que se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 285 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1798). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.101

1799, gener, 10, Barcelona
José Pérez Quintero comunica que ha rebut del tresorer major de la guerra 15.351 rals
d’ardit, l’import de la contribució de cadastre i ganancial de L’Hospitalet corresponent al
tercer terç de 1798.
Signat per Josef Perez (part de la signatura impresa) Quintero (part autògrafa), Manuel de
(part de la signatura impresa) Suarez (part autògrafa) i altre il·legible.
1 full. 295 x 205 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari. Conservació bona.
Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.40

1799, gener, 12, Madrid
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Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se crea temporalmente una Junta
Suprema con autoridad, jurisdicion y facultades competentes, y con absoluta inhibicion de
todos los consejos, chancillerías, audiencias, y demas tribunales de estos Reynos, para
dirigir las enagenaciones de los bienes pertenecientes á hospitales, hospicios, casas de
misericordia, de reclusion y de expósitos, cofradias, memorias, obras pias, y patronatos de
legos, mandadas hacer por Real Decreto de diez y nueve de Setiembre del año próxîmo
pasado.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1799). Sign.: A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.102

1799, gener, 13, Madrid
Real Cedula en que S. M. manda se publique y cumpla el real decreto en ella inserto,
concediendo por punto general á todos los poseedores de mayorazgos la gracia de que se
les devuelva por via de premio la octava parte de toda la cantidad líquida que entreguen
en la Real Caxa de Amortizacion, en uso de la real facultad que tambien les concedió S. M
por otro Real Decreto de diez y nueve de Setiembre de mil setecientos noventa y ocho, en
la forma que se expresa.
Sebastián Piñuela certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Sebastián Piñuela.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1799). Sign.: [ ]4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula.Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.103

1799, febrer, 15, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, en que se proroga por todo el presente año la
admision de imposiciones á renta redimible y vitalicia sobre la del tabaco, baxo las
condiciones y ampliaciones prevenidas en Real Decreto de veinte de diciembre de mil
setecientos noventa y siete.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 295 x 210 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1799). Sign.: A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.104
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1799, febrer, 18, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda guardar y cumplir el
Decreto inserto, en que se autoriza á la Suprema Junta creada para dirigir las
enagenaciones de los bienes pertenecientes á memorias, obras pias, y demas destinados á
la Real Caxa de Amortizacion, á fin de que verifique y consulte á S. M. lo conveniente para
organizar la misma Real Caxa en todos sus ramos, en la forma que se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
6 fulls. 290 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1799). Sign.: A4, [ ]2. Castellà.
Portada. Escut imprès. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.105

1799, març, 23, Madrid
Francisco de Paula Rodríguez comunica que ha rebut de L’Hospitalet 302 rals d’ardit i 17
maravedís, l’import del donatiu voluntari segons el Reial decret (1798, maig, 27). Consta
nota manuscrita: Donativo voluntario tesoreros.
Signat per Francisco de Paula Rodríguez, Tomás de Foronda (signatures autògrafes).
2 fulls. Full 2 en blanc. 305 x 215 mm. Imprès i manuscrit. Castellà. Carta de pagament. Formulari.
Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.4.41

1799, abril, 4, Barcelona
De Aranza comunica que Manuel Álvarez li ha sol·licitat el compliment de la Reial Ordre
que li han fet arribar els directors generals amb data d’11 de març amb les mesures per a
evitar l’extracció de plata en pesos durs fora del Regne.
Signat per Blas de Aranza, Ignacio de Dou i Antonio Bonet i Requesens.
Inclou una nota final per la qual Vicenç Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 5 d’abril de
1799.
1 full. 425 x 300 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1799?]). Castellà. Caplletra. Escut imprès. Edicte.
Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.36

1799, maig, 17, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1797 i 1798 que certifiquen les autoritats de
l’Ajuntament i la Junta de Propis del Comú. Consta el número de veïns: 185. L’import
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sobrant és de 8.284 rals d’ardit i 16 diners i es troben a l’arca de tres claus segons les
ordres. Es declara que no s’han tallat arbres perquè no se’n tenen i que els arrendataris de
propis i arbitris no han contribuït a les Justícies con adealas ni gratificaciones. També
consten els deutors i l’import que deuen.
Signat pel secretari, Jayme Folquet, el batlle, Rafel Ferrer, els regidors, Pera Barba,
Joseph Vidal, Pere Florensa, el procurador síndic Bartholomeu Llopis, el diputat Jose
Serra i l’oïdor de comptes, Francesch Grau.
1 full. 300 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1799?]) i manuscrit. Castellà. Escut municipal estampat. Certificat
de l’estat de comptes municipals. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.14

