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IDENTIFICACIÓ
Codi de referència
CAT BC. Fons Antonio de Elola
Títol
Antonio de Elola
Data(es)
1787 – 1851, sobretot de 1796 a 1834
Nivell de descripció
Fons
Volum i suport de la unitat de descripció
7 capses que ocupen 1 metre lineal

CONTEXT
Nom del productor
Antonio de Elola y Acevedo
Història de l’organisme / Notícia biogràfica
Antonio Pasqual de Elola y Acevedo va néixer l'any 1760. Va estudiar dret i als voltants de
l'any 1791 era catedràtic de dret públic, natural i de gentes a la Universitat de València,
càtedra que no va arribar a ocupar perquè hi va renunciar l’any 1792.

A començaments del segle XIX va iniciar la seva carrera funcionarial com a secretari de la
capitania general i presidència del Principat de Catalunya i com a comissari de guerra,
càrrecs que exercia alhora l'any 1808.
L'any 1810 era comptador principal de l'exèrcit de Catalunya, i durant la Guerra del
Francès va ser comissari ordenador i intendent de província a Catalunya, a Mallorca i a
Múrcia. Va escriure diversos textos en defensa de la Constitució de Cadis en els quals
s’entreveu la seva posició propera al liberalisme polític, en defensa de la sobirania
nacional, la representació nacional, la igualtat de tots els ciutadans i la unitat de la nació.
L'any 1818 el feren director en comissió de les duanes de Cadis, encàrrec que li disgustà
profundament. L'any 1820 el van nomenar director general d'Hisenda, però no va acceptar
aquesta responsabilitat. Aconseguí el trasllat a Madrid on va exercir diverses comissions i
encàrrecs temporals: fou cap de Liquidació d'Endarreriments de la Tresoreria General i
cap de la Classificació de funcionaris cessants (1821). El 1825 va ser nomenat per Ferran
VII vocal de la Junta Consultiva de Govern, un càrrec molt important que li va permetre
participar activament en el procés de “purificació” de funcionaris civils i militars. També va
ser vocal de la Junta de Classificació i Qualificació de la Hisenda militar, depenent del
Ministeri de la Guerra; va estar a la comissió del Port Franc de Cadis i fou també conseller
honorari del Consell Suprem de Guerra. Quan es va jubilar era Comptador general de
Distribució (1834-1836). Va morir a Madrid l'any 1840, als 80 anys d'edat, deixant una
interessant obra manuscrita que mai va sortir a la llum.
Una carta seva al rei renunciant al càrrec de Ministre d'Hisenda fa creure que li fou
proposada aquesta alta tasca, i diversos oficis reservats de ministres i alts funcionaris
d'Hisenda demanant-li informes sobre problemes de la nació, fan pensar que les seves
opinions eren tingudes en compte. La seva relació amb el rei i la seva camarilla
demostren que malgrat ser un personatge fosc i probablement desconegut en el seu propi
temps, era considerat i respectat entre alguns cercles polítics.
Història arxivística
Els documents d’aquest fons van ingressar a la Biblioteca de Catalunya sense cap eina
de descripció. No havien estat objecte de tractament arxivístic, però conservaven un
cert ordre temàtic.
Dades sobre l’ingrés
L’ingrés del fons Elola a la Biblioteca de Catalunya es va produir l’any 1915 per donatiu
de Ramon d’Alòs-Moner.

CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
El fons Elola està format per Informes, memoràndums, esborranys, expedients,
correspondència... sorgits de la seva activitat com a alt funcionari d'Hisenda. És
especialment interessant per a l’estudi de la política espanyola en la primera meitat del
segle XIX sobretot pel que fa a la hisenda pública, a les Corts de Cadis de 1812, a la
carrera funcionarial, i a les depuracions de funcionaris durant l’etapa absolutista.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació
El fons és històric i és de conservació permanent. Per tant, no està sotmès a avaluació,
tria o eliminació.
Increments

No es preveuen increments
Sistema d’organització
El fons s’ordena pel següent quadre de classificació:
1. DOCUMENTACIÓ PERSONAL.
1.1. Documents particulars
1.1.1. Títols i nomenaments
1.1.2. Formació
1.1.3. Notes i receptes
1.2. Administració del patrimoni
1.2.1. Comptabilitat domèstica (lloguers, contribucions)
1.3. Membre d'entitats particulars
1.3.1 Casa de Caritat de Barcelona
1.3.2 Orde de Carles III
2. DOCUMENTACIÓ PROFESSIONAL
2.1. Carrera funcionarial
2.1.1. Informes elaborats
2.1.2. Informes rebuts
2.1.3. Sous i promocions
2.1.4. Trasllats i permisos
2.1.5. Notes, esborranys i apunts
2.1.7. Circulars, oficis i expedients.
3. OBRA CREATIVA
4. CORRESPONDÈNCIA REBUDA (Amb respostes si n'hi ha)
5. CORRESPONDÈNCIA ENVIADA (Còpies)
6. ALTRES CARTES
7. IMPRESOS DIVERSOS
8. VÀRIA.

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
Condicions d’accés: L’accés és lliure i total, llevat dels casos en què, per necessitats
de restauració o de dipòsit per a exposicions, els documents siguin exclosos de
consulta. La documentació no està microfilmada ni digitalitzada, cosa que fa que, per
ara, s’hagin de consultar els originals.
Condicions de reproducció: La reproducció dels documents està subjecta al seu
estat de conservació i a les condicions que marca la normativa vigent a la Biblioteca de
Catalunya.
Llengües i escriptures dels documents: Castellà

Característiques físiques i requeriments tècnics: El fons està format per quaderns i
expedients que no necessiten requeriments tècnics especials ni de conservació ni de
lectura. L’estat de conservació és bo.
Instruments de descripció: L’únic instrument de descripció existent és el catàleg
actual.
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Existència i localització dels originals: Tots els documents són originals
Existència i localització de còpies: No es coneixen
Unitats de descripció relacionades: No es coneixen

CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i fonts
La descripció ha estat realitzada per Reis Fontanals, arxivera de la Biblioteca de
Catalunya.
Regles o convencions
S’ha mantingut l’ordre original. Per a la descripció a nivell de fons, s’aplica la NODAC.
Data(es) de la(es) descripció(ons)
La descripció és va realitzar el 1997 i s’ha revisat l’any 2012

LLISTA DE COMPONENTS

CATÀLEG DEL FONS ELOLA

DOCUMENTACIÓ PERSONAL:
Signatura top.
Documents particulars:

Títols i nomenaments .................................................................................................. Elola 1/1
(1) 1814, març 13, Almansa.
Nomenament d'Antonio de Elola com a intendent de Múrcia.

