
VI

LA COMUNICACIO DE LES ORDRES PELS
CORREGIDORS ALS POKES DEL PRINCIPAT

DE CATALUNYA SOTA EL REGIM
DE LA NOVA PLANTA I

SUMARI : 1 . ImportAncia de la forma de comunicaci6 de les normes jurfd>ques
en la Histdria del Dret.-2. Funci6 dels eorregidors en la comunicaci6 i acom-
pliment de les ordres.-3 . L'avfs de rebut de les ordres--4 . La tramesa de les
ordres als pobles .5. La reforma de les veredes pet Marquis de la Mina-
6 . L'augment i redistribuci6 dels veredets de 1'any 1783.-7 . Extorsions, cor-
rupteles i crisi de la governaci6 reial a finals del segle xviii.-8 . El segle
xtx : la fi de veredes i vereders, i el pas als butlletins oficials i al servei de
Correus . -

1 . IMPORTANCIA DE LA FORMA DE COMUNICACIO DE LES
NORMES JURfDIQUES EN LA HISTORIA DEL DRET

La causa que m'ha fet estudiar aquest tema tan secundari i material
de la comunicaci6 de les ordres pels corregidors als pobles del Principat
de Catalunyu 6s la importancia que dono als mitjans de coneixement
i de difusi6 del Dret, especialment de les normes juridiques promulga-

ABREVIATURES
ACA Arxiu de la Corona d'Arag6
CD Colecct6n de Decretos
FM secci6 «Fons Municipal* .
JMHB Institut Municipal d'Histbria de Barcelona .
RA secci6 aReial Audi~ncia>> .

1 . Aquest treball Es la meva comunicaci6 a la «VI Semana de Historia del
Derecho Espanol» . Amb posterioritat, i en part corn a consequbncia d'aquesta
comunicaci6, el bon amic professor Josh Luis Bermejo Cabrero ha publicat, a les
pagines de 1'«Anuario de I-Lstoria del Derecho Espanol>> de 1'any 1983, un treball
forqa interessant sobre el mateix tema intitulat La circulaci6n de disposiciones
generales por el metodo de veredas en el Antiguo Regimen (pp . 603-609), en el
que ens d6na una perspectiva m6s ~tnplia d'aquesta instituci6, tant pet que fa
a 1'ambit geogrgic que estudia (essencialment, 1'antiga Corona de Castella) corn
pet que £a a 1'Ambit cronol6gic (substancialment, de 1766 a 1834) . Agraeixo al
professor Bermejo la publicaci6 d'aquell treball . que constitueix una aportaci6 de
dades important i quantiosa sobre la instituci6 dels vereders ; i tamb6 ti agraeixo
1'interes que em va manifestar en el seu moment per la meva comunicaci6, corn
tambe les referPncies que hi fa en el seu article i les paraules massa amables que
em dedica .
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des pels podets publics. Els estudiosos actuals dels mitjans de comuni-
caci6 social ens ensenyen que el mitja 6s el missatge, que el mitja fa
el missatge sovint en una proporcid mes gran que el missatge mateix,
idea que sembla tenir un origen kantia . Si apliquem aquesta idea al
camp del Dret ens adonarem que, amb la impremta, canviaren com-
pletament els efectes i vicissituds del Dret i sobretot de les diferents
disposicions normatives : les compilacions varen esser possibles, i foren
el que foren, gracies a la impremta, que va permetre a tots els juristes
de tenir-ne un exemplar a 1' abast, exemplar que, si el comparem amb els
textos manuscrits, tenia poques errades, era dificil de falsificar, horn
el podia comprar per un preu assequible, i -e1 mes important-
que tots els exemplars eren identics, cosa que f6u desapat'eixer els
problemes suscitats pels textos juridics medievals manuscrits, fins i tot
per textos de la importancia de les Partidas o els Usatges. El mateix
exit de les Leyes de Toro, sobretot pel que fa a 1'ordre de prelaci6 de
fonts -comparat, per exemple, amb 1'eficacia relativa de l'Ordena-
miento de Alcala- el devem en gran part a una millor difusi6 del
Dret reial gracies a la imprenta . La imprenta, doncs, va acabar amb una
etapa en qua el Dret, i sobretot la legislaci6, era conegut amb moltes
deficiencies i limitations i era manipulable amb facilitat, i va obrir el
cami a una altra etapa en que el Dret fou cada vegada mes ben to-
negut i mes dificilment manipulable ; aixo va permetre als reis que el
seu Dret i la seva voluntat fossin cada vegada mes i mes ben observats
per tots els stibdits ; pera tambe 1'acces de tothom al coneixement del
Dret, i la seva falsificaci6 cada vegada mes dificil, ha estat un factor
important de les democracies contemporanies .