1799, juliol, 6, Madrid
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda guardar y cumplir el
Decreto inserto en que se extingue la Junta Suprema de Amortizacion, creada para dirigir
las enagenaciones de bienes de manos muertas y otros encargos, y manda reponer en
todas sus partes la Real Caxa ó depósito de Amortizacion de vales en el ser y estado de su
primitivo establecimiento, contenido en Real Decreto de doce de enero de mil setecientos
noventa y quatro, con lo demas se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
6 fulls. 315 x 220 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1799). Sign.: [ ]6. Castellà.
Portada. Escut imprès. Postil·la. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.106

1799, juliol, 11, Barcelona
Antoni Cornell comunica l’obligació de no poder rifar, sense tenir permís, joies ni cap altra
tipus de gènere, encara que sigui de coses comestibles i que el seu import s’apliqui a algun
sant o obra pia.
Signat per Antonio Cornél, Francisco de Arjona i el Baró de Serrahí..
Inclou una nota final per la qual Vicenç Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 17 de juliol
de 1799.
1 full. 420 x 295 mm. Imprès en dues columnes ([s.l. : s.n., 1799?]). Castellà. Caplletra. Edicte. Conservació
dolenta.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.37

1799, juliol, 24, Barcelona
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El marquès de Vallesantoro comunica que a partir del primer dia de setembre entra en
vigència l’ordre referent a la conservació de camins i carreteres.
Signat pel Marquès de Vallesantoro.
1 full. 440 x 315 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1799?]). Castellà. Caplletra. Ordre. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.57

1799, juliol, 31, Barcelona
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual para consolidar el crédito de los
Vales, y evitar los daños que causa el excesivo premio de su reduccion, se fixa este ahora
al seis por ciento sobre su primitivo valor, sin incluir los intereses, y se manda establecer
Caxas de reduccion en las Capitales que se expresan, baxo las reglas que contiene.
Antoni Cornell comunica sobre l’esmentada Reial Cèdula (1799, juliol, 17, Madrid).
Signat per Antonio Cornél, Francisco de Arjona i el Baró de Serrahí..
Inclou una nota final per la qual Vicenç Alaret pregona l’edicte a Barcelona, el 31 de juliol
de 1799.
14 fulls, foliació pròpia de 1-6. Full 14 en blanc. 290 x 205 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Piferrer ...,
1799). Sign.: [ ]2, 12. Castellà. Portada. Escut imprès. Edicte. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 03.38

1799, agost, 15, San Ildefonso
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se manda guardar el Decreto
inserto, en que se prescriben las reglas que deben observar los tribunales y justicias
ordinarias en las causas civiles ó criminales en que hayan de proceder contra los bienes
de los Militares, con lo demas que expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula.
Signat per Bartolomé Muñoz.
4 fulls. 290 x 200 mm. Imprès (Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1799). Sign.: A4. Castellà.
Portada. Escut imprès. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.107

1799, novembre, 7, San Lorenzo
Real Cedula en que S. M. manda se observe y cumpla la Real Resolucion que en ella se
inserta sobre el método sucesivo de proveerse y servirse loscorregimientos de letras y
alcaldías mayores de estos Reynos é Islas adyacentes, y lo demas que se expresa.
Sebastián Piñuela certifica la còpia de la Reial Cèdula. Té 14 articles.
Signat per Sebastián Piñuela.
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6 fulls. 285 x 200 mm. Imprès (Barcelona : en la Oficina de Juan Francisco Piferrer ..., 1799). Sign.: [ ]6.
Castellà. Portada. Escut imprès. Reclams. Postil·la. Reial cèdula. Conservació bona.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.108

1799, desembre, 24, Madrid
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula referent al Reial Decret (1799,
desembre, 22).
Signat per Bartolomé Muñoz.
2 fulls. 290 x 200 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1799?]). Sign.: [ ]2. Castellà. Postil·la. Reial cèdula. Conservació
regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.109

1800, març, 20, Aranjuez
Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se amplia a diez años el privilegio
exclusivo que por tiempo de ocho se concedió á los cinco gremios mayores de Madrid
para transportar á estos Reynos de los puertos de Marruecos los granos y demas frutos
que produce aquel pais, debiendo contarse dicho término desde el ajuste y publicacion de
la paz, con lo demas que se expresa.
Bartolomé Muñoz certifica la còpia de la Reial Cèdula. Té 21 articles.
Signat per Bartolomé Muñoz.
8 fulls. 300 x 210 mm. Imprès (Barcelona : en la Oficina de Juan Francisco Piferrer ..., 1800). Sign.: [ ]8.
Castellà. Portada. Escut imprès. Reclams. Reial cèdula. Conservació regular.

