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Fons Subcol·lectoria d’espolis i vacants de la diòcesi de 

Barcelona 

Arxiu  

Biblioteca de Catalunya 

desembre 2019 

 

DESCRIPCIÓ DEL FONS D’ACORD AMB LA NORMA ISAD(G) 

 

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

1.1. Codi(s) de referència 

BC CAT FONS SUBCOL·LECTORIA D’ESPOLIS I VACANTS DE LA DIÒCESI 

DE BARCELONA 

1.2. Títol 

Fons Subcol·lectoria d’espolis i vacants de la diòcesi de Barcelona  

1.3. Dates 

Dates de producció: 1768 – 1845 (predomina 1783 – 1838). 

Dates de formació: 1783 – 1845. 

1.4. Nivell de descripció 

Fons. 

1.5. Volum i suport de la unitat de descripció 

2 unitats d’instal·lació: 2 arxivadors. Ocupen 0,257 metres lineals. 

2. ÀREA DE CONTEXT 

2.1. Nom(s) dels productor(s) 

Subcol·lectoria d’espolis i vacants de la diòcesi de Barcelona.  
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2.2. Història de l’organisme / Notícia biogràfica 

Els espolis eren els béns que els beneficiats deixaven a la seva mort; vacants 

eren les rendes que es produïen des de la mort del beneficiat a la nova 

col·lació. A partir del concordat de 1753, tots aquests béns revertien a la 

Corona.  

El subcol·lector, que depenia del col·lector general nomenat pel rei, era el 

responsable de cobrar les rendes i productes dels béns mobles i semovents 

que els arquebisbes i bisbes deixaven al morir, les rendes de les mitres mentre 

es trobaven vacants i fer el pagament de les quantitats que el col·lector general 

lliurava per invertir-les en ajuda de les necessitats públiques, en almoines i 

obres de pietat. 

2.3. Història arxivística 

Ben possiblement el fons sigui resultat de la patrimonialització de la 

documentació del mateix subcol·lector o el dipositari de l’organisme,  

conservant-la a casa seva. 

2.4. Dades sobre l’ingrés 

No hi ha dades sobre el donant i la data de l’ingrés. És possible que entressin a 

la Biblioteca com a part del Pla de Salvament Bibliogràfic portat a terme durant 

la Guerra Civil (1936-39) i per algun motiu no fossin retornats en el període de 

reclamacions (1939-1941). 

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

3.1. Abast i contingut 

El fons està integrat principalment per la documentació produïda per la gestió 

d’Alberto Pujol, subcol·lector, i de Juan Alonso del Real, comptador de la 

subcol·lectaria. Les tipologies documentals del fons són bàsicament tres: fonts 

normatives per la gestió, correspondència i comptabilitats. 

3.4. Sistema d’organització 

Descripció del fons 

El fons s'ha descrit a nivell d'unitat documental composta. Sempre que ha estat 

possible s'ha aprofitat el títol formal dels encapçalaments o de les camises dels 

dossiers, que s'han deixat en lletra cursiva. S'ha respectat l'ordenació original 

en dossiers quan ha estat el cas. El camp "Data(es)" recull la data del 

document original. 
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Classificació del fons 

S'ha realitzat la classificació intel·lectual a partir de l'atribució a cada unitat del 

codi corresponent del quadre de classificació, realitzat a partir de l'estudi de la 

documentació conservada. És el següent: 

1. LEGISLACIÓ SOBRE ESPOLIS I VACANTS  

2. CORRESPONDÈNCIA  

3. COMPTES 

4. ASSIGNACIONS 

5. INVENTARIS 

6. DOCUMENTACIÓ ESPORGADA EN ORIGEN 

7. RECURSOS IMPRESOS (FORMULARIS SENSE EMPLENAR) 

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 

4.1. Condicions d’accés 

La consulta de la documentació és lliure, exceptuant limitacions en cas d’unitats 

que es trobin en mal estat de conservació. 

4.2. Condicions de reproducció 

La reproducció dels documents està subjecta al seu estat de conservació i a les 

condicions establertes per la normativa vigent a la Biblioteca de Catalunya. 

