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03. Administració i comptabilitat

03.01 Inventaris de béns
1703.01.23, Sabadell
Inventari dels béns de Josep Duran, pagès de Sabadell, pres per la seva
vídua Francesca Duran.

AP 421/21

Doc. 250 (347).

1812.12.07, Sabadell
Inventari dels béns d’Anton Duran i Costa, pagès de Sabadell, pres per la
seva vídua Paula Duran i Roca.

AP 577/17

Conté un acte d’addició d’inventari de 20 de setembre de 1814.

1859.05.26, Sabadell
Inventari dels béns de Pau Duran i Roca, hisendat de Sabadell, pres pel
seu fill Ramon Duran i Salt.

AP 577/18

03.02 Llibres mestres i memòries
[1794-1802]
“Història antiga”.

AP 583/1

310 x 220 mm. 205 folis. Catàleg de 402 documents.

[1794-1805]
Documentació solta extreta del volum de la “Història antiga”.

AP 583/2

Conté documentació de treball d’Antoni Bosch i Cardellach i Anton Duran i Costa:
esborranys de la “Història nova”, notes soltes, un índex de censos i censals i una llibreta i
un petit quadern d’equivalències de pesos i mesures.

[1796-1802]
“Història nova”

CDR 48

315 x 215 mm. 138 folis. + doc. solta. 299 imatges. Conté una genealogia comentada, el
regest de 180 documents del fons, a més d’altres documents no inclosos, i alguns croquis
de peces de terra. Un exemplar fotocopiat és a la unitat d’instal·lació AP 584/1.

ca. 1850
Còpia de la “Història nova”.

CDR 49

315 x 220 mm. 136 folis. + doc. solta. 277 imatges. Un exemplar fotocopiat és a la unitat
d’instal·lació AP 584/2.
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1797
Extracte de documents de l’arxiu de la Comunitat de Preveres de Sabadell
relatius al patrimoni dels Duran del Pedregar.

AP 583/4

300 x 210 mm. 10 folis.

ca. 1862
“Nomenclator e índice de los títulos de propiedad de casa Duran del
Pedregar de Sabadell”.

AP 583/3

330 x 215 mm. 34 folis. Extracte sumari de 265 documents amb un índex alfabètic per
tipologies documentals.

03.03 Procures
1351.12.18, Sant Vicenç de Jonqueres
Procura signada per Pere d'Om a favor de Pere Rifós, ambdós de la vila de
Sabadell.

SGF 62/2-19

Doc. (174). Perg. 295 x 370 mm.

1514.02.02, Sabadell
Procura signada per Joan Duran, Bartomeu Deganet i Joan Deganet, nebot AMH 2697/32
d’aquest, a favor d’Antoni Duran, teixidor de draps de lli i de llana, tots
de Sabadell, per signar treves.
Perg. El document era originàriament format per dos pergamins lligats amb cordill. 265 x
330 mm. pel primer fragment i 85 x 330 mm. pel segon fragment.

1778-1797
Plec de procures.105

AP 421/25

Doc. 254. 6 documents.

1829-1857
Plec de procures.

AP 577/10

4 documents.

105

Documentació inclosa dins el plec núm. 29 titulat “Diferents documents”. Les procures són incloses
dins un document plegat, consistent en una butlla papal de la Santa Creuada, titulada “Sumario de la
Gracias, Indulgencias y Facultades que nuestro Santísimo Padre Pío Papa Sexto se dignó conceder por
la Bula de la Santa Cruzada, al Rey nuestro señor, y à los fieles, que estando en sus Reynos de España y
demás Dominios de su Majestad Católica, o viniendo a ellos le ayudaren, y sirvieren en la Guerra contra
los infieles, para el año de mil setecientos noventa y tres”.
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03.04 Contribucions i impostos
1771
“Canació de las terras que la casa de Joseph Duran, pagès del Pedregar, té
en lo terme de Sabadell...”106

AP 426/10

Relació de les peces de terra amb expressió de la seva qualitat i extensió.
6 folis.

1782-1797
“Llibreta de catastro”.

AP 426/5

Llibreta d’albarans del cadastre de Sabadell, Sant Quirze i Jonqueres.
18 folis.