La impremta va 6sser, i 6s, el gran mitja de difusi6 del Dret mo-
dern i contemporani . Per6, a m6s, les dispositions -impreses i ma-
nuscrites, que manuscrites encara ho s6n la majoria a 1'Europa de
1'Edat Moderna- ban d'arribar, a fi que puguin esser conegudes, a
totes les poblacions -principals i secundaries- dels dominis reials .
En les linies que segueixen hi descriure un exemple de modernitzaci6
de la forma de comunicaci6 de les ordres superiors a les poblacions de
Catalunya durant el segle xvtii .

FUNCIO DELS CORREGIDORS EN LA COMUNICACI6 I
ACOMPLIMENT DE LES ORDRES

Els corregidors eren els encarregats de comunicar i fer acomplir a
tots els pobles del corregiment, tant als reials tom als baronals, les
ordres superiors Z i les que dictava el mateix corregidor' ; totes aqueixes

2. IMEB, FM Acuerdos R Aud" 19-5-1717 f . 73v.
3 . Els corregidors, i tamb6 els alcaldes majors, promulgaven, publicaven i

circulaven, de motu proprio, edictes i bans per al bon govern i administrac16 de
justicia (p . ex ., vegeu ACA, RA Cartas de la R Aud' 30-9-1775, reg. 605 f . 256) .
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ordres havia de fer-les fer publicar a la capital del corregiment, i, un
cop fet aixo, obligaven ja a tots els seus pobles' ; tambe els corregidors
havien de vigilar que a tots els ajuntaments hi haguessin copies auten-
tiques de les ordres S, pero aixb mai no s'observava en els llocs petits,
a penes a les viler modestes, i amb prou feines a les poblacions im-
portants ° . Els corregidors acumulaven simultaniament, en el seu dis-
tricte, la responsabilitat dels rams ma importants de 1'administraci6
teial : guerra, hisenda, govern i justicia (d'<<amo y senor de su distrito»
els ha qualificat CARR)' ; i en tots aqueixos rams havien de comunicar
als pobles les ordres que rebien de la superioritat, ades de la Cort, ades
de la capital de la provincia e . El procediment d'aquesta comunicaci6
no era pas ben be igual en tots els rams : en els rams de guerra, govern
i justfcia, les ordres eren trameses per la superioritat al corregidor,
el qual les comunicava directament als pobles del partit de la capital

4 . Ram6n Lazaro de Dov Y DE BASSORS, Instttuctones del Derecho Puhlico
General de Espana._ Madrid 1800-1803, vol. I pp . 44-45

5 . S 67 de la Instrucci6n de Corregidores de 15-5-1788, similar al 4 19 de
la Instrucci6n de Corregidores de 1500 (Los C6digos Espanoles concordados y
anotados, Madrid 1850, vol . VII p . 263 n . 1) .

6. Antonio SANMARTI, en el proleg de la seva Colecci6n de Ordenes relativas
a la Nueva Planta. . . (Lleida, 1805 aproximadament), diu que aquest seu recull
d'ordres, si be incomplet, serA 6ti1, atiss que aen los Pueblos [ . . .] las 6rdenes
que se les comunican no estan en los mar con el orden y concierto que pide su
importanciau (sense paginar) .