4.3. Llengües i escriptures dels documents 

La llengua utilitzada predominantment és el castellà, tot i que també hi ha 

textos en català i en llatí. 

4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics 

L'inventari del fons està realitzat amb el programari Word. 

4.5. Instruments de descripció 

El fons de la Subcol·lectaria d’espolis i vacants de la diòcesi de Barcelona. 

Inventari realitzat per Joan Pons Alzina. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 

2019. 
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5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 

5.1. Existència i localització dels originals 

Els originals d’aquest fons són propietat de la Biblioteca de Catalunya. 

5.2. Existència i localització de reproduccions 

No existeixen. 

5.3. Unitats de descripció relacionades 

No se'n coneixen 

5.4. Bibliografia 

 
Sobre la Subcol·lectaria d’espolis i vacants de la diòcesi de Barcelona no es 

coneix cap recerca ni estudi concret. 

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 

7.1. Autoria i fonts 

Descripció realitzada per Joan Pons Alzina d’acord amb la metodologia de la 

Biblioteca de Catalunya. 

7.2. Regles o convencions 

Norma ISAD(G), 2a edició. 

7.3. Dates de la descripció 

Desembre de 2019. 
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LLISTA DE COMPONENTS 

1. SUBCOL·LECTARIA D’ESPOLIS I VACANTS DE LA DIÒCESI DE BARCELONA 

Títol i descripció  Dates Topogràfic 

1. LEGISLACIÓ SOBRE ESPOLIS I VACANTS   

Ordenanzas y reales cédulas para la administración de 

los espólios y vacantes de las mitras y otros papeles 

para dirección del subcolector... 

Dossier que inclou: el Reial decret i ordenances d’11 de novembre 

de 1754, l’ Addició a les ordenances, de 22 de març de 1768; Cèdula 

reial d’1 de desembre de 1783, Ofici de Pedro Joaquín de Murcia en 

què trasllada resolució reial de 15 de maig de 1784, Reial cèdula d’1 

de març de 1785, “Método que deberá observarse para la formación 

de las cuentas”, “Método que por las subdelegaciones del fondo pío 

beneficial se ha de observar en la formación de los estados de cada 

quadrimestre, y en la extensión de las cuentas anuales”, “Capítulos 

que faltan al reglamento de espolios”, “Suplemento a la adición a las 

reales ordenanzas de espolios y vacantes”, i diferents circulars i 

notificacions de caràcter normatiu. Còpies i originals. Madrid i 

Barcelona. Castellà, català i llatí. 27 unitats. 158 f. 

1768, maig, 31 – 

1832, maig, 16 

Fons 

Subcol·lectoria 

1/1 

Original despacho de contador de espolios y vacantes 

del Obispado de Barcelona en favor de don Josep 

Alonso del Real y copia del de Depositario del mismo 

ramo en favor del marqués de la Manrresana 

Dossier que inclou: les lletres dirigides a José Alonso del Real i 

“Capítulos de la Real Zédula de S. M. Dada en San Lorenzo el Real 

a los 11 de noviembre de 1754 sobre la collectación de espolios y 

vacantes y exacción de medias annatas de pensiones y beneficios 

eclesiásticos que tienen mira o relación al oficio de contador de los 

dos primeros ramos”. Originals i còpies. Madrid i Barcelona. 

Castellà, català i llatí. 4 unitats. 21 f. 

1794, març, 1 - 

1800, febrer, 6 

Fons 

Subcol·lectoria 

1/2 

2. CORRESPONDÈNCIA   

Cartes enviades per Alberto Pujol, subcol·lector d’espolis 

i vacants de Barcelona 

Dossier que aplega les lletres trameses dirigides al col·lector general 

del regne i a Juan Alonso del Real, comptador d’espolis. Còpia i 

originals. Barcelona. Castellà. 3 unitats. 4 f. 

