
UNA APROXIMAC~ A CESTUM DE LA HISENDA =AL: 
ELS IMPOSTS DEL VI A BARCELONA (1500=1525) ('1 

L'estudide la fiscalitat municipal a partir del segleXVI reeta encara al nostre pais undels 
temes &s obscurs i menys tractats pels historiadors. La excel.lents investigacions sobre 
histbria urbana que han &tat publi&des analitzen sobretot els aspedes institucionals (2). 

I ~ a m ~ o c  compteA amb estu& sobre la  senda reial equiparab&b que ja existeixen per 
la Corona de Castelia (3) i, quant al fisc de la Diputaci6 del General, les immenses series de 
la bolia reposen pbcidameit als prestatges dei '~rxiu de la Corona d'Arag6 esperant que 
algú es decideixi a tmne a la llum tota la seva riquesa. La d n c i a  és I& greu si pensem 
que la situaci6 financera detenninava els marges d'aduaci6 politica d'aquestes institucions 
i, en mnseqii&ncia, no podem tenir una visi6 completa de les seves estrategies i evoluci6 
sense quantificar els recursos de que disposaven i definir la forma en qui? els utiiitzaven. 
Afegim que les fonts fiscals podrien propoldonar una informaci6 inestimable sobre la 
conjuntura econbmica i ens adonarem de la importanda &uns documents sobre els quals, 
tanmateix, a penes es troben estudis publicats. 

Les causes d'aquesta escassetat s6n diverses. Wuna banda, lea insuficiencies de la 
documentad6 disponible: molts Fegistma s'han perdut i els que es conserven es presenten 
als nostres ulls &historiadors del segle XX &una forn adrquica, sense que conceptes 
comptables que avui ens resulten molt habituals hi siguin presents. La fiacalitat moderna 
es regia per principis que avui ens s6n en bona part desconeguts. Waltra banda, la prbpia 
manca d'estudis i &aportacions metodolbgiques, llevat &algunes h o n m  excepcions (41, 
han irn+itpn un cercle vici6s molt difícil de trencar, que es mi el substrat necessari per 
11aparici6 de nous treballs sobre el tema. 

Les recerques tributaries d'hmbit local han estat últimament represes pels medievalistes, 
sovint emmarcades en adlisis de caire jurídic, amb resultats molt prometedors (5). Menys 
nombrosos han estat els estudis dels modernistes, que s'han centrat sobretot en els aspectes 
ecoilbmics (6). La lectura de les obres &uns i altres mostra, perb, que si les hisendes 
punicipals fossin estudiades com un continuum des del segle MV fins a la Nova Planta, el 
nostre coneixement del tema guanyaria en profunditat i precisi6.(6 bis) 

Només aquesta situaci6 de desconeixement dels mecanismes impositius moderns ens 
ha decidit a publicar aquestes ratlles. Elnostrearticlees ressent d'aquesta manca de tmbalis 
de referPncia. Per aixb les aíirmacions que fem en ell s6n presentades més aviat com 
hipbtesis de treball que sotmetem al debat dels historiadors que no pas com un conjunt de 
conclusions taxatives, conclusions que potser ningú no es troba encara en condicions de fer. 

Elnostre treballes troba també s o t d s  a tots els inconvenients propis de les fonts fiscals. 
D'antuvi, tots aquells que P. Vilar ja havia enumerat en els seus estudis sobre el segle XVíD 
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i que al XVI són Igualment vhlids (7). AU, per exemple, lee QHdenciee &rivades del 
contmban, els fraus i la compci6. Sabem que les bamquee que N havia a h platja eren 
utilitvldes pel desembarcament il.legal de mercadedes i peraixb el Consell de Cent ordena 
endemr-les el 1517 (8); que en les tavernes es venia vi fmuduientament (9); que les 
ordinadons del Clavari van haver de ser reíomdee el 1513 per tal de prevenir les 
ocultadons d'aquent (10); etc. Aixb d w i x  la íimbiiitat dela documents Hecsls a l'hora & 
deteminar el nivell & comerdalitzPd6 &un pmducta 

Lea fonts fiscals a YAntic Regim provenen sempre de dmb paldrls i 8611, per tant, 
iimitades. En aquest cas, la compra i venda del vi a un punt concret, ia dutat de Bamlona, 
poca cosa ens pot dir si desconeixem els drcuits del aonwq vitlcoia i fi- d'infiu&nda 
agraria de la capital i, consegüentment, no ens permet extrapolar les dades al conjunt de 
Catalunya o a una part en concmt d'ella. A més, la p d u c d 6  pr6pia i la importada sovint 
es confonenen els recomptes fiscals, pedunaanallai acurada hauria d'intentardestriar-les, 
cosa que a la pdctica pot resultar impossible. Tampoc no pot establir-se una relaci6 entre 
el volumd'intercanvis i el valor: en aquests segles els Mbuts gravaven o l'un o l'altre factor, 
per6 no tots dos. En el cas &l vi, els dmta es cobraven en relaci6 a la quantitat de producte 
comerdalitut, no al seu preu. 

A les dificultats descrites per Vilar podem afegir ara el desconeixement conceptual 
s o b ~  els imposts del segle XVI, la discontinuitat de les &riw consultades, els canvis de 
Yimport dels &s al llarg &l període observat i la inexistenda d'estudis sobrela p~uiucd6 
de les vinyes catalanes en aquell temps. 

Loe fonts 

Els e t r e s  del clavariat de Barcelona es redactaven per semestres, cada any un de 
febrer a juliol i un altre d'agost a gener. Cada semestre el clavari anotava en el manual 
component els ingressos (arebudau) i les despeses (adata*). Un cop tranecorregutsels sis 
mesos, el propi clavari i el racional, que era el responsable &intervenir els comptes, feien 
el b a h ~  (acloendau). En bona lbgica, entre 1'1 de febrer de 1500 i 1'1 de febrer de 1526, 
devien haver-se fet 52 nranuals, dels quals a l'Arxiu Histbric de Bmrcebru només s'han 
conservat 19 (I 1) que ofereixen diverses possibiUtats d'informaci6 en ra6 del seu desigual 
grau de conservaci6. Tot i així, el primer quart del segle XVI ée un dels moments de mapr 
continultat d'aquesta &de. 