7. L'enorme concentraci6 de poders en mans del corregidor ha estat remar-
cada per DESDEVISES Du DEZERT : «Un capitaine g6n6ra1 etatt plus maitre dans sa
province que un ministre dans son d6partement. Au dernier d6gr6 de 1'6chelle
hierarchique, le corregidor r6gnatt sans partage, et concentrait dans ses mains
toute la pouissance administrative et judiciaire . L'autorit6 d6venait plus pr6cise A
m6sure qu'elle se rapprochait des justiciables» (on diu «capitaine g6n6ral» hi
podem posar, amb mes motius encara, corregidor) . I en un altre lloc diu : <(I1 est
A peu prrss impossible de se faire une We nette des fonctlons d'un cotregidor .
Saint-Simon dit qu'd r6pond a notre intendant, A notre comandant mtlitaire, a nor
lieutenants civils, criminels et de police, et a notre prevot des marchands. Le co-
rregidor est en effer tout cela, mais it est plus encore, c'est un agent universe(,
un homme a tout faire ; ses forces seules limitent ses pouvoirso (L'Espagne de
1'Ancieu Rigime II Les institutions, Paris 1897-1904, vol. II pp . 122 i 160) .
Una prova d'aquest poder exorbitant la trobem en e1 corregidor de Matar6 don
Oroncio Betrela, un dels pots corregidors precessats i destituits a Catalunya al
s. xvttl, que va afirmar cfnicament 1'any 1759 «que si [Matar6] se hubiese ha-
llado veinte leguas distante de Barcelona habria hecho cortar la cabeza a seis
o siete» dels seus enemics de la ciutat, 1 hagues controlat aixf la situsci6 (Pere
MOLAS I RIBALTA, Societat t poder politic a Matar6 1718-1808, Barcelona 1974,
p. 123 i n. 14).

Eren sots-delegats de 1a inten&ncia de Catalunya tots els corregidors del Prin-
cipat llevat del de Barcelona, alguns alcaldes majors la seu dels quals no era la
capital del corregiment (alcaldes majors de Camprodon, Montblanc, Berga, t potser
tamb6 el de Besa16), i algunes altres persones que no eren ni corregidors ni alcaldes
majors (vegeu E. ESCARTIN SANCHEz, La Intendencta de Cataluna en el stglo
xvIn Estudio de historsa administrativa, tesi doctoral inedlta, Facultat d'Historia
de la Universitat de Barcelona, 1974, pp . 184-191 i especialment 187-189) .

8. ACA, RA Consultas 16-2-1726, reg. 138 f . 65rv .
50
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del corregiment i a 1'alcalde major de 1'altre partit' (gairebe tots els
corregiments de Catalunya estaven dividits en dos partits, al capda-
vant dels quals hi havia un alcalde major que era a la vegada tinent
de corregidor) a fi que ell les comuniques als pobles respectius ; en
canvi, les ordres del ram d'hisenda eren trameses directament per la
Intendencia tant al corregidor corn a 1'alcalde major de 1'altre partit
del corregiment'° -tots dos tenien la mateixa condici6 de sots-delegats
de la Intendencia en el partit respectiu- per tal que cadascu les co-
muniques als pobles del seu partit : sistema aquest mes agil, senzill
i segur.

3 . L'AVfS DE REBUT DE LES ORDRES

L'exigencia d'avfs de rebut de les ordres que es comunicaven a
tots els nivells era un tramit adoptat universalment per tots els supe-
riors que trametien ordres generals o singulars als seus subordinats, a
fi d'assegurar-se que les havien rebut i que no podtien excusar-se en
cas d'incompliment (incompliment frequent, tanmateix) ; era, doncs,
un requisit formal per al bon funcionament d'una ?,dministraci6 basada
en el principi jerarquic. Fins al 1769, quan 1'Audiencia comunicava als
corregidors una ordre del Conseil de Castella perque la fessin circular
pels pobles del corregiment, un cop ho havien executat ho notificaven
a 1'Audiencia, i 1'Audiencia ho avisava al Consell de forma global ;
pero, a partir d'aquell any, el Conseil va exigir que li trametessin ori-
ginals els rebuts individualitzats de cada ajuntament conforme havien
rebut les ordres del Conseil ", cosa que results molt dificil d'acomplir :
efectivament, si ja no era gens facil d'aconseguir que es notifiquessin
correctament les ordres a cads poble, molt mes va costar que els co-
rregidors puguessin aplegar tots els rebuts i que els trametessin a
1'Audiencia perqu6 els fes arribar al Consell ; les ordres superiors resulta-
ven cads cop m6s nombroses i extenses, els escrivans de les curies corre-
gimentals no autoritzaven els instruments sense una retribuci6 congrua
(eren tramits d'ofici i, doncs, no en percebien drets), i sembla que, al
capdavall, el Consel1 va renunciar d'implantar aquesta practica .