1811-1815
Rebuts de contribucions, subministraments i bagatges.

AP 426/3-4

76 documents.

1856-[1880]
Relacions de propietats i riquesa imponible.

AP 426/11

15 documents.

03.05 Registre de la Propietat
1864
Certificats literals d’ampliació d’inscripcions al registre.

AP 577/1

5 documents.

1893-1897
Documentació esparsa

AP 577/7

6 documents.

1911-1912
Expedient de sol·licitud d’inscripció de diversos censos.
1911
Expedient de cancel·lació de diversos establiments a rabassa morta del
mas Duran de Sant Quirze.
1911
Expedient d’inscripció de drets reials de finques del terme de Sant Quirze.

106

AP 577/2

AP 577/3

AP 577/4

Les peces de terra són numerades d’acord amb el cadastre d’aquest any conservat al fons municipal de
l’Arxiu Històric de Sabadell (AMH 903/3).
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1912
Expedient de cancel·lació de diversos establiments a rabassa morta del
mas Duran de Sant Quirze.
1912
Expedient d’inscripció de drets reials de finques del terme de Sant Quirze.

AP 577/5

AP 577/6

03.06 Administració de tutories
1521.08.09, Sabadell
Nomenament de Nicolau Carreres, d'Argentona, i Joan Duran, de la vila
de Sabadell, com a tutors i curadors d'Eulàlia i Miquela, filles de Vicenç
Carreres, el qual morí intestat.

SGF 61-2-29

Perg. 260 x 465 mm.

1639.08.31, Barberà
Inventari dels béns de Pau Barber, pagès de Barberà.107

AP 577/9

Conté també un inventari dels grans trobats a la casa de Pau Barber, pres per Francesc
Duran, curador, el 16 de juliol de 1640.

“Papers de Salvador Mestres”
1831-1838
Comptes i rebuts.

AP 426/6

29 documents.

1831.08.04, Sabadell
Testament de Salvador Mestres i Carreres, barber veí de Sabadell.
1832.12.28, Sabadell
Àpoca dotal signada per Joan Viver, ferrer, i Joan Viver i Busquets,
manescal, avi i nét, a favor dels tutors i curadors dels fills de Salvador
Mestres.

AP 581/14

AP 581/15

Conté una còpia de 1847.

1842.07.21, Sabadell
Àpoca de 1.000 lliures signada per Josepa Arajol, vídua de Salvador
Mestres, a favor de Pau Duran, tutor i curador.

107

AP 581/16

Arran d’aquesta tutoria s’esdevingueren diversos plets. Vegeu AHS. Cort del batlle de Sabadell (AMH
2440/8) i Cort del batlle de Barberà (AMH 2506/1).
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1850.10.23, Sabadell
Àpoca i definició de tutela i cura atorgada per Salvador Mestres i
Arajol, paraire, a favor de Manuel Llopis, mestre de primeres lletres,
Pau Duran, hisendat, i Domènec Viver, fuster, tots de Sabadell.
1859.06.09, Sabadell
Debitori de 4.600 duros signat per Salvador Mestres i Arajol, fabricant
de draps, a favor de Ramon Duran i Salt, hisendat, ambdós de
Sabadell.
1862.12.10, Sabadell
Certificat d’“amillarament” d’una casa de Josepa Mestres i Arajol,
situada al carrer del Carme.
1863.07.22, Sabadell
Inventari dels béns de Josepa Arajol, vídua de Salvador Mestres.
1865.03.24, Sabadell
Debitori de 75.884 rals de billó signat per Salvador Mestres i Arajol,
fabricant de llana, a favor de Ramon Duran i Salt, amb hipoteca d’una
casa del carrer del Carme i cinc telers Jacquard.
1870.02.22, Sabadell
Testament de Salvador Mestres i Arajol, fabricant de llana de Sabadell.
1870.06.01, Sabadell
Inventari dels béns de Salvador Mestres i Arajol, fabricant de llana de
Sabadell.
1870.06.01, Sabadell
Insolotumdació signada per Teresa Casanovas i Paris, vídua de
Salvador Mestres i Arajol, a favor de Ramon Duran i Salt, propietari,
d’una casa del carrer del Carme amb cinc telers Jacquard.