En cada d t r e  apareixen diferenciats el *compte ordinarim, compost sobretot de drets 
sobre els productes de consum i de les rendes provinents dels bens propis i les jurisdkcions I 
de la ciutat, i set  ucomptes extraordinarisn. Aquests sós el *comse dels oensals a 25 per 
miln(l2); el a& la farinaw, cobrat a partir de 1503 (13); el *dels fiaquers*; el compte ade la 
llenya* a partir de 1514 i el ade ia llenya per b tall & les carns* a partir de 1521 (14); el & 
avi i verema* i el acompte de fbrí i mig fbrí per bota de vi*. 

Normalment cada dlpt tenia assignades unes determinades despeses. El compte 
I o d i r i  servia pel pagament dels oen&ls contrets perla Ciutat, els sala& dels funcio~ris 

municipals i les obres fetes pel Consell de Cent Els drets extraodnaris, en canvi, com el I 
seu nom indica, havien de ser utilitzats per cobrir les despeses excepcionals o imprevistes, 
així eis salaris dels acapsdeguaytaw per evitar el contagi de ia pesta el 1515 o la compra de 
moltons per la dutat el 1525. En realitat les despeses dels difemnts comptes tendeixen a 
assemblo;-se cada cop més perque tots ells són e&rats per pagar els sous dels o ~ l s  fixes 
i les contractacions d'obres ordinlries. Aixb és un indici de ia incamdtat del Consell w r  
compensar amb les recaptadons ordidries la despesa corrent. La p&tica tributaria fa & 
sovint aquests dreis no tinguin &extraordinari més que el nom 

El drct ordinad del vi 
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El dret odnar i  del vi era pagat, segons C a r n s  Candí, per tota  me^ de vi uforaster*, 
és a dir, el que entrava a la dutat (15). Waqui L tpitendr pmhibidb de qub h. haguessin 
tavernes que venguessin vi a les mialies de Barcelona. En, com vewem, un deis tributs 
municipals més productius i les osdLladons del seu vabr emn contínues pe+ eis 
consellers sovint fecorrien a eii quan necessitaven incrementar els ingreseos. Nogensmenys, 
pel període que ens ocupa, cal tenir en compte que el 1505, atenent al bon estat de he 
finances municipals, es va disminuir el dret del vi en nou dinen, per drrega, de 3 sous 3 
diners a 2 sous 6 dinere (16). En 1527 es tom& a incrementar en cinc BOUS per CA- per 
intentar anivar a pagar les obres dels baluards de la marina (17). 

La Taula 1 mostra el recaptat per aquest dret entre 1500 i 1525. Una constata& & clara: 
els semestm que van d'agost a gener (els que inclown la verema) d n  sempre molt més 
beneficiosos pel fisc que els semestres de febrer a juiíol, la quol cosa és ben ibgica si hom 
pensa que parlemd'un pducteessendalmnt agrari, per bé que elaborat (18). Hi ha, peh, 
algunes excepcions. Sorprenen especialment els baixos ingressos dels segon semestres de 
1515 i de 1525. La xifra de 1500 ve disbrsionada per la inclusi6 de pagaments de 1499, pe& 
si ens limitem estrictament a allb recaptat entre febrer i juliol, es tracta d'un valor n o m L  

Hom observa, a més, que el quinquenni 1500.1505 és especialment bo, la qual COM 

explicaria la decisi6 dels consellers de rebaixar el tribut, sense que d'aixb semblin derivar-ee 
disminucions signílicatives per l'erari local Ca1 suposar que l'augment de c o d l i k a d 6  
provocat per la ducc i6  de l'impost compensaria en valors abeolute el descens relatiu, car 
els pocs valors que tenim del lustre 1506-10 semblen normals. Entre 151 1 i 1515, en canvi, 
els resultats s6n particularment baixos. 

En general, la tbnica d'aquest tribut és &estabilitat en uns valors mitjans que depenen 
del semestre de Yany. L'evoluci6 per dcles de cinc anys és sospitosament similar a 
i'habitual en la producci6 agrhria perb, com veurem més endavant, no tenim p m  dades 
per establir conclusions sblides sobre aquesta reia&. 

A la taula hem recollit el percentatge que els ingressos del dnA del vi repmentaven 
respecte al totalde la recaptaci6 del compte ordinari. No en podem- gaire conclusions 
perque, als buits dels manuals que no s'han consenrat, cal afegír que no s'han pogut fer els 
dlculs d'alguns anys per manacances de la documentaci6 i que els multats de d'altm 
estan desviriuats per les alteracions descrites a les notes corresponents. 

Tot i així, en els semestres que no es veuen afectats per cap d'aquesbes circumsthndes, 
es pot veure que el dret del vi representa sempre una part íov semblsnt dels dreta 
ordinaris. Les fluctuacions del dret del vi, doncs, estarien en reioci6 a les fluctuadons del 
conjunt dels drets ordinaris, i com aquests dmta afectaven sobmtot r L comeFdolikad6 
dels productes agropequaris -almenys els principals- és possible que dibuixin una corbo 
parallela a la de la producció. 

Remarquem també l'alta pmpod6 mitjana que multa i que ens permet afirmar que el 
dret del v i  era un dels principals de la hisenda munidpaL Evidentment, el fet que a mesura 
que avanq el segk els comptes extraodiaris siguin més i més potenciats disminueix la 
seva importhncia relativa al conjunt, pe16 aixb no treu que el c o m q  del vi esdevingh 
bhsic per l'economia munidpal Entre 1500 i 1525 el dret del viem sempre el segon dels drets 
ordinaris quant a volum, superat només pel dret de la carn.(l9) 

El dret del vi i la verema 

Aquest és un dels dretsque més problemes dedefinici6 planteja. Comel seu nom indica, 
gravava tant el vi comel riim (la uveremn) (20). Segons Carreras Candi és uuna imposici6 
tan antiga com la del vi, que solien arrendar i cobrar conjunhmnb (21). I és cert, almenys 