9 . Vegeu, per exemple, els destinataris de les cartes- ordre circulars de 1'Acord,
enregistrades a la s~rie Cartas de la Real Audzencia (ACA, RA) .

10 . ACA, RA Consultas 6-12-1765, reg. 805 ff . 577-578.
11 . La primera vegada que hem trobat aquesta exiOncia nova ha estat la

carts acordada del Consell de 6.2-1770 (ACA, RA Cartas acordadas, reg. 565
ff. 25-26), que trametia a 1'Audi~ncia una C6dula Reial d'11 de gener, que ordenava
a les autoritats i tribunals que procedissin segons les lleis del regne en I'adminis-
traci6 de justicia i que determinessin les causes amb brevetat, a fi que I'Audi~ncia
la comuniqu6s als corregidors i justfcies de cads poble opidiendo recibo de su
remisi6n y entrega a los mismos Corregidores y Justicias respectivamente, y em-
biAndolos completos al Consejo [ . . .]» .
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4 . LA TRAMESA DE LES ORDRES ALS POBLES

Les ordres i documents que els corregidors havien de comunicar (o
circular, com tambe se'n diu a 1'epoca) als pobles del seu districte hi
eren duts materialment per una persona anomenada vereder ; i la mis-
si6 de transportar lcs esmentades ordres i documents s'anomenava,
tambe des de ben antic, vereda'2 . Aquesta funcio havia esdevingut, a
1'Edat Mitjana, una servitud senyorial o una carrega municipal, i encara
ho era a la primera meitat del s . xvIIi : els pobles importants encarre-
gaven les veredes a un subaltern de 1'ajuntament, mentre que als pobles
petits havia d'executar-les algun vei ; aquests havien de dur les ordres
i documents als pobles propers, els quals havien de fer el mateix fins
que les ordres havien estat comunicades a tots els pobles del corregi-
ment - i, pet aquesta feina, en alguns llocs els vereders cobraven uns
drets dels pobles que rebien la comunicaci6 .

5 . LA REFORMA DE LES VEREDES PEL MARQUES DE LA
MINA

Es facil de comprendre que un sistema tan irregular i no professio-
nal, que funcionava mes com una servitud senyorial que no pas com
una funcio publica moderna, sense una responsabilitat personalitzada,
contribuia a degradar mes encara la circulacio de les ordres i la comu-
nicacio entre els diferents nivells de la jerarquia governativa. Per aixo,
el 1761, quan el govern del nou rei Carles III es va preocupar de fer
funcionar amb mes eficacia 1'administracio i la burocracia, el Marquis
de la Mina, aleshores Capita General de Catalunya, es va ocupar d'or-
ganitzar un sistema eficient, economic i satisfactori per a la bona co-
municacio de les ordres als pobles del Principat de Catalunya ; sembla
que, en aquesta questid, com en tantes altres, 1'autoritari i expedidu
marques va actuar per compte propi interpretant a la seva manera l'es-
perit reformista del govern de la Cort t' ; i hem de reconeixer que el

12 . Es escassissima la bibliografta, i fins i tot les refer~ncies legislatives,
doctrinals i docvmentals, sobre aquesta instituci6 de les veredes i dels vereders
Les enciclopcdies i diccionaris, o b6 no en parlen, o be n'expliquen ambiguamenr
les caracteristiques d'aquesta servitud medieval que continue existint durant
1'Edat Moderna . De la vida d'aquesta instituci6 a la segona meitat del segle xvtrt,
que fou quan a Catalunya adquiri unes caracteristiques modernes que explicare
tot seguit, nom6s en parla breument, que jo sApiga, Nuria SALES a Histbria de!
Mossos d'Esyuadra, Barcelona 1962, p . 68 .

13 . En un paper del CapitA General a 1'Audiencia amb el qual Ii reclatnava
1'informe que sobre les veredes li havia ordenat ja feia dies, S.Exa feia avinent a
1'Audi~ncia, en insistir en la urgPncia de 1'expedient, que tenia ordres expressses
de la superioritat de prendre mesures per acabar amb les deficiencies i proble-
mes que, de temps entrebancaven 1a comunicaci6 de Ies ordres als pobles (ACA,
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seu autoritarisme i la seva energia van aconseguir la creaci6 d'un cos
regular de vereders que va modernitzar positivament aquesta funcio
indispensable per al bon funcionament del govern .