Carta d'agraïment d'Elola pel nomenament, adreçada al ministre d'Hisenda el 18 de març
de 1814. (còpia)
(2) 1818, gener 12, Madrid.
Notificació de Martín de Garay a Antonio de Elola del seu nomenament com a intendent
efectiu de l'exèrcit i director en comissió de la duana de Cadis. (Còpia. 2f.)
(3) 1818, juliol 13, Madrid.
Títol reial de nomenament d'intendent efectiu de l'exèrcit a favor d'Antonio de Elola. (2
exemplars. 2f. Còpies)
(4) 1836, febrer 12, Madrid.
Nomenament de Joaquín de Elola oficial segon de la Secció d'Endarreriments del Tribunal
de Comptes del Ministeri d'Hisenda. (Còpia. 1f)
Formació ....................................................................................................................... Elola 1/2
(1) s.d. Apunts de la carrera de Dret.
(2) s.d. esborranys i correccions.
(3) Anthonius Paschalis de Elola et Azevedo, f.c.d.: Has juris Romani et Hispani theses.
Valencia 1787.
(4) s.d. Exercicis de llatí.
Notes i receptes............................................................................................................ Elola 1/3
(1) 1819 Recull de notícies aparegudes a la premsa de Madrid (6f)
(2) 1806 Curació de diverses malalties amb el Bálsamo samaritano (4f)
(3) 1822 i s.d. Fulls solts amb receptes: 1.Recepta mèdica./2.contra la ràbia i
mossegades./3.per a les llagues, cremades i tumors./ 4.tercianes./5.infusió./6.(1822)
bàlsam de la vida./7.dolor d'orina./8.purificacions amb vidriol. (8f.)

(4) s.d. Remedio para curar la tiña sin necesidad de arrancar el pelo...(1f.)Remedio para el
mal de hijada...(1f.)
(5) s.d. Recepta per curar la febre groga o vómito prieto.(1f)
(6) s.d. Sistema de desinfecció amb clorur de sodi o aigua "de Labarraque" (imprès. 1f.)
(7) s.d. Mètode de fumigacions d'edificis en cas d'epidèmies (Imprès. 2f.)
(8) s.d. Nota dels objectes que queden a casa de Pere Serra (1f).

Administració del patrimoni:

Comptabilitat domèstica:............................................................................................. Elola 1/4
(1) 1801-1802 i s.d. Llistes de despeses domèstiques (2f.)
(2) 1836, febrer 22, Madrid, certificat notarial de constitució d'administrador d'una finca.
(1f)
(3) 1837, març-setembre, Contribució per a l'emprèstit de 200 milions exigida a A. de
Elola. (10f)
(4) 1839-1841, Madrid, Rebuts del lloguer del pis que ocupà a Madrid A. de Elola. Quatre
d'ells a nom de la seva vídua, Mercedes de Mora, a partir de 1840. (1f.)
(5) 1851, agost 24, Barberà.
Notificació del tinent d'alcalde de Barberà a l'administrador de Mª Mercedes de Mora,
vídua d'Antonio de Elola, sobre l'obertura d'un camí nou. (2f)
(6) 1851, agost-octubre, Barberà, Qüestió entre l'ajuntament de Barberà i Mercedes de
Mora, vídua d'Elola, a causa d’una obertura de camins. (9f.)

Membre altres entitats o institucions ......................................................................... Elola 1/5

Casa de Caritat de Barcelona:
(1) 1825, setembre 28, Barcelona, Petició de la Junta de Caritat de Barcelona a A. de
Elola per a que els ajudi en un plet que tenen amb una actriu del Teatre Principal (1f)
(2) 1826, maig 31, Barcelona. La Junta de la Casa de Caritat de Barcelona fa un informe i
una petició al capità general de Catalunya d'adjudicació d'alguns arbitris sobre
mercaderies per sufragar les despeses de l'acollida dels pobres. (2f)
(3) 1833, febrer 24, Barcelona. Informe del capità general de Catalunya [Manuel de
Llauder i de Camín] adreçat al secretari d'estat i ministre de foment, sobre la Casa de
Caritat de Barcelona. (2f. Còpia).
Orde de Carles III:
(4) 1833, desembre 10 i 11, Madrid
Ofici de Tomàs Lobo, de l'Orde de Carles III, demanant a Antonio de Elola, del mateix
orde, que prepari una minuta que s'ha de passar al comptador per tal que aquest la passi
al collector general d'espolis, segons acord de l'assemblea general de l'orde. Resposta
d'A. de Elola i esborrany del dictamen d'A. de Elola sobre una qüestió judicial. (8º. 5f)
(5) s.d. Antonio de Elola: Petició al rei de recursos per a l'orde de Carles III (2f. Esborrany)

DOCUMENTACIÓ PROFESSIONAL
Carrera funcionarial

Informes elaborats (1796-1817):.................................................................................. Elola 2/1
(1) 1796-1797
Antonio de Elola:Bosquejo de la decadencia en las rentas, industria, comercio y
navegación en España. Nota de los navíos y demás embarcaciones que han entrado en
la bahía de Cádiz en el año 1796 con expresión del valor del oro y plata acuñados en
barras y alhajas que han conducido de los puertos de América para S.M. y
particulares.(2f.)
(2) 1799. Barcelona.
Idees soltes d'Antonio de Elola sobre el paper moneda, adreçades a Antoni Cornell, capità
general de Catalunya, per un amante del bien común (4f)
(3) 1808, setembre
Observacions d'Antonio de Elola sobre l'Exèrcit de Catalunya presentades a la Junta
Superior de Catalunya. Tractat sobre l'espionatge. (24f)
(4) 1809, octubre, Barcelona.
Antonio de Elola: Memoria sobre la necesidad indispensable de organizar el método
administrativo de España para conservar la independencia, concretada principalmente al
Principado de Cataluña. (Inclou una còpia. 15f. i 13f. respectivament)
(5) 1810, gener 20
Antonio de Elola: Notes de la Comisión de liquidación de Atrasos de la Tesorería General
y Clasificación de empleados cesantes. (1f.)
(6) 1810, novembre 30, Tarragona.
Antonio de Elola: Quintas al Ministerio. Informe sobre quintes adreçat al Comissionat de la
Intendència a Catalunya. (12f)
(7) 1810
Antonio de Elola: España y el español a presencia de sus Cortes en 1810 (Quadern en 8º.
Esborrany. 38f)
(8) 1811, abril 18, Tarragona
Memoria sobre el recobro de la plaza de San Fernando.
(Imprès. 16 pàg.)
-Apunts presos per Antonio de Elola sobre aquesta Memoria... (11 f.)
(9) 1812?
[Antonio de Elola] Deseos de un español en la augusta asamblea de las Cortes. (5f)
(10) Després de 1816

Antonio de Elola: Observaciones que a primera vista de la real Orden de 13 de marzo
acompañando el infome de la Dirección General de Rentas...se ofrecen. (2f)
(11) 1817, març 25, Múrcia.
Antonio de Elola: Informe a S.M. sobre el canal de Huéscar. Adreçat al Primer Secretari
d'Estat. (8f.)
(12) 1817, agost 30, Múrcia.
Antonio de Elola: Informe sobre si conviene poner las provisiones del Exército a cargo a
los Intendentes, adreçat al secretari d'Estat i del despatx d'Hisenda. (Còpia manuscrita. 8f)