PEDRALBES - 55 



a Mde del se& XVi, que els receptom d'amM6a dmb són eb mateha. P& cap autor de 
k bibliografía c o ~ d t a d a  descriu amb p&i6 aquest tribut, ni hem trobat cap document 
de i'6poca que defineixi exactament la seva ~ h u r h  i, sobretot, les seves difedndee 
respecte al dmt ordinsri del vi. 
Tot i així, podem supoesr que Is verema papva menys que el vi, p e q d  aquest era un 

p d u c t e  ja ekborat que podh ser venut immedlptpment mentre que devia passar 
encara un temps de fennentaciq22). La diíicultat de transportaria verpmr i el perill de que 
es mslrnebes tot fermentant massa dpidament diesusdleneb aowrrlpnta de portar-les de 
molt iiuny. Per aixb el més p h b h  és que pro- de les miaUes de Barnlona i que 
fos propietat &la ciutadans barcelonine. 

 sumib ble ment el vi pagaria taxes diferents en fund6 de la seva provinenca. El vi que 
arribava per mar era penalitzat I& durament que aquell que, venint per tem, entrava a 
la ciutat al llom d'un animal de carrega (la usomada de mula o d'asew). Aquest filtim, que 
fonpament només podia provenir dels voltants de Bamlona, devia ser també propietat 
dels habitants de la capital i peraixb tributava menys. ElConsellde Cent afavoria d'aquesta 
manera la producd6 local enfront la competenda folania(24). Una poiítica semblant 
s'aphcava albht amb la distinci6entre la impki6  dels ublats queenben per tem, ila dels 
uque e n h n  per mam. 

A la taula 2 apamixenels ingressos de1 dret de viiwmw. Hom pot constatar, en primer 
lloc, que es henca la regularitat que havíem observat al dret ordinari del vk moltes vegades 
la h d a  dels semeetrpe febrer-jub1 éa superior a la d'agst-gener,per exemple en 1504-05 
o en 1521. 

Novament k desorganitzPd6 de la hisenda municipal ens dificulta les comparadons. 
Les x h  més elevades corresponen sempre a anys en quP a k rec~ptad6 habitual s'afegeix 
l'estabiimentdecensals agbspecialob~tbdel~&viive~m*,queerenwmptabill~~ 
junts sota el mateix epígraf. Si en aquests casos analitzem he sumes que m l l e n  
exclusivament allb que extreu el receptor, observem que el multat d'aquest tribut és 
espedalment pobre, amb h a  excepcions: el febrer-juliol de 1521, amb 600 lliures; el 1511, 
amb 472 lliures i el 1525, cas singular que després comentarem. Sobten també doe anys, el 
1516 i 1523, en que la cobranp &I nul.la i als manuals, sota ia níbrica component, ien 
pAgines resten en blanc. 

L"evoluci6 parteix d'una situaci6 millor al primer quinquenni que al segon. Entre 1511 
i 1515, perb, sembla c k n  la mperaci6 i després les oedllaciona p es &n mmssa brusques 
per*, amb ke dades que tenim, puguem fixar una tend&ndr. Si haguéssim de cercar, 
tanmateix, un denominador comú per aquests damm semtres, triaríem k irregulPritat 
com a característica distintiva i, encara més, propmivament accentua& a mesura que 
avanq el segle. 

Casa partéal'any1525.La política d'insHtulrand 8obreaquestmmpteendetenninats 
moments, que fins aieshom s'hvia practicat amb moderació, es tom inespedament 
espectacular. El primer semestre de 1525 el Consell de Cent rep, a 25 per mil, per aquest 
concepte,l0.661 lliures i el segon 19.075. Perb també les exaccions direcbes mixen molt. No 
tenim les dades immediatament anteriors, pe* tot fa pensar que de damers mesos de 1523 
o en 1524 es va produir un canvi en ia polítka municipal destinat a obtenir del dlpt de vi 
i verema una quantitat semblant a la que en aquells moments jr es treia dels principals 
compbea extraordi~tis. Aquest salt, que s'hauria de confimr amb els resultats poaterim 
a 1525, és una n6 I& per pensar que o bé aquest impost es trobava minusvalont, o bé hi 
havia defici&nciea importants en la seva fonnulaci6 i/o mptaci6. 

Quant a la data, reo~llida a la taula 3, éa quasi tan desigual com la Ipbuda. No es pot 
determinar un paral.leüameentreels semestres, la qual ccma s o r p h  a h  que moltes de ks 
consignacions són p d u c t e  del pagament de pensions de censals de periodicitat anuat El 



cert és, perb, que en molts registres s'inclouen divemoe lliunments que componen a 
semestres anteriors i que s'acude!ixal &de vii venme per~tisferdespeses exhordinPdee 
que haurien d'estar incloees al compte ordinari. 

Deep& del primer quinquenni, que én ei d o  k h , i  fina a 1523, k despesa es mant6 a 
un nivell eievat, amb l'excepd6 de 1516. No& desentonen dor valom deeconcertants: el 
de 1510 i, soblptot, les 1.877 l l i m  de1505, que eón solament el multat del pagament de 
censals, quan el semestre anberior tot just s'havien gastat 225 lliuna. Sí coneixem, en canvi, 
la causa de l'augment de EE ja que a@ any ei compte &vii verema va ser destinat, entre 
d'altres funcions, a remunerar als síndics envkb pel C o d  a k Cort i als vlgihnts per 
evitar el contagi de la peeta. 

Tot i així, la compara& entre la rebuda i la data de cada any evidencia que fins el darrer 
semestre de 1525 en cap moment el saldo d'aquest compte va ser g a h  gran. Sense que les 
magnituds siguin importants,bpoqwsdesuperPvit idedefkit s'altemenquinquennaiment. 
L'bxit delcanvi d'estrat&gia operat el 15254s p a k  el generde 152fiel comptede vi ivetpma 
presentava un benefici de 2.747 Uium. Aquest gir no pot haver estat motivat, com es veu, 
per la prbpia evolud6 interna del compte,~que no p&nta mai un ddo exagerat, sin6 per 
una dedsi6 deliberada dels conseiiers de wtencbr aQuest dret w r  altres raons. 