El Marques de la Mina va ordenar a 1'Audiencia que li fes un in-
forme sobre les reformes que calien en la comunicacio de les ordres
als pobles, de manera que un mateix individu els hi portes les otdres
de la Capitania General (ram de guerra), de 1'Audiencia (ram de go-
vern), i de la Intendencia (ram d'hisenda)'° . L'Audiencia, en el seu
informe, es va manifestar contraria a 1'arrendament de la funcio de
vereder al mt's bon postor (sistema usual en alguns oficis subalterns
de 1'epoca), i digue que era partidaria de la creacio a cada partit d'un
ofici nou de vereder, amb sou anyal fix, recaptat per repartiment pon-
derat entre tots els pobles del partit dividits en cinc classes segons la
seva poblacid, que era el sistema seguit per recaptar els sous del corre-
gidor, alcalde major, agutzil major, mossos de 1'Esquadra, i algun al-
tre'S. Al Capita General li van semblar be les propostes de 1'Audi~n-
cia, i aquest sistema es va posar tot seguit en practica en alguns
corregiments, en els quals els vereders foren elegits pels corregidors
respectius ; perb 1'alcalde major de Girona va proposar d'encarregar
aquesta funci6 als mossos de les Esquadres, ja que era compatible amb
algunes de les sever ftmcions i aixi s'aconseguiria un estalvi considera-
ble: les raons eren de tant de per que el Capita General i 1'Audiencia
decidiren de generalitzar el sistema proposat per 1'esmentat alcalde
major a tot el Principat 'b, amb les protestes conseguents dels corregi-
dors, que no volien pas perdre el nomenament i el control directe
dels nous oficis t' ; finalment, es va adoptar una solucio conciliadora
que, de fet, va significar un triomf m6s dels poderosos corregidors .

RA V:lletes 17-7-1761, reg . 997 f . 1530 . Perb no he trobat enlloc aquestes su-
posades ordres de la superioritat, ni cap m6s refer6ncia a elles ; no fbra estrany,
doncs, que e1 Marqucs de la Mina actu& de pr6pia iniciativa, com feia sovint,
amb el pretext de les ordres genilriques que d'en tant en rant rebien les autoritats
superiors de les provincies recomanant-les-hi que vigilessin la bona marxa del
govern i la justicia i 1'observanqa de les ordres superiors .

14 ACA, RA Villetes 2-5-1761, reg . 997 f 138v. Els dos papers annexos,
amb leg directrius per al nou sistema de veredes, no hi s6n enregistrats ; podria
6sser que es trobessin al lligall corresponent de bitllets de S . Ex' o b6 al lliqall
que aplega cis documents referents a veredes i vereders (ACA, RA Iligalls d'ex-
pedients governatius de 1'Acord -dits tamM lligalls de tegell groc i, imprdpia-
ment, «Papeles de S . Ex'*-, n .° 258) .

15 . ACA, RA Consultas 16-12-1761, reg . 801 ff. 564-567 .
16 . ACA, RA Consultas 31-1-1763, reg 803 ff. 32-34 .
17 . El dret de conferir oficis comportava benefices econ6mics notables (cis

diners que hom estava disposat a pagar per a obtenir-los) i poder politic i social .
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6 . L'AUGMENT I REDISTRIBUCIO DE L S VEREDERS DE
L'ANY 1783 -

A fi de millorar aquest servei i de suprimir definitivament i total les
veredes que encara es feien de la manera tradicional, el 1783 el Capita
General i 1'Audiencia van decidir d'augmentar i reestructurar el cos de
vereders de Catalunya . El pla va consisttr en que a tots els partits hi ha-
gu6s pel cap baix, un vereder, i amb aquesta finalitat van otdenar en
alguns corregiments el trasllat d'un vereder de la capital del corregi-
ment a la capital de 1'altre partit del corregiment on no residia el co-
rregidor, i en alguns partits hi van crear un vereder nou ; al mateix
temps van consolidar la intervenci6 decisiva dels corregidors en la
proposta i nomenament dels vereders nous, fins i tot d'aquells que
havien d'estar-se a la capital del partit que no era seu del corregiment,
1'alcalde major del qual no tindria cap intervencib en el nomenament
del vereder que havia d'estar a les seves ordres ; i es va accentuar la
configuracio dels vereders corn un cos tan especialitzat, que va prendre
una trajectoria i unes funcions del tot separades i diferenciades de les
dels mossos d'Esquadra ordinaris, amb la desvinculacio consequent del
cos i de la seva jerarquia'8 . Tot i amb aixb, alguns corregidors encara
protestaren pel que van considerar corn la perdua d'un vereder, i el
corregidor de Mataro fins i tot va recorrer al Consell de Castella contra
la redistribucio efectuada pel Reial Acord'9 .