Informes elaborats (1818 gener-abril)......................................................................... Elola 2/2
(1) 1818, gener 19, Madrid.
Antonio de Elola: Instrucción reservada que la Dirección General de Rentas presenta...
con motivo del establecimiento del segunda administrador de la aduana de Cádiz. (Còpia.
2f.)
(2) 1818, Cadis.
Antonio de Elola: Reflecciones en vista de la orden de la Dirección General de Rentas de
7 de febrero dirigida a la Subdelegación de Cádiz... (5f)
(3) 1818, març 31, Cadis
Antonio de Elola, Bosquejo general de la aduana; de las demás rentas, del Resguardo,
del comercio de Cádiz. Conciliación de mis facultades y atribuciones. A los quince días de
mi arribo. Informe adreçat a la Direcció General de Rendes. (3 còpies manuscrites, de
16f.,17f.i 13f. 8º. Quadernets sense cobertes cosits amb cordill)
(4) 1818, abril 10, Cadis
Antonio de Elola informa al ministre d'Hisenda sobre l'estat de la duana de Cadis (Còpia.
4f.)
(5) 1818, abril 22, Cadis
Antonio de Elola: Comercio de Cádiz en abril de 1818. Reflecciones estadísticomercantiles (Quadernet en 8º lligat amb cordill, 4 exemplars, de 42,29,29,i 47 folis)
Informes elaborats (maig 1818)................................................................................... Elola 2/3
(1) 1818, maig 2,
Antonio de Elola, Estado de la Aduana de Cádiz en cada una de sus oficinas y
dependencias. Informe adreçat a la Direcció General de Rendes. (2 còpies manuscrites.
21f.i 34f. 8º. Quaderns sense cobertes cosits amb cordill)
(2) 1818, maig 7, Cadis
Antonio de Elola: Estado del Resguardo de Rentas de Cádiz. Adreçat "A la Dirección
General de Rentas". (Quadernet en 8º sense cobertes, lligat amb cordill, 10f.)
(3) 1818, maig 14, Cadis

Antonio de Elola: Satisfacción a la orden preguntando lo que se hace. informe adreçat a la
Direcció General de Rendes. (Quadernet en 8º, sense cobertes, lligat amb cordill. 2
exemplars de 6f. i 5f.)
(4) 1818, maig 15, Cadis.
Antonio de Elola: En lugar de Depósito, Puerto Franco en Cádiz. (Pensamiento que
extendí pero que no le embié) (4 folis manuscrits adreçats al ministre d'Hisenda, Martín de
Garay) S'acompanya d'un escrit sobre el mateix assumpte, d'autor desconegut (2f)
(5) 1818, maig 17, Cadis.
Antonio de Elola: Vales reales. Necesidad de darles a cualquier costa todo su crédito.
Medio que se indica para conseguirlo. (2 exemplars sense cobertes. 8º manuscrits, cosits
amb cordill. 22f. i 16f)
(6) 1818, maig 21, Cadis
Antonio de Elola: Precauciones para tesorerias; indicaciones sobre las otras rentas y
sobre la intendencia. Informe adreçat a la Direcció General de Rendes.(Quadernet en 8º
lligat amb cordill, 9f.)
(7) 1818, maig 27, Cadis.
Antonio de Elola: Puertas de la capital, su estado actual; Precauciones que se conciben
convenientes y se exponen aunque con desconfianza. Informe adreçat a la Direcció
General de Rendes. (2 còpies de 9f. i 12f. Quaderns en 8º, sense cobertes cosits amb
cordill)

Informes elaborats (1818, juny-desembre)................................................................. Elola 2/4
(1) 1818, juny 11, Cadis.
Antonio de Elola: Sobre los titulados corredores de despachos. Informe adreçat a la
Direcció General de Rendes. (2 exemplars de 5f. Quaderns en 8º, sense cobertes cosits
amb cordill)
(2) 1818, juliol 23, [Cadis]
Antonio de Elola: Informe sobre la comunicación de los ríos Guadalete y Guadalquivir
adreçat a la Direcció General de Rendes. (Quadernet manuscrit en 8º, sense cobertes,
relligat amb cordill. 7f)
(3) 1818, octubre 17, Cadis.
Antonio de Elola: Sobre qué sistema de contribuciones se cree más conveniente...
Informe adreçat al capità general i subdelegat de rendes de la província de Cadis.
(Quadernet manuscrit en 8º, sense cobertes, relligat amb cordill. 7f)
(4) 1818, novembre 18, Cadis.
Antonio de Elola:Extracto cronológico de la comisión de dirección de la Aduana de Cádiz
conferida al intendente del Ejército, Dn Antonio de Elola en el año 1818. (2 exemplars.
Quadernets en 8º, sense cobertes, relligats amb cordill, de 16 i 18f.)
(5) 1818, desembre 1, Cadis.
Antonio de Elola: Prospecto político-económico de España para el año 1819, escrito en
Cádiz a 1º diciembre 1818 (Només queda l'últim full)

(6) 1818, Cadis
Antonio de Elola, Régimen administrativo de España en fin del año 1818 (Incomplet. 4f.)
(7) [1818, Cadis]
Antonio de Elola: Copia de las noticias reservadas adquiridas para mi gobierno sobre los
individuos y dependencias de la subdelegación de Cádiz (Muy reservado). (30f)
obvenciones que se exigen en las oficinas de Cádiz (13f)
Informes elaborats (1819-1822 .................................................................................... Elola 3/1
(1) 1819, febrer 20, Cadis.
Antonio de Elola: Opinión sobre derechos de puertas por tarifas de consumos en Cádiz
(Quadernet en 8º lligat amb fil verd, 11f.)
(2) 1819, juny 18, Cadis.
Antonio de Elola: Informe adreçat a Enrique O'Donell, comte de La Bisbal i capità general
de Cadis, sobre drets de portes. (6f. Còpia manuscrita d'Antonio de Elola)
(3) 1819, abril 13 - maig 11, Cadis
Antonio de Elola: Expediente en virtud de Real orden sobre cual de los sistemas de
administración de las Rentas promulgados hasta aquí se considera preferentemente útil al
servicio del rey nuestro señor. (Quadern en 8º relligat amb cordill. 56f)
(4) 1819, maig 5, Cadis.
Antonio de Elola: Informe dado en cumplimiento de la Real orden de 31 de marzo de
1819, acerca de cual sistema administrativo de las Rentas se cree preferible. Informe
adreçat a Enrique O'Donell, comte de La Bisbal i capità general de Cadis.
(Còpia manuscrita. 48f. 8º. Quadern sense cobertes cosit amb cordill)
(5) 1819, juny 18, Cadis.
Antonio de Elola: Informe adreçat a Enrique O'Donell, comte de La Bisbal i capità general
de Cadis sobre drets de portes. (7f. Còpia manuscrita d'Antonio de Elola)
(6) 1821-1825
Expedient sobre l'estanc del bacallà.
Notes estadístiques. Informe d'A. de Elola (8f). Dictamen de l'administrador de Màlaga,
Miret, sobre l'estanc del bacallà (4f) Demostración sobre las ventajas de rebajar los 28
mrs. del sobrecargo del bacalao a 10 mrs... (3f)
(7) 1822
Antonio de Elola: Memòria sobre l'organització de Secretaries d'Estat (Esborrany. Manca
una part. 15f.)
(8) 1822, desembre 3, Madrid
Regles establertes per Antonio de Elola per al bon funcionament de la seva Comissió de
Classificació de funcionaris. (2f impresos)
(9) [1822-1823] Notes i esborranys d'Antonio de Elola d'un informe sobre l'arrendament de
vaixells per a la funció de vigilància marítima. (10f)

Informes elaborats (1823-1824).............................................................................Elola 3/2
(1) 1823, febrer 2- 1825, març 12, Madrid
Expedient sobre columnes mòbils contra el contraban.
-Decret sobre columnes mòbils (imprès)
-Modelo para la formación de causas por contrabando. (imprès. 19 p.)
-Model desplegable per als informes mensuals.
-Observacions d'A. de Elola (10f)
(2) 1823, juny 28, Madrid
Decret sobre purificacions de funcionaris, anotat als marges per Antonio de Elola. (1f
imprès)
(3) 1824, abril 13, Madrid.
Antonio de Elola: Resguardo marítimo. Memoria escrita en Madrid, en abril de 1824.
(Quadern en 8º, de 32f)
(4) 1824-1828
Antonio de Elola: 3 esborranys de representacions a la reina.(3f)