~n definitiva, l'equilibri que es p d u e h  al liarg dei període Atudiat pdria ser l'indici 
d'una polítia &establiment de censals, én a dir, d'una política d i t l d a  habilment 
orientada a mantenircompensades les finances municipals. Es, perpsarunexemple,elcas 
de 1515, quan el opixement inopinat de la despesa és contrapesat no no& amb un 
augment de la recaptació, sin6 també amb l'obtenci6 de %O 1L dels cenealbtee. Perb si no 
es p d u i a  aquest increment desaforat de la data, no sembla que el chvari s'amo"M gaire 
per l'existenda d'un lleuger deficit en aquest compte. 

~l dnt'de fiorí i a fbrí per bóta de vi 

El dret de fiorí i mig florí també resulta difícil de definir pelque p h b é  no es citat a la 
bibliografia. No l'eementa C a r n s  Candi en la seva relació de contribudons barcebninee 
i Vicens Vives li dedica una atend6 marginal En 1497 va ser imposat per sufragar una 
ambaixada que els consellers enviaren al Rei(25). I va ser deíinitivament confirmat quan es 
va utilitzar per pagar les extkpies del Phcep Joan, hereu de h Corona, mort aquell mateix 
any 06), perqd el dret de vi i verema estava ja molt carregat (27).En realitat no es tracta de 
la creaci6 d'un tribut nou sin6 de reinstaurar un d'antic i aixb ens deixa un cop & en el 
desconeixement dels tmta bhsics de l'impt. 

Segons Payson Usher, el florí equivaiia a 11 sous (29) i n o d e  es feia servir per petites 
transacdons. Una somada era la nusura usual de pes que amgavr  un animal de tir i 
equivalia,aproximadament, a una drrega de verema (30). Una Wt. de quatre somades(31) 
seria doncs, si fa no fa, com quatre drregue~ de vi i aixb vol dir que ee pagaven 
apmxirmdament 4 sous per drrego de vi. Aquest dlcul ens permet verifiur que, 
pkporcionalment, aqueshtaxa imp6s;rva quantiGtr, superiora a les que es pagaven tant en 
el dret ordinari com en el de vi i verenu. Broussolk ens d6na una uoesible clau explicativa 
a partir de la distin& entre la somada, drrega &una mula o d'un ;se, én a dir, d'd animal 
que no podia d r r e r  dbtandes massa iiargws, i L b6b, una gran mesura prbpia dels 
vaixells. El dret del fiorí podria consistir, per tant, en un lPcPrrec sobre el vi importat per 
mar, en el qual veraembhntment, la paxticipació dels ciutadans de BPmeiona seria 
menod32) i més en un temps, els inids del aegie XVI, en qd la capadtat d'intervenció 
catalana en el gran tdfic marítim meditemni sembh ja molt disminu'ids per comparaci6 
a &poques anteriors. 

Perben tot cas aldrle confirmaraquestes hipbteeis amb novesaprt~cionsdocumentals, 
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peque en realitat les sumes col.lectades pel dret del florí e6n verllablement indevants i 
edemnen ridícuies comparades amb les deh altres compteeexhmordinaris. Molts anys els 
receptom del dmt del vi ni tan sols paguen alguna quantitat peraqueet tribut. ¿Quin sentit 
te que t!n 1504 tota la rebuda sigui 1 sola iiium, 9 eoue i 7 dinem? 

La taula 4 demostra que estem davant d'un i m p t  que ee comporta d'una b m  
to ta imt  edtica i tot fa suposar que es cobrava en funcíó de ia insietenda que hi fes el 
clavari corresponent. Abans de 1500, quan la impidó te eh ciem objectiu ja exposats, es 
fan bones recaptacions, pe& en endavant i ñna a 1509 no r'ansolelxen unes quantitats 
dignes de ser considerades. Tot i així, llevat dels multats de 1514,1521 i 1525/2, es tracta 
de xifres molt baixes. La quantitat del febrer-juüol de 1525 ée f r L i a ~  no r'ha m p t a t  res i 
es nxam a hirnsferir i n p s o s  del compte oldinari al compte extxuordinari per tal 
d'equilibrar les despeses. Tot sembla indicar, finalment, que &tem davant d'un impost 
molt poc important, al que s'acudia espotadicament quan alguna necessitat financera ho 
requeria. El dxet del flori i mig flori seria, si aixb tos cert, l'únic compte veritablement 
extraordinari 

La taula 5 xmstra que normalment, pel que fa a les despeses, també era insignificant el 
nombne de pensions de censals que s'havien de pagar amb drrec a aquest compte. S6n 
remarcables les xifres de 1503,1515 i, sobretot, les de 1525: 380 llium el primer semestre i 
360 el segon degudes a que es van satisfer d'aquest compte les despeses originades per la 
uvisitas (sic) del Rei de Franp, Francesc I, presoner de Carles V desplda de la batalla de 
Pavia. 

La comparad6 entre la data i la rebuda demostra la poca considemi6 que es tenia per 
aquest compte. Al principi no importava mantenir-lo deficitari pe* es tractava de 
quantiltats minúacuies en relad6 amb el conjunt. A prHr de 1509 i fins a 1521,manegem 
xifres amb un xic I& de valor. Es a finals de 1524 que superem les 100lliurea de saldo, perb 
cal recordar que per aquells anys al compte de vi i verexk ja s'estava operant en mileh de 
lliures. Fins i tot la preocupad6 d'equilibrar el compte que veiem en aquest darrer impost 
no existeix al dxet del flori, com proven els diversos anys de recaptad6 nutla, excepci6 feta 
de 1525 quan els diners del dret ordinari s6n traslladats al del fiorí per subvenir a l'alq 
imprevista de la despesa. 

EL td& municipals sobre el vi 

He~mrregut interessant elaborar una taula, la número 6, sumant totes les quantitats que 
es rebien de cadascú dels drets que gravaven el vi que entnva a la ciutat. 