7 . EXTORSIONS, CORRUPTELES, I CRISI DE LA GOVERNA-
CIO REIAL A FINALS DEL S. XVIII

Aquests vereders eren <<personas publicas» i, corn a tals, la relacio
que havien de fer a la curia del corregiment a la tornada de cada ve-
reda gaudia de la presumpcio de veracitat (per la qual coca ja havien
fet jurament en prendre possessio de 1'ofici)" ; per6 els abusos i les
extorsions economiques que van fer amb els pobles, exigint-los mes
drets dels que estaven fixats, foren molts i habituals ; 1'Audiencia, da-
vant les queixes dels pobles, va prendre mesures que consistien en
augmentar els controls burocratics (extensio de rebuts de les quanti-

18 . ACA, RA Cartas de la R Aud " 25-1-1783, reg . 613 ff . 396-398 . Aquesta
circular i pla de redistribuci6 i augment seguia quasi textualment un dictamen
del Fiscal Civil de 1'Audi~ncia Jacobo M " de Spinosa de 23-12-1782, enregistrat
a ACA, RA Consultas 17-11-1783, reg . 820 ff . 213v-214v, amb motiu d'un informe
trams al Consell ; aquest dictamen havia estat aprovat per 1'Acord el 2412-1782 .

19 . ACA RA Consultas 17-11-1783, reg . 820 ff. 211v-213 .
20. Segons la Instruccidn General de Veredas de 1'any 1765, subintitulada

oReglas para el establecimierto y aumento de Mozos de las Esquadras para el
servicio de las veredas en las Cabezas de Partido)> (ACA, RA Consultas 12-3-1765,
reg 805 ff 80v-88).
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tats pagades, notificacio dels drets autoritzats), perb foren inutils i
carregades d'inconvenients davant la complicitat dels corregidors i de
les curies corregimentals Z' . Aquestes corruptales van augmentar amb
la crisi de finals del segle, quan els ministres i oficials reials cobraven
els sous amb retards insuportables ; els mossos de les Esquadrer es
van dedicar mes que mai al contraban -la persecucid del qual tenien
precisament encomanada- i tambe a d'altres activitats igualment ille-
gals i reprovables u ; i en general es va produir un caos en la governacio
reial, caos que, en enllaqar amb la Guerra de la Independencia, va
contribuir decisivament al trencament de la tradicio administrativa
espanyola just en el moment del pas transcendental de 1'Antic R~gim
al periode constitucional .

8 . EL SEGLE XIX : FI DE VEREDES I VEREDERS, I PAS ALS
BUTLLETINS OFICIALS I AL SERVEI DE CORREUS

Fou durant tot el segle xrx que es van consolidar i desenvolupar
els metodes moderns que havien estat iniciats o intentats amb mes
o menys fortuna al segle xvrir : impressib de totes les disposicions
normatives generals en exemplars dotats d'autenticitat i d'acces facil
a tothom, utilitzacio del servei de Correus, etc . . . . L'evolucio fins a
arribar al sistema actual fou lenta, pero prooressiva : va caldre tot el
segle, el primer pas no es va fer fins al 1833, amb la creacio del
Boletin Oficial de la Provincia per substituir «e1 lento v costoso sis-
tema de veredas» i acabar amb les despeses i els abusos que amb
aquest metode antic havien de suportar els pobles ; aquests butlletins
provincials havien de dur necessariament totes les ordres, disposicions,
actuacions i notfcies oficials d'inter~s general o particular de qualsevol