Informes elaborats (1825) ........................................................................................... Elola 3/3
(1) [1825]
Escrit [d'Antonio de Elola] sobre el crèdit públic de l'estat. (4f)
(2) 1825, agost 4-12, Madrid
4 d'agost, San Ildefonso: Francisco de Cea Bermúdez escriu una carta "muy reservada" a
Antonio de Elola demanant-li de part del rei la seva opinió sobre diversos punts referents a
la recaptació i distribució dels fons de l'erari reial i al crèdit de l'Estat i la Caixa
d'Amortització. (8º.1f)
12 d'agost: Esborrany de la resposta d'Antonio de Elola (15f)
12 d'agost: Còpia del document definitiu enviat al secretari d'estat i del despatx: Real
orden mui reservada mandándome informar con entera libertad y franqueza sobre afirmar
en bases sólidas el arreglo de la recaudación y distribución de los fondos del Real Erario y
de la Real Casa de Amortización,en vista de dos exposiciones de los SS. Ministros de
Estado y de Hacienda.(Quadernet en 8º cosit amb fil. 28f)
(3) 1825, setembre 20, Madrid.
Antonio de Elola: Instrucció per al règim interior de la Reial Junta Consultiva de Govern. (2
exemplars + 1 full d'observacions)
-Esborrany de carta adreçada a Francisco de Cea Bermúdez.(15f)
(4) 1825, setembre 25, Madrid.
Antonio de Elola: Informe a petició de Francisco de Cea Bermúdez sobre la proposta del
duc de Villahermosa sobre la Hisenda pública i el port franc de Cadis.(8f).
-S'acompanya d'un informe d'Elola (de 1818, 15 de maig) adreçat a Martín de Garay
sobre el port franc de Cadis. (7f)

(5) 1825, setembre, Madrid.
-Dos esborranys d'una exposició al rei de la Reial Junta Consultiva de Govern.
-Gaceta de Madrid (23 de setembre de 1825) amb el text definitiu.
(6) 1825, octubre 1, Barcelona
Antonio de Elola: Apunts sobre rendes decimals. (2f)
(7) 1825, octubre 8, Madrid.
Antonio de Elola: Reglament provisional de règim intern, elaborat per la Junta Consultiva
de Govern, adreçat per A. de Elola a Francisco Cea Bermúdez. (14f)
(8) 1825, desembre 10, Madrid
Representació de la Junta Consultiva de Govern -de la qual forma part A. de Elolaadreçada al rei sobre expedients de purificació civil i militar. (2 esborranys de 13f.i còpia
definitiva de 14f.)

Informes elaborats (1826-1830) ................................................................................... Elola 3/4
(1) 1826, maig 12, Madrid.
Antonio de Elola: Distribución de la Real Hacienda. Escrit retornat a ell per Agustín de
Perales amb carta d'agraïment. (14f)
(2) 1826, juliol 20, Madrid
A. de Elola: Sobre la abdicación del emperador del Brasil en su hija Dª María Gloria de la
corona de Portugal y embío de una constitución a dicho reyno.(6f)
(3) 1828, gener - maig, Madrid
Esborranys i observacions sobre la constitució d'una companyia de comerç anomenada
Compañía Española de Empresas Varias de la que Antonio de Elola fou accionista. (12f)
(4) 1828, juliol 1
Antonio de Elola: Observaciones sobre la condición y suerte de los intendentes de ejército
de resultas del nuevo sistema y organización militar que principia a regir en 1º de juliol de
1828 (Quadern en 8º. 8f)
(5) 1828, novembre 24, Madrid.
Antonio de Elola: Pensamiento sobre el Fomento de España.
Esborrany (10f) i text definitiu, relligat amb veta verda (16f)
(6) 1829, abril 30, Madrid.
Antonio de Elola: Observaciones reservadas sobre el puerto franco de Cádiz.(Quadern en
8º, lligat amb veta verda.7f)
(7) 1830, juliol 24, Madrid.
[Antonio de Elola]: Ojeada sobre la administración militar española que ofrece al rey
nuestro señor un antiguo comisario de guerra. (Quadernet en 8º, manuscrit i cosit amb
cordill. 21f)
(8) 1830, desembre, Madrid.

Antonio de Elola: Representación al Excmo. sr. secretario del Despacho de la Guerra
solicitando el abono de los 45 mil reales anuales que como intendente de ejército en
comisión me declara la Real Orden de 26 de enero de 1829. (Còpia. Quadernet sense
relligar. 8º. 5f)
Informes elaborats (1831-1832) ................................................................................... Elola 4/1
(1) 1831, setembre 5
Estat de l'emprèstit de 400 milions fet per mr. Ardoin al tresor reial espanyol. (Notes. 1f.)
(2) 1831, octubre 31, Madrid.
Antonio de Elola: Observaciones sobre el sistema de Hacienda que hemos seguido desde
el año 1823 y sus consecuencias (Quadernet en 8º lligat amb cordill, 31f. Inclou un
esborrany de 16 folis)
(3) 1832, gener 31, Madrid.
Reial Ordre, molt reservada, enviada per Calomarde a Antonio de Elola per tal que informi
sobre les exposicions dels ministres d'Estat i de Gràcia i Justícia contra les memòries del
d'Hisenda. (Aquestes exposicions no s'hi inclouen, però sí la resposta d'Elola) (9f. 8º
cosit).
(4) 1832, febrer 4, Madrid.
Antonio de Elola respon de forma "molt reservada" a la reial ordre, adreçada al ministre de
Gràcia i Justícia, sobre un informe que ha d'elaborar. (5f)
-[1832] Carta al rei d'Antonio de Elola, sobre el mateix assumpte (1f)
(5) 1832, març 12, Madrid
Antonio de Elola: La Hacienda de España en enero de 1832. Discurso económico-político
que ofrece al rey nuestro señor su más humilde vasallo el 12 de marzo del mismo año.
(Quadernet en 8º lligat amb cordill, de 32 folis. Un altre exemplar en 15 folis solts)
(6) 1832, desembre 20, Madrid.
Antonio de Elola: Reflecsiones sobre el nuevo Ministerio de Fomento General del Reyno
(Quadernet en 8º cosit amb cordill. 14f)
Informes elaborats (1833-1834) ................................................................................... Elola 4/2
(1) 1833, maig 29, Madrid.
Antonio de Elola: Dictamen i vot sobre novetats en els tribunals dels delmes de la
província de València. (3f)
(2) 1833
[Antonio de Elola]: Escrit sobre la hisenda pública espanyola. (5f.)
(3) 1833, desembre 1, Madrid.
Antonio de Elola: Notes sobre la importància i urgència de convocar les Corts. (2f)
(4) 1834, gener 2-8, Madrid.
-2,4 i 18 de gener: Oficis del Ministeri d'Hisenda convocant junta.