Obviament, les irregularitats que han aparegut en I'evoluci6 de cada tribut fan que la 
seva suma sigui també forca inconstant. Tot i aixt, poden establir-se una certa evoluci6 per 
quinquennis. El segle comenqa amb ingressos foqa crescuts fins 1504. De 1505 a 1511 ens 
mvern en recaptadons I& baixes perb també bqa igua ls~i l lan t  entre 1.800 i 2.100 
lliures, amb la solaexcepci6de 1505/2,queésun dels valorsméselevats pe* inclou 1.600 
lliures dels censals sobre vi i verema. El sexenni 151421 torna a ser d'alta Ipbuda. En 1523 
podria1 indicar-seuna crisi de reaptació que se soluciona el 1525 amb l'establirnent de p n s  
quantitats de censals sobre vi i verema. - 
Una segona dada és molt itlustrativa: la disparitat de comportaments entre els 

dífe~~ernts imposts. Els anys de dxima mptaci6 decada dxet rarament coinddeixen: mai 
en tots tres i només alguns anys endos d'ells. Encanvilmolt sovint l'any de & alta rebuda 
d'un dels tributs concorda amb anys de baixos ingressoe dels altres. Es el cas, per exemple, 
de 1516 o de 1525. 

Donat que el receptor dels drets sobre el vi és per tots eils el mateix, aquestes 
diverghndes no s6n explicables per una possible difedncia de zel o d'efidcia entre els 



fuldonaris quecontrolaven el pagament. Hemdepensar,&xm,que naponema difednch 
de producd6 i comeIdaiització i que, en h d 6  del seu pmpietui i de L seva naturalesa, 
a1 4 i al ra'ün ii apiicaven les 6 d'un dret o &un al&. - 

Evidentment,aquestesaíinnacions handeaerpresesambdtaauteia. Prímer,percp& 
sabem que algunes de les xifres I& albes del dret de vi i menu no sbn origindes per h 
producd6 sin6 per l'establiment de censals sobre aquell dmt que, en tot cas, serien el ~ f k x  
de la previei6 &una bona producd6 futura que penrretris cobrar L pensió del censal perb 
no neces Jriament d'una bona p d u c d 6  mi. Segon, per@ alguns anya són difidlment 
explicables amb aquest critee per exemple, ¿qu& ha pawt  en 1516 o en 1523? ¿Hem de 
creure que les vinyes de tota una mateixa catepria & pmpietub no han p d u l t  ren? 
Tercer, pelque peralribara concksion d'aquesta mena caien altres estudis queavuiencara - - -  
ens manquen: estudis ecnnbmics sobre l'evhluci6 & la pducció agriria a h ~ a t a l u n ~ a  del 
segle XVI i les seves zones d'infldnda comehK33) i estudis sociels sobre els mercoders 
i els pductora barcelonins, la dimensi6 i locaiització de les seves propietats agrPriee si en 
tenien i els criteris amb qd les explotaven. 

Es interessant veu- a la taula 6, quina és la part que el conjunt de dmts que gravaven 
el vi i la verema tenen en el total dels ingressos de ien financen municipals. 

Hom comprova que, tot i ser el primer semeshe registrat un punt de partenp molt 
elevat, immediatament despréa el percentatge se situa en un nivell I& baix fins 1505. La 
blutal difedncia entre els dos semeehes de l'any 1505 és deguda a l'eshblirnent de censals 
sobre el dret de vi i verema en la segona meitat. Aixb endega una etapa en la que el pes dels 
drets del vi és fo- important, amb una mitjana de 13% en 1506/2-1514. A partir d'un 
moment indeterminat despréa de 1514 els resulhts tornen a descendt~ fins que en 1525 el 
canvi que hem detectat en ¡a política Hscal del municipi, potenciant fins a extkms inaudits 
l'establirnent de censals sobre el dmt de vi i verema, fa que els i n p s o e  que la Ciutat rep 
per ra6 dels seus tributs sobre els productes vitícoles siguin més & la meitat del total de la 
seva ~.captaci6. 

Constatem que els anys de menor rebuda s6n aquells en que el percentatge d'alib 
m p t a t  pels drets del vi és més important (el període 150!514). Airb indica que, en general, 
en anys de crisi el descens del total d'ingressoe éa proporcionalment superior al descens 
dels dreta del vi, que resulten ésser una de les fonts més sbiidee del treeor municipal. 

Amb les dades exposadesen aquest artkle esdev4impoesibleestablir ia relaci6 entre els 
tributs i els nivelis d i  pducci6 ad r i a .  Com hem vist,ds imposta graven dos pnniudes 
difewnts, el vi i el rdim, i de manera diferent segons la varietat i, prasumiblement, el 
propietari i el métode de transport. Perb en cap &s els manuals dei clavariat consultate 
+tren la rebuda desglossada en funci6 &aquestes distincions. Una font Rscal com 
aquesta amb la que hem Mallat @ria servir, si de cas, per confirmar una determinada 
tendenaa de la produoci6a@ria estableh a partir d'altres documents, perb f6ra temerari 
utilitzar-h per establir les &ries d'aquesta mateixa pducd6 .  

Es cert que l'evolud6 semestral del dlpt ordinari del vi, que d6na uns valors semblants 
cada tardor, podria donar-nos un indici de Is pducd6 ,  perb els altra dreta no es 
comporten de la mateixa manera. També és veritat que l'evolud6 & la suma dels drets del 
vi sembla seguir uns cicles quinquennals que per molts autors és el rihne característic & 
les fluctuacions conjunturals de L produc& a@ria. Perb en l'estat actual dels noshes 
coneixements poca cosa més podem fer que ind-icar aquests paml.lelismes. 

No gaire més Mal és establir una relaci6 amb la comercialitzad6 del vi. si bé en aauest 
aspede tinim un punt de refedncia en les &ries &l periage que va elabokr piem \jilar. 
Perb pel període 1500-1525 Vilar només ha pogut donar dues rilIPs(34). A més, ka &ries 
del pkaige no ens s6n gaire útils perque h&k6 a un altre tipus de transaccions,el gran 
cornerq internadonal, i de tribut, percebut ai valorem. 



Lem financem municiprlr 

No és i'objectiu d'aquest article fer una a d h i  de cadascun dals imposta que nodrien el 
Hec munidpai, pe& si resultar31 convenient veure íugaqmnt eb multate del conjunt de la 
hisenda bakelonina (Taula 6). 

- 

Quant al total de la rebuda, hom pot ve- que éa sumpment variable. Pot g a W  
d o b h w  d'un semestre per Yaltre, com per exemple en 1525, o duir-ee r la meitat, com 
en 1503. b p &  de Yexcepdonal primer sewsh~ de 1505, k recaptació patir31 una 
important davallada de la que es m p e m  a partir& 1514 sense qw puguem precisar 
pequh aquest és el moment de buits més grana en la dommentad6. Tanmateix, els 
ingressos semblen gaudir aleshores d'una certa estabilitat fins a Yalq espectacular del 
segon semestre de 1525. 