21 . Les extorsions i exaccions indegudes per part dels oficials publics eren
una aut6ntica epid6mia d 1'Antic regim, en el que podem dir que no hi havia
magistratura, per alta o baixa que fos, que no exigis diners per fer ally que
simplement era la feina pr6pia del seu ofici i per la qual tenia un salari (mas o
menys congru, amb mes o menys c~rregues, i pagat amb mes o menys de retard),
o que no n'exigissin m6s dels que estaven taxats, o que no exigissin diners o re-
compenses per fer o consentir cosec illicites . Pel que feia als vereders, un acte
acordat del Consell de 10-7-1703 deia: «Enterado del perjuicio que se hate a los
Pueblos en el exceso de costas y salarios que los Superintendentes y Corregidores
senalan a los Verederos que despachan a ellos a intimar las Ordenes y Decretos
Reales ; mando que para evitar semejante abuso se expidan Ordenes a las Pro-
vincias y Partidos del Reino a fin de que en el punto de veredas no se cargue
a los Pueblos m£s costa que un real por legua de ida, y otro de buelta, commi-
nandolos a que se les castigara» (Nueva Rec Autos Acordados 3 5.27)

Per al cas que ens ocupa, vegeu ACA, RA Consultas, any 1765 reg . 805 : 12-3
f . 87, 10-6 f . 239c-241v, 29-7 f . 339, 23-12 ff . 613v-615 ; i Cartas de la R Aud."
any 1786 reg . 616 : 11-2 f . 14v, 13-5 f . 167v, 21-7 f . 251 .

22 . Nuria SALES, Histdria dels Mossos d'Esquadra, Barcelona 1962, pp . 86-
87 i 106-107 .
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ram de 1'Administracio', i s'hi havien de subscriure obligatoriament
la major part dels organismes publics de cada provincia ; els exemplars
es repartien pel servei de Correus ; pero les ordres superiors tamb6
podien esser valides i obligatories encara que no s'hi publiquessin, i
tampoc no es va declarar 1'autenticitat del text de les dispositions pu-
blicades en els butlletins esmentats. La mateixa Reial Ordre preveia
la supressio del sistema de veredes i d'impressib de circulars vigent
fins aleshores, excepte casos urgents o extraordinaris 24 . Entre 1836 i
1837 es va declarar que totes les dispositions de 1'Administracio Cen-
tral serien obligatbries per a tothom un cop publicades a la Gaceta
de Madrid 5, que d'aquest manera va esdevenir el diari oficial que
avui coneixem ; 1'eficacia d'aquest darter sistema va permetre, el 1851,
de suprimir la inc6moda practica de 1'avis de rebut de les ordres ".

SEBASTIA SOLE I COT

23 . Havien de contenir <das brdenes, disposiciones y prevenciones que ten-
gan a que hacerse a las justicias y Ayuntamientos de los pueblos pot cualquiera
autoridad [ . . .] de cualquiera ramo que Sean, con las prevenciones particulares
que las sutoridades delegadas en las provincias crean deber hater en consecuencia
de dichas 6rdenes, o para facilitar su curnplimiento» (art. 1 .°) . I tamb6 «cual-
quiera anuncio concerniente al Real Servicio, como ventas, arriendos, subastas,
etc6tera>> (art . 9') .

24 . Reial Ordre de la Secretaria de Foment de 20-4-1833 (CD XVIII (1833)
p. 91) . Vegeu tamb6 Enciclopedia Juridica Espanola, Barcelona 1910 i ss ., s v .
Boletin

25 . Reial Ordre de la Secretaria de 1a Governacio de 22-9-1836 (CD XXI
(1836) p . 415) . Tarnbe tractaven de is qiies6o que ens ocupa les Reials Ordres
de 15-10-1836 (CD XXI (1836), aondix C � p . 109), que restablia la vigPncia
d'una llei de 3-2-1823 ; i les de 29-5-1837 (CD XXI (1837) p . 277) i do 2-&1837
(idem p . 302) . Vegeu tamb6 Enciclopedza Juridica Espanola, s .v . Gaceta de Madrid .

26 . Reial Ordre del Ministeri de GrAcia i Justicia de 8-10-1851 (Enciclope-
dia. ibidem) . Desconec si aquesta mesura va trigar gaire a estendre's als altres
ministeris .


	BUSCAR: 
	SALIR: 
	INICIO: 
	INICIO AÑO: 