-4 de gener: Dictamen donat per Elola a la Junta sobre l'estat de la hisenda reial (s'hi
afegeix esborrany) (6f.)
-8 de gener: Mesures proposades per a cobrir el dèficit (2f.)
-gener: mesures proposades per A. de Elola (esborrany) 2f.)
(5) 1834, abril 21, Madrid.
Antonio de Elola: Apuros del Ministerio de Hacienda pidiendo medios para remediarlos.
Dentro copia de mi contestación. Adreçat al Secretari d'Estat i del Despatx d'Hisenda.(17f)
(6) 1834, maig 5, Madrid.
I. Ofici d'Imaz a Elola demanant-li que informi sobre els comptes presentats pel president
del Tribunal Major de Comptes, per manament reial.
II. Resposta d'A. de Elola (7 de maig)
III. Informe d'A. de Elola (18 folis)
(7) 1834, setembre 16
Antonio de Elola: Memorandum (Notes sobre pressupost de l'estat, rendes, dèficit...) (4f)
(8) 1834, setembre, Madrid.
Informe lliurat per la Comptaduria General de Distribució al Secretari d'Estat i del Despatx
d'Hisenda, sobre liquidació del pressupost. (4f.)
Informes elaborats sense data coneguda: ................................................................. Elola 4/3
(1) S.d. [Cadis]
[Antonio de Elola]: Informe sobre la privativa dels ajuntaments en el comerç dels
grans.(4f.)
(2) S.d.
[Antonio de Elola]: Sobre contraban al port de Cadis.(8f.)
(3) S.d.
[Antonio de Elola]: Informe sobre un projecte d'establir contribucions sobre el comerç [a
Catalunya]. (1f.)
(4) S.d.
[Antonio de Elola]: Informe sobre el cost de l'exèrcit. (4f.)
(5) S.d.
[Antonio de Elola]: Sobre el foment general (6f.)
(6) S.d.
[Antonio de Elola]: Observaciones sobre el plan de organización de la Hacienda militar.
(2f.)
(7) S.d.
[Antonio de Elola]: Nota sobre la presidència dels Consells Suprems. (1f.)
(8) S.d.

Antonio de Elola: Discurs de la primera reunió de la recentment creada Junta d'Aranzels.
(3f.)
(9) S.d.
Notes i esborranys sobre la constitució de la Junta consultiva de Govern. Esborrany de
reial decret. (6f.)
Informes rebuts ............................................................................................................ Elola 5/1
(1) 1817, març, Madrid.
Martín de Garay, ministre de finances: Memoria presentada a S.M. por el excmo. sr. Don
Martín de Garay para el nuevo sistema general de Hacienda. (Còpia. Quadern en 8º cosit
amb fil. 52f.)
(2) 1817, juliol 30, Madrid
Martín de Garay: Memoria sobre el crédito público del Excmo. Sr. Dn. Martín de
Garay.(Còpia manuscrita. 37f. 8º. Quadern sense cobertes cosit amb cordill)
(3) [1820]
Crédito público.Extracto de los decretos y órdenes sobre monasterios y conventos
suprimidos. (3f.)
-1820, desembre 27. Acords presos en una junta sobre convents suprimits. (1f.)
(4) 1825, maig 11, Sevilla.
Certificació notarial de la sessió celebrada a Sevilla en la que es va condemnar a mort els
diputats de les corts de 1823 (Còpia. 2f.)
(5) [1825]
Dictamen del ministro de Hacienda sobre purificaciones (Quadernet en 8º. 19f.)
(6) 1830, juliol 3, Madrid.
José Mª de Aurrecoechea: Al Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la
Guerra, el intendente de Ejército don José María de Aurrecoechea. (Quadernet en 8º cosit
amb cordill. 6f.)
(7) 1830, octubre 15, Madrid.
Francisco Delgado: Exposició de l'intendent de l'exèrcit, Francisco Delgado, amb queixes
sobre sous, servei i règim dels funcionaris. (9f.)
(8) [1830-1832]
Liano i altres 22: Observacions sobre política espanyola adreçades a Antonio de Elola, el
qual escriu una nota Las adjuntas observaciones son curiosas e instructivas. (13f)
(9) 1833, març 20, Madrid.
Representació de Vicente Quesada al rei proposant el desarmament del poble.
Nota d'Antonio de Elola: Me lo dió el mismo general Quesada. (4f.)
(10) 1834, març 8, Madrid.
Renúncia de José de Imaz al càrrec de ministre d'Hisenda.
(Còpia lliurada per ell mateix a Antonio de Elola) (9f.)

(11) 1834, març 26, Madrid.
Notificació de José de Imaz al comptador general de distribució, d'una resolució del
consell de ministres sobre unitat de caixa. (2f. Còpia)
(S'acompanya de l'exemplar de la La Gaceta de Madrid (20,febrer,1834) on surt publicada
la reial ordre)
(12) Sense data
Notes sobre el tribut personal a Catalunya (8º. 2f.)
(13) Sense data.
El comte d'Espanya: Instruccions per a l'allistament de batallons reialistes. (1f. Còpia)

Sous i promocions. ...................................................................................................... Elola 5/2
(1) 1811-1814
Oficis rebuts per Antonio de Elola sobre els sous dels intendents. (4f)
(2) 1815, juliol 7, Madrid.
Ofici de la Tresoreria General sobre sous i interinitats dels funcionaris. (Imprès. 2f.)
(3) 1821, maig 20, Barcelona.
La Comissió de Liquidació de Comptes de l'Exèrcit, liquida els havers d'Antonio de Elola
entre 1811 i 1814. (1f.)
(4) 1821, novembre 9-18, Madrid.
Informe del comptador sobre els sous d'A. de Elola (1f). Carta d'A. de Elola al tresorer
general comentant aquest informe (4f)
(5) 1825, desembre 5, Palau Reial de Madrid
Ofici de [Luis López] Ballesteros (Ministeri d'Hisenda) a Antonio de Elola, intendent
general de l'exèrcit en comissió, sobre els salaris del comptador de l'exèrcit de València
Francesc Xavier Viguera, i de l'intendent de Catalunya, Vicenç Frigola, mentre estiguin
sense exercici. (Còpia. 1f)
(6) 1828, gener-octubre
Impresos, oficis i publicacions (La Gaceta de Madrid) sobre classes i sous de funcionaris.
(15f.)
(7) 1828, agost 6, Madrid.
Ofici del capità general sobre intendents, publicat al Diario de Avisos de Madrid.
Comentaris manuscrits d'Antonio de Elola. (3f.)
(8) 1828
Notes i esborranys sobre sous de funcionaris. (24f.)
(9) 1828-1831
Oficis, cartes i notificacions sobre sous d'intendents. (23f.)
(10) 1829, desembre 24, Madrid.
Carta de Zambrano sobre el sou de l'intendent Ramon Caxide Taboada. (Còpia. 1f.)