Quant a la data, segueix una evoluci6 molt semblant, amb l'excepd6 de l'any 1504, dada 
W d a  pe* el clavari, wper emm, no va sumar les despeses generades per la llui'ci6 de 
censals, que van ser regietrades a un altre manual que no s'ha conservat. Waquí es dedueix 
que el. balan~ global és sempre, amb l'excepci6 esmentada de 1504, molt equilibrat, amb 
alternanq de supedvita i M d t s  molt estrets. Dins d'aquests redui'ts marges, fins a 1509 
tmbem una sucassi6 de beneficia cada cop m& petits, tlpt de Yany 1503. A partir 
&aleshores les @rdues cmixen fins a 1523. b p &  d'un breu saldo positiu el 1524, venen 
nous dhfidts que obliguen al canvi de política fiscal ja ressenyat, que donad els seus fruits 
el segon semestre de 1525: de deure 1.535 lliures es passa a un supedvit de 5.W lliures. 

Aixb ens permet pensar que: 
1 .-El Consell de Cent s'esfowva per fer una polftica responsable i no rec6rrer en excés 

a la psibilitatd'avanqr-seefe~ius dela Banca & Dipbsit, k r s  faci1 perb funest. Pagava 
salaris i pensions en funci6 del que ingressava cada any i comels i n p s o s  eren sumament 
fluctuants pewdepenien de nombrosos factors, les despeses tampoc no tenien regularitat. 
La fiscalitat municipal era, per aquest motiu, gestionada &una manera p d r i a ,  al dia, 
sense introduir preisupostsni pnivisions a lla% tennini 

2.- Malgrat aixb, sembla clar que a partir de 1510 la situaci6 de la hisenda barrelonina 
era més difícil que abans i si durant la primera d b d a  acostumava a cloure els semestres 
amb benefids, després els deficits se succeeixen, amb un parell d'excepdons, fins juiiol de 
1525. 

3.- Waquests dos primers punts s'extreu una conseqii&nda lbgica: no sembla que les 
reformes tributaries que els consellers anaren intraduint fins a 1525 tinguessin efectes 
excessivament positius. Certament, es tractava de petites adaptacions del sistema fiscal, 
mai de cap reforma en profunditat, perb no generaren cap augment continuat de la rebuda 
o un descens prolongat de la data i sembla que la política fiscal del municipi es regia pel 
quefer diari, tot mantenint sempre els mateixos principis basics. La Ipducci6 del dret del vi 
en 1505; la transfelhda dels ingressos dels censals al 25 per mil al compte ordinari o, 
senzillament, l'abdncia d'aquest compte; la instaurad6 dels dos tributs sobre la llenya; etc 
semblen tenir una incidhncia purament superficial En 1514, per exemple, quan s'estableix 
el compte de la llenya, el supedvit de la ciutat és, excepcionalment, de 10.728, peI6 no és 
degut al nou dret sin6 a que no s'han comptabilitzat a les despeses del compte ordinari les 
per~sions que s'han pagat per censals, la qual cosa desviríua absolutament el multat. 
Només el canvi establert a partir de 1525, potenciant enormement el compte de vi i verema, 
sembla donar multat, pe16 per confirmar-10 caldria prolongar les &ries més enllil del gener 
de 1526. 

4.- Si és cert, com hem afirmat, que el clavari evita fer pagaments per valors molt 
superiors a allb que ingressa, hem de concloure també el valor rehtiu dels seus regis-: 
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la data de la Ciutat no ens indica tot allb que es devia, sin6 no& tot allb que s'ha pagat 
d'allb que es devia als acmedors. Aixb ens introdueix en un problema cabdal de la fiscalitat 
del Consell de Gent que, pe& no apareix mflectit als manuals del clavariat: el dels ~ s s e c s ,  
els deutes impagats de la Ciutat. - 

Sabem de l'estat desesperat del Consell a les d h d e s  de 1480 i 1490, que justifiquen la 
imposici6 del pla de redrg de 1491. Quan nosalkea comencem les &ries, aquest pla ja esta 
al seu úitim teq. En 1499 el Conseller Guerau de Vallseca diu que no& CY devien ela 
pagaments de acirra ai. me~ct;~9(35). I l'any sc.giient,el seucosfi succeflwr, Fral~cescGuenu 
de Vallseca, diu que ja no hi havia cap dssec per pagar. !%gom Vicens Vives aixb suposa 
que entre 1491 i 1500 sehavien liqcidat deutes p r  valor de 40.000 lliure8 (36). 

En 1503 el dhficit municipal es& totalment eixugat (37) i la sikbaci6 milla= pe: 
contribuent: el 1504 s'akoleixeldset ordinari de La Ilenya, el 1505 es redueixen les taxes mbre 
el vi i la verema i el 1506 s'abaixa en un diner d dret de la farina. Perb tot wn~bla 
complicar-se a partir de 1508-9, quan comencen a produir-se eh saldos negatius cpee hkenc 
assenyalat. Vicens diuque entre 1508 i 1510els pagaments anaven endarrent*: sis mcos un 
altre cop (38). Corn hem vist, el d&ficit creix i lesmesures que es prenen s6n h~dicie~tb. 
També la situaciii genetal &s m6s crítica: Viiar detecta cinc passe% de ps ta  en- 15'95 i B 525 
(39). Seri la reforma de 1525 la que capgirar3 la situad6. 

5.- Podem&r,a manera de ccrnelusi6, que tres ritmes es superposen. E dret ok t%~~r i  del 
vi, el més important dels tres que gravaven el vi, te una regularitat wm~.-sCwi que eIo dm 
extraordinaris, més vacillants, no tenen. Alhora, el conjunt dels drets dd vi rvo11;lcbna per 
cicles aproximadament quinquennals. El conjunt de les finances municipals k6un p& de 
millora des de 1491 que acaba a l'entorn de 1508, superant fins i tct la pesta de 1501. Fer6 
a partir de 1508 s'inicia un període nou, deficitari, que es prolonga almenys fins a 1 9 5 .  