AP 581/17

AP 581/18

AP 581/19

AP 581/20

AP 581/21

AP 581/22

AP 581/23

AP 581/24

03.07 Llevadors de censos
1689-1699
“Llibret de memòries de dia de (?) de actes de sensals y sensos rebo jo
Joseph Duran any de la nativitat de nostre senyor Jesucrist de 1690”.
135 x 105 mm. 87 folis. + índex. Conté notes d’Anton Duran i Costa de finals del segle
XVIII i començaments del XIX.
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1726-1849
“Papers per lo cens de Francesc Fontanet”.108

AP 423/6

200 x 150 mm. 20 folis. Conté també cinc documents solts.

1760-1802
Llevador de censos.

AP 422/1

295 x 205 mm. 190 folis. + índex. Inclou tant censos rebuts com pagats, així com també
albarans de despeses diverses. Conté també comptes dels arrendaments en espècie del
mas Duran de Sant Quirze i del mas Perelló de 1767-1776 (f. 66-67), comptes de les
collites de la casa Duran i de la casa Costa de 1760-1783 (f. 172-176) i ingressos i
despeses extraordinàries de 1793-1802 (f. 184-190). Inclou abundant documentació solta
(rebuts, notes, comptes, correspondència).

1801
“Nota dels censos y censals que fa la casa de Anton Duran en 1801”.

AP 423/7

1 foli.

1819-1849
“Llibreta de censos y censals inlluibles que fa la casa de la Sra. Paula
Duran i Roca del Pedregà a la Reverent Comunitat”.

AP 423/3

150 x 105 mm. 2 folis. + 9 documents solts.

1837
“Atrasos de censos fins al any 1837”.

AP 423/4

155 x 110 mm. 7 folis. + 2 documents solts.

1837-1861
“Llibre dels censos que cobra la casa Duran de Sabadell arreglat en lo any
1837”.

AP 422/2

310 x 200 mm. 250 folis. + índex.

1841
Llevadors de censos formats per Joan Arús, procurador de Pau Duran.

AP 423/1

160 x 120 mm. 4 quaderns amb índex.

1851-1883
“Llibreta de censos”.

AP 423/2

250 x 150 mm. 149 folis. + índex.

03.08 Llibretes d’albarans
AP 582/1

1500-1558109
39 folis.

108

Extret del llevador de censos de 1760-1802, on era intercalat a la pàgina 133.
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AP 582/2

1538-1555
80 folis.

AP 582/3

1539-1555
14 folis.

AP 582/4

1674-1687
48 folis. La major part en blanc.

1706-1748
“Llibreta de Francesch Bosch de Llissà de Munt”.

AP 582/5

84 folis.

03.09 Llibres d’arrendaments i administració domèstica
“Llibretes de cases, terres i horts”.
Llibretes amb abundant documentació solta: comptes, rebuts, factures de despeses
domèstiques, etc.

1836-1841

AP 424

1842-1849

AP 425

1850-1851

AP 426/1-2

03.10 Comptabilitat esparsa
1793-1801
Notes de comptes per a la confecció del cadastre i dels treballs realitzats
per Antoni Bosch i Cardellach en l’organització de l’arxiu Duran.

AP 423/8

4 documents.

1802-1854
Rebuts i comptes esparsos.

AP 582/6

43 documents.

1808 i 1817
Notes de les despeses dels dots de Germana, Josepa i Teresa Duran.
7 documents.

109

Els primers albarans són signats a favor d’Esteve Pèlecs i Antoni Duran, àlies Pèlecs.
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1820-1837 i 1842
Comptes i rebuts d’honoraris d’advocats i procuradors.

AP 426/9

63 documents.

[1835]
“Papers de casa Aubiñana”.

AP 426/8

19 documents.

1844-1846
“Papers de Magriñá”.

AP 426/7

Conté 7 documents solts, una escriptura de presa de possessió de Rafael Magriñà dels
béns que foren del seu pare, Josep Magriñá, i un inventari dels béns de Josep Magriñá,
comerciant i fabricant d’aiguardent.110

110

Per raó de la venda d’una llenya feta per Pau Duran a Josep Magriñà, aquest va contraure un deute que
assumiren els seus fills.
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