(11) 1830, maig-juny
Diferents oficis, notes i esborranys sobre la substitució de l'intendent general i del
president de la Junta de Calificación y Clasificación. (10f)
(12) 1830, novembre 8, Madrid.
Carta d'A. de Elola a l'intendent general de l'exèrcit sobre salari dels intendents. Inclou
una circular impresa del ministeri d'Hisenda, de 8 de febrer de 1827, sobre el mateix
assumpte. (Còpia)
(13) 1830, desembre 3, Madrid.
Ofici de Manuel Antonio de Echevarría, de la Intendència de l'Exèrcit, sobre una petició
d'Elola referent al seu salari.
-Adjunta informe de l'interventor general (27 nov. 1830)
(2f)
(14) 1831
Còpies d'oficis i circulars i sobre la substitució de l'intendent i del president de la Junta de
Calificación y Clasificación. Notes sobre el salari dels intendents.
(15) 1832, maig 10, Madrid.
Antonio de Elola sollicita del rei el nomenament de ministre de capa i espasa del Consell
d'Hisenda. (Esborrany)
Resposta del rei (13 de maig de 1832) (Còpia)
(2f.)
(16) 1833,juny 13, Madrid.
Reial decret sobre sous de funcionaris (1f.)
(17) 1833, setembre, Madrid.
Esborrany i notes sobre un reial decret referent al sou dels funcionaris. Ofici del Secretari
del Despatx d'Hisenda. (5f.)
(18) 1835, octubre 15, Madrid.
Donatiu d'A. de Elola a la reina d'una part del seu sou, a causa de la situació de guerra
civil. (Còpia. 1f.)
(19) 1836, abril, Madrid.
Nota d'Antonio de Elola al cap de la Comissió de Classificacions Civils per a ser classificat
de cessant. (1f.)
(20) s.d.
Notes d'Antonio de Elola sobre rebaixa del seu sou. (2f)
(21) s.d.
Carta d'Antonio de Elola al rei rebutjant el càrrec de ministre d'Hisenda. (Còpia. 2
exemplars de 2f. i 3f.)
Llicències i trasllats ..................................................................................................... Elola 5/3
(1) 1808, juliol 26, Barcelona

Instància d'A. de Elola sollicitant un permís per motius de salut. Certificat mèdic de Josep
Torner, director del Reial Collegi de Cirurgia de Barcelona (2f)
(2) 1817, juliol 11, Múrcia
Sollicitud d'A. de Elola a la Direcció general de Rendes d'un permís per motius de salut.
Resposta (1817, juliol 15, Madrid)
(3) 1817, desembre-1818, gener
Reials ordres, oficis i cartes sobre el trasllat d'Antonio de Elola a la duana de Cadis.
(6f.Còpies relligades)
(4) 1818, novembre 9, Cadis.
Antonio de Elola sollicita canvi de destí al ministeri d'Hisenda. (Còpia. 2f.)
(5) 1819, maig-desembre
5 cartes d'Antonio de Elola al ministeri d'Hisenda demanant el trasllat. La darrera,
adreçada a Antonio González Salmón.
(6) 1820, gener 28, Cadis.
Antonio de Elola demana canvi de destí. (Còpia. 1f.)
(7) 1820, abril 6, Madrid.
Ofici de la Direcció General de la Hisenda Pública donant llicència a Antonio de Elola per
anar a Catalunya durant 6 mesos. (Còpia. 1f.)

Notes, esborranys i apunts ......................................................................................... Elola 5/4
(1) 1770-1773
Còpia de diverses ordres. (2f.)
(2) 1814-1818
Reglaments creats i després abolits, entre 1814 i 1818. (1f.)
(3) 1825, setembre 2
Reial ordre sobre instrucció i millora dels càrrecs públics. Observacions (d'Elola?) (2f.
Còpies)
(4) 1826-1830
Documents, notes i cartes de la Junta de Clasificación. (14f.)
(5) 1829
Decrets del rei de França sobre hisenda militar i sobre intendents (2f.)
(6) 1834
Pressupost de la Casa Reial (1f.)
(7) S.d.
Llista dels ordenadors, interventors i pagadors de diferents districtes. (1f.)

Circulars, oficis i expedients
(1) 1799 abril-juny, Perpinyà/Barcelona.......................................................................... Elola 6/1
Expedient sobre falsificació de vals reials:
I. 1799,abril-maig. Comissió reservada en França sobre la falsificació dels vals (8
documents)
II. 1799 abril-maig Cartes, oficis, informes (13f.)
III. 1799, maig. Cartes. Comptes de viatge (9f.)
IV. 1799, maig 22. Carta reservada al sr. Urquijo. (1f.)
V. 1799, juny. Cartes entre Antoni Cornell i Antonio de Elola. Certificat de viatge (3f.)
(2) Circulars de la Direcció General de Rendes i de la Tresoreria General del Regne sobre
la hisenda reial, la manca de recursos i la conducta dels funcionaris:
I. 1823, setembre 3 (imprès. 2f.)
II. 1795, març 30 i 1825, març 4 (imprès. 2f.)
III. 1825, abril 27 (imprès. 2f.)
IV. 1825, maig 3 (imprès. 1f.)
V. 1825, setembre 15 (imprès. 2f.)
(3) 1809, juliol 27, Tarragona
F.M. Cabanes demana a A. de Elola que informi sobre el seu pla de contribució general
de Catalunya. (2f.)
(4) 1810, gener 1, Sevilla.
Reial ordre adreçada a l'intentent de Catalunya, Antonio de Elola, pel marquès de las
Hormazas, sobre la reducció del sou dels funcionaris per a socórrer les necessitats de
l'exèrcit. (2f)
Expedient sobre les fiances dels funcionaris ............................................................ Elola 6/2
(1814-1816)
(1) 1814, setembre 22, Madrid. Carta de Marcelo de Ondarra, secretari del Consejo de
Hacienda, demanant a Antonio de Elola que lliuri els seus títols d'intendent, segons ordre
reial, i que pagui una fiança (original i còpia).
-1814, desembre 6, Múrcia. Resposta d'Antonio de Elola a Marcelo de Ondarra demanant
que es prenguin per fiança els endarreriments que li manquen per cobrar del seu sou. (5f.)
(2) 1814, octubre 25, Madrid
Carta de Marcelo de Ondarra a Antonio de Elola, intendent de Múrcia, no acceptant els
seus endarreriments de sou com a pagament de la fiança que li pertoca pel seu càrrec
d'intendent.
(original + còpia)
(3) 1815, novembre 14, Madrid.
Ofici de Felipe González Vallejo comunicant a Antonio de Elola una reial ordre que tracta
de les fiances dels funcionaris públics. (Còpia. 2f.)
(4) 1816, març 12, Madrid.

Carta de Marcelo de Ondarra a Antonio de Elola amb un ultimàtum sobre el pagament de
fiances. (1f. Còpia)
1816, març 18, Múrcia. Resposta d'Antonio de Elola a Marcelo de Ondarra (Còpia +
esborrany)
(5) 1816, març, Múrcia.
Carta d'Antonio de Elola al Ministeri d'Hisenda sobre pagament de fiances, amb llista dels
endarreriments que se li deuen. (4f. Còpia del mateix Elola)
(6) 1816, març, Múrcia.
Carta d'Antonio de Elola al Secretari d'Estat i del Despatx d'Hisenda sobre el mateix
assumpte. (3f. Còpia)
(7) 1816, agost 10, Madrid.
Carta rebuda per Antonio de Elola amb reial ordre sobre pagament de les fiances. Còpia
enviada a la Direcció General de Rendes. (2f.)
*
Altres assumptes (1814-1819) ..................................................................................... Elola 6/3
(1) 1814, desembre 23, Múrcia.
Certificat notarial de la bona harmonia entre A. de Elola i Atanasio Quintano amb motiu
d'alguna qüestió sobre les Salines del Pinatar de Múrcia. (2f.)
(2) 1815, setembre 12, Madrid.
Reial ordre...deixant a càrrec del crèdit públic el deute, fins a desembre de 1814. (2f.)
(3) 1818, maig 8, Madrid. Circular de José de Imaz i de Juan Quintana -directors generals
de rendes- a Antonio de Elola, administrador de la duana de Cadis, comunicant-li una reial
ordre. (Còpia.1f)
(4) 1818, maig-juny, Cadis
Oficis adreçats per Antonio de Elola, a José de Imaz sobre contraban (9f. Còpia dels oficis
relligada amb fil)
1. 1818, maig 22 (Cadis)
2. 1818, juny 5 (Cadis)
3. 1818 setembre (Cadis)
(5) 1819 febrer 16, Cadis
O'Donell, Enrique: Carta al ministre d'Hisenda sobre drets de portes.(Còpia. 4f.)..Elola 6/4
(1) 1824, febrer 17, Madrid.
Reial resolució prohibint l'entrada de grans estrangers, comunicada en ofici del ministre
d'Hisenda, López Ballesteros. (1f. imprès)
-1824, març 23, Madrid.
Reglament de la reial Caixa d'Amortització (6f. 2 exemplars impresos)
-12 números de La Gaceta de Madrid, amb decrets reials sobre hisenda:
1823, desembre 4
1824, gener 6,13 i 24
1824, febrer 5,12,19,21 i 24
1824, març 6 i 11