AML’H-AH. Segle XVIII. Correspondència. Capsa 04.110

1803, abril, 4, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1801 i 1802 que certifiquen les autoritats de
l’Ajuntament i Junta de Propis del Comú. Consta el número de veïns: 185. L’import
sobrant és de 8.797 rals d’ardit i 21 diners i es troben en l’arca de tres claus segons les
ordres. Es declara que no s’han tallat arbres perquè no se’n tenen i que els arrendataris de
Propis i Arbitris no han contribuit a les Justicies con adealas ni gratificaciones. També
consten els deutors i l’import que deuen.
Signat pel batlle, Pere Costa, els regidors, Pau Rafols, Joseph Mestres, el secretari, Joseph
Vidal i el procurador síndic, Joseph Pauli.
1 full. 295 x 205 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1803?]) i manuscrit. Castellà. Escut municipal estampat. Certificat
de l’estat de comptes municipals. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.
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AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.15

1804, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1802 i 1803 que certifiquen les autoritats de
l’Ajuntament i Junta de Propis del Comú. Consta el número de veïns: 185. L’import
sobrant és de 6.915 rals d’ardit i 7 diners i es troben a l’arca de tres claus segons les ordres.
Es declara que no s’han tallat arbres perquè no se’n tenen i que els arrendataris de propis i
arbitris no han contribuït a les Justícies con adealas ni gratificaciones. També consten els
deutors i l’import que deuen.
Signat pel batlle, Joseph Oliveras, els regidors, Rafel Ferrer, Joseph Ferrer, Joseph
Batllori, Francisco Codina, el síndic Joseph Serra i el procurador síndic Francisco
Massip.
1 full. 305 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1804?]) i manuscrit. Castellà. Escut municipal estampat. Certificat
de l’estat de comptes municipals. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.16

1805, octubre, 30, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1803 i 1804 que certifiquen les autoritats de
l’Ajuntament i Junta de Propis del Comú. Consta el número de veïns: 185. L’import
sobrant és de 11.680 rals d’ardit i 23 diners i es troben a l’arca de tres claus segons les
ordres. Es declara que no s’han tallat arbres perquè no se’n tenen i que els arrendataris de
propis i arbitris no han contribuït a les Justícies con adealas ni gratificaciones. També
consten els deutors i l’import que deuen.
Signat pel batlle, Joseph Llopis, els regidors Joseph Norta, Joseph Rafols, Joan Viñals,
Joseph Mestres, el diputat Pau Miquel i el procurador síndic Francisco Massip.
1 full. 290 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1805?]) i manuscrit. Castellà. Escut municipal estampat. Certificat
de l’estat de comptes municipals. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.17

1806, agost, 14, L’Hospitalet
Estat de comptes de L’Hospitalet de 1804 i 1805 que certifiquen les autoritats de
l’Ajuntament i Junta de Propis del Comú. Consta el número de veïns: 185. No hi ha import
sobrant. Es declara que no s’han tallat arbres perquè no se’n tenen i que els arrendataris de
propis i arbitris no han contribuït a les Justicíes con adealas ni gratificaciones. També
consten els deutors i l’import que deuen.
Signat pel batlle, Joseph Llopis, els regidors Joseph Codina, Joseph Arus, Joseph Sabates,
Pau Trebal, el diputat Carlos Llopis i el procurador síndic Francisco Massip.
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1 full. 295 x 210 mm. Imprès ([s.l. : s.n., 1806?]) i manuscrit. Castellà. Escut municipal estampat. Certificat
de l’estat de comptes municipals. Formulari. Conservació regular. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.6.18

1818, març, 4, L’Hospitalet
Àpoca de Ramon Pujavet per la qual ha rebut de Jaume Busquet l’import de 30 lliures com
a honoraris.
Signat per Ramon Pujavet.
1 full. 155 x 210 mm. Manuscrit. Català. Conté sumatoris. Àpoca. Conservació bona. Restaurat el 2008.

AML’H-AH. Segle XVIII. Economia - finances. Capsa 10.3.21
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