 

1836 setembre, 17 

– 1836, setembre, 

24  

Fons 

Subcol·lectoria 

1/3 
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Correspondència de la subcol·lectoria d’espolis i vacants 

de Barcelona 

Dossier que aplega lletres trameses i rebudes. Inclou rebuts. Còpia i 

originals. Barcelona i Palma. Castellà. 14 unitats. 25 f. 

1845, març, 6 – 

1835, setembre, 6 - 

1845, octubre, 20 

Fons 

Subcol·lectoria 

1/4 

3. COMPTES   

Estats de comptes 

Dossiers amb els estats comptables dels mesos de gener, febrer i 

març de 1834; gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, 

setembre, octubre, novembre i desembre de 1835;  gener, febrer i 

març de 1836; gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, 

setembre, octubre i novembre de 1838; febrer, març i abril de 1838. 

Barcelona. 32 unitats compostes. 188 f. 

1834, gener – 1838, 

abril 

Fons 

Subcol·lectoria 

1/5 

Estats de la dipositària 

Taules amb els estats d’entrada i sortida per setmana. Barcelona.  

22 unitats compostes. 22 f. 

1834, febrer, 8 – 

1835, març, 29 

Fons 

Subcol·lectoria 

1/6 

Segons comptes d’espoli (càrrec i data) 

Dossiers amb els estats de càrrecs i data. Barcelona. 3 unitats 

compostes. 57 f. 

1833, maig, 1 – 

1835, març, 3 

Fons 

Subcol·lectoria 

1/7 

Segons comptes de vacant (càrrec i data) 

Dossiers amb els estats de càrrecs i data. Barcelona. 104 unitats 

compostes. 107 f. 

1833, maig, 1 – 

1835, setembre, 15 

Fons 

Subcol·lectoria 

2/1 

Caxa de espolios y vacantes respectiva al ilustrísimo 

señor D. Pablo de Sichar 

Estat de la situació de la caixa a 4 de juny de 1835. Barcelona. 8 f. 

[1835, juny, 4] Fons 

Subcol·lectoria 

2/2 

Ordres de pagament emanades pel subcol·lector 

Dossiers amb ordres dictades al dipositari. Barcelona. 9 unitats 

compostes. 9 f. 

1833, setembre, 5 / 

1839, juliol, 8 – 

1839, juliol, 19 

Fons 

Subcol·lectoria 

2/3 

4. ASSIGNACIONS   

Asignaciones 

Dossiers amb els expedients de pagaments en concepte 

d’assignació a Francisca Castelló, Teresa Rovira, Anna Floreta, 

Mariana Floreta, Rosa Lleonart i Jaume Isern. Inclou sumari a l’inici. 

Barcelona. 6 unitats compostes. 76 f. 

 

1834, gener, 6 - 

1837, gener, 26 

Fons 

Subcol·lectoria 

2/4 
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5. INVENTARIS   

Relación que demuestra los muebles y demás efectos 

extraidos del inventario en tasación del Palacio Episcopal 

que se han tomado desde el día 4 de agosto de 1833 en 

adelante por cuenta del ilustrísimo señor obispo D. Pedro 

Martínez San Martín 

Inventari de béns realitzat segons localització en el palau i en què es 

detalla el número assignat a la peça, la característica i el valor. 

Barcelona. 6 f. 

1833, desembre, 20 Fons 

Subcol·lectoria 

2/5 

6. DOCUMENTACIÓ ESPORGADA EN ORIGEN   

Papeles inútiles del espolio y vacante de D. Pablo de 

Sichar 

Dossier amb una nota sobre el deute de Pablo Sichar a l’espoli i 

vacant del senyor Valdés i estats comptables. Barcelona. 20 unitats. 

42 f. 1834 - 1838. 

1823 / 1831 - 1833 Fons 

Subcol·lectoria 

2/6 

7. RECURSOS IMPRESOS (FORMULARIS SENSE 

EMPLENAR) 

  

Formularis impresos  

Impresos sense emplenar d’ordres de pagament, d’estats de 

comptes d’entrades i sortides. Barcelona. Castellà. 52 unitats, 52 f. 

[1830] Fons 

Subcol·lectoria 

2/7 