Notes 

(I).- Agra'im al Dr. Jaume Dantf la seva ajuda constant en la recerca que ha donat lloc a 
aquest article. 

(21.- Per exemple, TORRAS i RIBE, J.:Els municipis catalans de l'Antic Revim (1453-18082 
Barcelona, 1983. 

(3).-La hisenda reiala Catalunya a E d a t  Mitpna ha estat més estudiada que a la Moderna: 
Cf.les obres citades a SANCHEZ, M.:c<La fiscalitat reial a Catalunya en el segle 
MVn,L'Aven~139, jul-ag 1990,p. 28-33, 

(4).- Els llibres, ja dassics, de VICENS NVESJ.: Ferran 11 i la Ciutat de Barcelona 
(1479-15162Barcelona, 1936, 3 vols i els estudis sobre el periatge de VILAR, F.: 
Catalunva dins l'Eswnva Moderna, Barcelona, 1987,6';vol. IV. En la meva modesta 
opini6 no s'ha destacat prou el valor del treball de BROUSGOLLE, J.:aLes impositions 
municipales de Barcelone de 1382 i3 1464>>, Estudios de Historia Moderna, V, 1955, pp. 
3-164. 

(5)- TURULL i RUBINAT, M.: La confimuslci6 iurídica del municipi Baix Medieval. R&& 
muniawli fiscalita t a Cervera entre 1182-1340, Barcelona, 1990. CORTIELLAiODENA, 
F.: Una ciutat catalana a les darreries de la Baixa Edzt Mitiana: Tarraeona,Tarragona, 
1984. Pot vern's un estat de la qüesti6 a TURULL: <<Finances i fiscalitat municipal a 
Catalunya durant la Baixa Edat Mitpnaa,L'Aven&nQ 139, juliol-agost, 1990, pp. 60-65. 

(6)- DANTI i RIU, J.: Terra i wblaci6 al Vall& Oriental. E m a  Moderna,Sta, Eublia de 
Ronqana, 1988. BELENGUER CEBRIA,E.: Valencia en la crisi del seele - XV, Barcelona, 
1976. FERRERO MICO, R.: La hacienda municipal de Valencia durante el reinado de 
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Carlos V, Valenaa, 1987. Per saber quines s6n hs llnies d'investigad6 més seguides 
actualment, cf. les actes de les Vi Jornades d'Estudls Histbrics Locals, F i l i t a t  estatal 
i hisenda local (SS. XVI-MX). Funcionament i re~ercussions socials, Ciutat de Ma- 
llorca, 1988. 

(6 bis)- A paxtir de 1715 la fiscalitat catalana experimenta can* importants. Pel que fa als 
municipis pot veure's MERCADER i RIBA, J.: Felip V i Ca- Baml0na,l985,2~, 
sobretot pp. 366-376.MOLAS i RIBALTA, P.: &la arrendaments púbiica a la Balrelo- 
na del set-centsw a Cuademos deHistoriaEcon6mica d e c a t a l a V I ,  1971. També les 
contribucions de J. DANT1,C. BARBANY iM4 J. ViLLALTAa AdesdelSenon - Con& 
d'Histbria Moderna de Catalunva,Pedralbes, %li, 1988. 

(7)- VILAR: Op. dt., VOL IV, pp. 19-25. 
(8)- A(rxiu) H(istbric de) B(a~e1ona): Consell de Cent. Minadons, 9 r i e  IV, nQ 13, f. 168v 

- 169r. 
(9)- CARRERA PUJAL, J.: Historia uolitica v econ6mica de Catalufía., Barcelona,1947. Vol. 

II, pp. 268-72. 
(10)-AHB: Consell de Cent. Ordinacions, S r ie  IV, nQ 13, f. 69r-v. 
(I 1)-AHB: Consell de Cent. Clavaria, Serie MI llibres 119 a 137. Del de febrer-jui~ol de 1504 

només resten unes poques pagines de la despesa ordinaria. 
(12)- Els anys 1504 i 1505 els clavaris inclouen aquestes operacions en el compte ordinari, 

la qual cosa distorsiona les nostres estadístiques. 
(13)-VICENS VIVES: Op. cit., vol. II, pp. 3454. 

(14)-Existia un dret ordinari soobre la llenya que va ser abolit el febrer de 1505. 
(IS)-CARRERASiCANDI,E: La ciutat de Barcelona, e 1 0  1 ,  volIV (Edici6 facslmil 

de la Geomafia General de Catalunva), p. 645. Segons Broussolle cap mena de vi ni de 
ciutada barceloni estava exempt d'aquest tribut; cf. BR0USSOLLE:Op. dt., p. 34. 

(16)-VICENS VIVES: Op. cit., vol. 11, p. 347. 
(17)-CARRERA PUJAL: Op. cit., vol. ii, p. 249. 
(18)- A Tarragona la sisa sobre el vi nomes es cobrava al vi forani, el corneq del qual només 

estava autoritzat durant un període que anava, amb lleugeres variacions, d'agost a 
mitjans d'octubre. Cf. CORTIELLA: Op. cit., p. 187. No creiem que aixb es fes a 
Barcelona. 

(19)- Cf. Taula nQ 6. I aixb secularment: Cf. BROUSSOLLE: Op. cit., pp. 34 i 43. 
(20)- Per Broussolle la verema seria en realitat la polpa del fruit queencara devia fermentar 

per esdevenir vi. Cf. ibid., p. 35. 
(21)- CARRERAS i CANDI: Op. cit., p. 646. 
(22)- BROUSSOLLE: Op. dt., p. 35. AHBConsell de Cent. Odinacions, S r ie  11, nQ 33, f. 

114v. 
(24)- BroussoUe ha parlat de averitables tarifes proteccionistesu a Op. cit., p. 78. 
(25)- AHB- Consell de Cent. Deliberacions, Serie ii, nQ 33, f. 13v. 
(26)- Ibid., f. 138 v. 
(27)- Ibid., f. 134 v. 
(29)- USHER, Abbot Payson: <<La Banca de Dep6sito en Barnlona (1300-1700)~. dins 

Cuadernos de ~istÓria Econ6mica de ~ a t a l h í a ~ ~  trimestre 1%9-70, p. 166. 
(30)- CARRERAS i CANDI: Ou. cit.. D. 647. 

n '1 

(31)- Broussolle considera quedurant la primera meitat del segle XV la b6ta de vi equivalia 
a cinc somades. Cf. Op. cit., p. 37. L'ordinaci6 de 1497 taxava, pe&, la c<Wta de quatre 
somades>> (Cf. nota 25). 