1830, gener 26
(1) 1825, novembre 15, Madrid ..................................................................................... Elola 6/5
Ofici de Luís López Ballesteros que inclou un reial decret sobre pressupostos dels
ministeris (amb anotacions marginals d'Elola) (imprès. 2f.)
(2) 1825, desembre 2
Ofici de L. López Ballesteros sobre drets de portes. (2f.)
(3) 1828, juny 27, Madrid.
Ofici d'Antonio de Elola adreçat al ministre de guerra. (Esborrany. 1f.)
(4) 1831, abril 29, Madrid.
Circular de la Direcció General de Rendes sobre substitució d'intendents. (1f.)
-1833, abril 28, Madrid.
Ofici del ministeri d'hisenda al comptador general de distribució sobre tribunal de comptes.
(Còpia. 1f.)
-1833, novembre 19, Madrid.
Ofici de la comptaduria de distribució sobre comptes lliurats al tribunal de comptes (1f.)
-1833, desembre 16
Ofici de la comptaduria de distribució sobre comptes rebuts al ministeri d'hisenda. (1f.)
-1836, abril 7, Madrid.
Nota passada al comptador general sobre una circular contestada per la reina. (1f.)
(5) 1834, gener 1, Madrid.
Ofici del ministeri de foment sobre installació de subdelegats, segons ordre reial. (1f.)
(6) 1834, març
Expedient d'extinció de la Comisión de Clasificación y Calificación.
I. Llista d'empleats. Inventari dels expedients (1832)
II. 1834, març 24. Ofici de la intendència general de l'exèrcit adreçat a Antonio de Elola,
sobre l'extinció de la Comissió, (2f.)
III. Carta d'Elola retornant els papers de la Comissió a l'intendent.
(7) 1835, abril 25, Madrid.
Ofici de Domingo de Torres, de la Direcció de Rendes provincials, a Antonio de Elola,
comptador general de distribució, convocant una reunió.
-Extracto de varias reales órdenes concernientes a las compañías de Seguridad, milicia
urbana movilizada y cuerpos francos. (6f. Anotat al marge per A. de Elola)
(8) 1835-1836
4 Oficis enviats i rebuts, entre la Comptaduria general de distribució i el ministeri
d'Hisenda, sobre comptes lliurats pels tresorers de rendes de les províncies. Models
d'oficis.
(9) 1836, març 5, Madrid.
Ofici d'Antonio de Elola adreçat als comptadors de rendes reials de les províncies, sobre
cessants dels ministeris. (2 exemplars)
(10) 1836, agost 27, Madrid.

Convocatòria del Ministeri d'Hisenda a A. de Elola per jurar la Constitució. Una nota
marginal autògrafa diu: Asistí a cumplir esta real orden el día y hora que se me manda.
(1f)

OBRA DE CREACIÓ

Obra de creació (1818) ................................................................................................. Elola 6/6
(1) 1791-?
I. [Antonio de Elola] Preliminares a la Constitución para el reyno de España dedicados a
la Augusta Asamblea de las Cortes por un español Còpia de la Declaració dels Drets de
l'Home i del Ciutadà i de la Constitució de la República Francesa. (Quadernet en 8º. 56f.
En francès)
II. [Antonio de Elola] Preliminares a la Constitución para el reyno de España dedicados a
la Augusta Asamblea de las Cortes por un español.Pròleg. (Quadernet en 8º. 23f.)
(2) 1816, setembre 14, Múrcia.
Antonio de Elola:Defensa del Director de la Real Sociedad Económica de Murcia e
Intendente de su provincia, delatado a S.M. de escritor de ideas subversivas por don Blas
de Ostolaza. (ms.Còpia. 10f)
Fàbula El cuervo farsante, dedicada al mateix Blas de Ostolaza. (6f.)
(Adreçat a Pedro Cevallos)
(3) 1818, juliol 5 [Cadis]
[Antonio de Elola] La Guerra de América. Memoria crítica; reservada (Quadernet en 8º
lligat amb veta de seda verda, 2 exemplars. 32f.i 39f.) (El segon exemplar inclou una
Advertencia que justifica la postura mantinguda per Elola en aquesta memòria crítica.)
Obra de creació 1819-1825 i sense data ..................................................................... Elola 6/7
(1) 1819, agost 1 [Cadis]
[Antonio de Elola] Noticia de la batalla del Palmar en el campo de la Victoria del Puerto de
Santa Maria el dia 8 de julio de 1819 (Quadernet en 8º lligat amb veta de seda verda, 36f.)
(2) 1825, maig, Madrid
Antonio de Elola, Vista de la posición de España desde mayo de 1825.
Remitida al sr. Primer secretario de Estado en 10 del mismo mes. En nota introductòria: Al
recibirse por las Gacetas inglesas la noticia de la Batalla de Ayacucho, y de la entrada de
Bolívar en Lima, se escribió en Madrid en su fecha el siguiente discurso:
(Quadernet en 8º lligat amb veta de seda verda, 2 exemplars manuscrits de 28f. i 13f.)
S'acompanya d'un Apéndice a la Vista de la posición de España, remitido al sr. Primer
Secretario de Estado en 15 de mayo de 1825 (4f)
(3) Sense data [1812, Cadis?]
[Antonio de Elola] Prospecto de referencia constitucional para el reyno de España.
Dedicado a la augusta asamblea de las Cortes por un español. (Còpia. 6f.)
(4) Sense data

[Antonio de Elola]: Notes personals sobre població i economia. (4f.)
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(1) 1809, juny 23
Carta del marquès de Coupigny a Antonio de Elola (1f.)
-1809, juny 27
Resposta d'A. de Elola a una interpellació del marquès de Coupigny sobre la conducta
del coronel Joaquin de Osma.(3f.)
(2) 1810, abril 18, Tarragona
Carta d'Antoni Barata a A. de Elola, comptador de l'Exèrcit de Catalunya, demanant pels
càrrecs vacants per defunció o ascens i possibles candidats per ocupar-los. (1f)
(3) 1817, juny 6, Madrid.
Carta de Martín de Garay a Antonio de Elola sobre l'aplicació a Múrcia del nou sistema
general d'Hisenda.
1817, juny 9, Múrcia. Resposta d'A. de Elola (còpia)
(4) 1818, abril 4, Barcelona
Felicitació de la junta de la Casa de Caritat de Barcelona a Antonio de Elola pel seu
nomenament de director en comissió de la duana de Cadis. (1f)
(5) 1818, maig 7, Madrid
Comunicació d'una reial ordre sobre aranzels feta per José de Imaz i Juan Quintana, de la
Direcció General de Rendes.
(6) 1820, juliol
Cartes de felicitació rebudes per A. de Elola pel seu nomenament com a intendent de
València. (5 cartes)
(7) 1822, agost 7, Barcelona.
Carta de Juan Tamaro a Antonio de Elola, reclamant-li certa quantitat per arreglar la casa
que va ocupar a Barcelona. (3f)
1822, agost 30, Madrid. Resposta d'Antonio de Elola negant-se a pagar. (Esborrany. 2f)
(8) 1825, setembre 3 i 7, Madrid.
Carta molt reservada d'Agustín Cavira a Antonio de Elola (2f.)
(9) 1825, octubre 14, Madrid / 1825, octubre 10, Múrcia
Petició d'ajuda a Antonio de Elola per part de la Sociedad Económica de Amigos del Pais
de Múrcia.
(10) 1825, setembre 13, San Ildefonso.
Carta de Juan de Vial a Antonio de Elola, sobre la Reial Junta Consultiva de Govern. (1f.)
(11) 1825, setembre 27, San Lorenzo del Escorial.
Carta de Juan de Vial a Antonio de Elola sobre la Reial Junta Consultiva de Govern. (1f.)

(12) 1825, octubre 6, San Lorenzo del Escorial.
Carta de Juan de Vial a Antonio de Elola
(13) 1829, setembre 18, Cadis
Carta de la Real Sociedad Económica Gaditana a Antonio de Elola demanant la seva
collaboració com a soci en les despeses de collocació d'una làpida i retrat del rei a la
sala de sessions. (1f. imprès)
(14) [1829] setembre 12.
Carta signada V. o N.,"su sobrino bueno", adreçada a Antonio de Elola, adjuntant un plec
amb la còpia de reials ordres, oficis i notificacions, algunes de Zambrano, referents a la
repressió exercida contra els revolucionaris pel Comte d'Espanya, capità general de
Catalunya, a altres províncies on va estendre les seves competències. (1f + 4f)
(15) 1832, gener 2, Madrid
Petició a Antonio de Elola del seu testimoniatge en el cas de Mª del Carme Laugton, vídua
de Blas de Aranza, intendent de Catalunya, que sollicita una pensió de viudedat.
Resposta d'Elola. (4f.)
(16) 1833, febrer 6, Madrid.
Andrés Oller, degà de la Sala de Cort, demana informes a Antonio de Elola sobre
Sebastià Palet i Oliver. Resposta d'Elola. (2f.)
(17) 1833, març 16, Múrcia
Carta familiar de José de Vivar amb notícies de l'expedient de la fallida de Juan Antonio
del Castillo, dipositari de Lorca l'any 1829. (4f)
(18) 1835, juny 9, Cadis.
Circular impresa de la Reial Societat Econòmica Gaditana amb avís dels nous reglaments
per als socis. Esborrany de la resposta d'A. de Elola donant-se de baixa. (2f)
(19) 1836,febrer 23, Huete
Carta de Tomàs Ventosa a A. de Elola demanant-li un certificat conforme va estar a
Tarragona i a Mallorca durant la Guerra del Francès. Resposta i certificació d'Antonio de
Elola el 7 de març de 1836 (esborrany i còpia) (3f.)

CORRESPONDÈNCIA ENVIADA (còpies) .................................................................. Elola 7/2
(1) 1821, juliol 10, Barcelona
Carta a l'intendent de Catalunya.
(2) 1823, desembre 11, Madrid
Petició d'Antonio de Elola al rei de ser confirmat com a vocal supernumerari de l'orde de
Carles III. (2 còpies)
(3) 1824, maig 14, Madrid.
Antonio de Elola relata a Joaquín Rubio, fiscal de la causa contra els constitucionals, els
fets del 3 d'abril de 1821 a Barcelona. (3f.)
(4) 1825, agost 12, Madrid.

Carta d'Antonio de Elola a Francisco de Cea Bermúdez (Còpia).
ALTRES CARTES

................................................................................................... Elola 7/3

(1) 1796, febrer 26, Aranjuez.
Carta de Diego Gardoqui al governador del Consell d'Hisenda
(2 còpies)
(2) 1808, febrer 3-28
Cartes (7) d'Antonio Samper i José Navarro adreçades al capità general de Catalunya,
sobre la invasió francesa (Còpies)
(3) 1824, octubre 10, Madrid.
Carta de Luis López Ballesteros, del ministeri d'Hisenda, a Francisco López de Alcaraz,
sobre vigilància marítima. (còpia)
(4) 1824, desembre 18, Alacant.
Carta de G.W. a Manuel Álvarez García, de Madrid, sobre bacallà. (2f)
IMPRESOS DIVERSOS................................................................................................. Elola 7/4
(1) Al público. Sesión decimaquinta. (Reglament sobre allistament militar a Catalunya)
Tarragona. 1810, juliol 30.
(2) Gazeta de la Junta Superior de Gobierno de Valencia.
1810, desembre 14 (pàg. 13-24)
(3) Antonio de Elola, Satisfacción preventiva de su proceder que ofrece don Antonio de
Elola Imprenta de Brusi. Palma, 1812 (32 pàg.)
(4) 1823, maig 23, Madrid.
Còpia d'un ofici del comandante general del ejército de la Mancha a Juan Sánchez
Cisneros sobre els enfrontaments armats entre tropes constitucionals i absolutistes.
(Imprenta real) (1f)
(5) 1823, setembre 30, Cadis.
Ban de Ferran VII prometent un oblit general del passat per acabar amb la guerra. (1f)
(6) Gaceta Extraordinaria de Madrid (Madrid, 17 d'agost de 1835) Full solt amb reial
decret instaurant l'estat de setge a Madrid.
(7) [1835] La milicia urbana de Madrid al pueblo y benemérita guarnición. Imprenta real.
Ban en favor de la reina Isabel i contra els ministres del govern (1f)
(8) Suplemento al número 169 de la revista española Mensagero de las Cortes. (Madrid,
16 d'agost de 1835).
(9) Diario de Barcelona (31 de juliol de 1862)

VARIA ............................................................................................................................ Elola 7/5
(1) 1802, Barcelona
proposta anònima d'aixecar un monument a Carles IX a la Porta de Mar o a la plaça del
Palau de Barcelona, finançat per l'exèrcit de catalunya, amb motiu de la visita reial del
mes de setembre. (1f)
(2) [1834]
Bartolomé Gallardo, Las letras. Las letras de cambio o los mercachifles literarios (Còpia
manuscrita. 4f.)
(3) 1834, agost 27, Madrid.
Representació de José Antonio Oñez, professor de farmàcia, a la reina, oferint-li mostres
de productes inventats per ell (àcid cítric cristallitzat, pòlvores per fer refresc i tinta en
pols), i demanant-ne la patent d'invenció. (6f. Còpia)
(4) s.d.
Dibuix de dues màquines pneumàtiques 105mm x 152mm (2f)
(5) s.d.
El Español impreso en Londres. Sobre la antigua costumbre de convocar las cortes de
Castilla para resolver los negocios graves del reino. (Còpia. 17f)
(6) s.d.
Escrit anònim sobre la llibertat d'impremta. (Una part es de mà d'Antonio de Elola. (2f)
(7) Sobres i fragments (4f.)
***