(32)- Ibid. pp. 36-7. Aquesta politica no era novedosa: en 1418-19 el Consell de Cent havia 
instaurat una imposici6 sobre els vins estrangers (Ibid, p. 78). 

(33)- Un recent exemplede la utilitzaci6de fonts municipals per elaborar estudis econbmics 
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a CABESTANY, J.:*P~xiucci6 i consum de vi a Barcelona (segle MV),, Con- 
d'I-Iistbria de i'Alimentad6 a la Corona d'Arag6, Lleida, 1990, en premsa. 

(34)- VILAR: Op. dt., vol. II, pp. 254 i SS. 

(35)- VICENS VIVES. Op. dt., VOL iIi, p. 368. 
(36)- Ibid., VOL ii, p. 343. 
(37)- ibid., p. 257. 
(38)- ibid., p. 401. 
(39)- VILAR Op. a:., vol. E, pp. 23839. 

Taula nn 1 : Rebuda dei drd dol vi ordinari a Bardona (1500-1 525) 

(1)- La rebuda del compte oxiinul Inclou els inlgessa, del compte emordlrurl dels censals a 25 per mil. 
(2)- Id. i, a mb, ermr del ckvad en la suma, que va escriure equlvocdament a21.428* IUures. 
(3)- No es va fer k cloenda. 
(4)- No s'ha conservat k pagina de la cloenda. 

N.B.- En els anys s'indica amb un al* que es tracta dei primer m e s t r e  de i'any comptable (de febrer a juliol) 
i amb un 3, que el manual és dei segon semestre (des d'agost d'aquell any fins gener de l'any següent). 
Les *Xifres reals* s6n les quantitats que en puritat pmvenen dela recaptaab que correspondria estridament 
al semestredel manual m& aquelles ques'haurien d'haver pagat en aquell sanestreperb apareixen pagades 
-i comptabilitzades en el manual d'un altre semestre. A la columna d'mObservaaonsn s'indiquenles causes 
de la diferPnda. 
El percentatge ha estat fet a partir deles quantitats dela columna &a esuitaw, perqu&aeimmés útil saber 
la part veritabienent recaptada cada any independentment de q d  comporti pagaments &altres anys. 
Totes les quantitats es donen en lliures. No s'indiquen eis sous ni els diners per considerar que comp1ic;uien 
inútilment la comprarsi6 de les taules. 
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Any 

1500/1 

1503/1 
1=/2 

1504/2 
15C6/1 
1=/2 

1509/1 

1510/1 
l5 l l / l  
1514/2 
1515/2 
1516/2 
152lll 
152l/2 
1523/1 
1525/1 
1525/2 

Xifraesui- 
ta (Iliures) 

2.289 

1.712 - 
3540 
1500 
3524 

1.654 

1.829 
1373 
3.240 
2.775 
3.115 
1.931 
3.255 
1.487 
1.624 
1.600 

% 

195 

15,9 
- 

8 3  
1 A 

16A 

17A 

203 
17,9 
233 - 
- 
223 - 
17P 
21 A 
136 

Xifra 
real 

389 

3.150 
1900 
2.850 

1.676 

1.459 

3.120 
2.250 
3.082 

1.489 

Observadons 

Registra &des des dei 
setembre de 1489 

Manca la pbg. i la xifra 
a la d m d a  

390 U componen a 150(/1 
400 U. pagades a 1%/2 

274 U corresponen a gene- 
mar~1504i400a1505/1. 
Un deute anterior de38 U. 
perb 60 pagades a 1510/1. 

Pagaments anteriors: 370 U. 

Pagaments de 1512-13: 120 U. 
Pagaments de 1512-13: 525 U. 

Pagaments anteriors: 33 U. 

Error del clavari en la suma 

Rebuda w m p  
te ordinari 

11.715 

10.740 
12.907 

42.400 (1) 
104.6% (1) 
21.426 (2) 

9.488 

8.768 
7.656 
13.599 
- (3) 
- (3) 
8.468 
- (4) 
8.739 
7581 
11.717 (1) 



da;ho sabem per la doenda. 

Taula nP 3: Data del dret del vi i ia veroma a Baroelonr (1500.1525) 
- 

1 
Any Data-. Data real Obsavaaons 

1500/1 488 305 lliures s611 &un benefia desiistic. 
lsaO/l 331 Algunes pensions s6n de 1502. 
1503/2 % 
1504/2 292 Algunes pensions s6n de juliol 1503. 
1505/1 W 
1505/2 1.877 
1509/1 222 215 7 U. s6n un defat de 1508 regisht ara. 
1510/1 650 535 115l.d&fiat clavari anterior, sumat ara. 
1511/1 347 indou pensions des de desembre de 1510. 
1514/2 251 Pagina arrencada; ho sabem per la doenda. 
1515/2 1.110 indou salaris dels ucapdeguaytam peria pesta i dels síndics quevan 

a la Cort. 
1516/2 144 Algunes pensions s6n anteriors. 
152111 333 328 Error en la suma del clavari. 
1521/2 309 Algunes pensions s6n d'anys anteriors. 
1523/1 246 Algunes pensions s6n d'anys anteriors. 
152511 11.342 I d a  i, a mb, inclou una gran despesa en compra de moltons per la 

Ciutat. 
1525/2 18.096 

b4 - PEURALBES 



1500/1 
1503/1 
1503/2 
1504/2 
1m/1 
1=/2 
lW/l 
1510/1 
1511/1 
1514/2 
1515/2 
1516/2 
1521/1 
1521/2 
152~1 
1525/1 
1525/2 

Taula nn 4: Rebude del drd de ñori I mig llorl por WCI &VI 8 ü8rorlonr. on Illurer 
(150&1525) 

Taula nn 5: Data dei dret de M I mig ñorl per bóta de vi r Bordona, on lliures 
(1500-1525). 

Wareal 

18 

37 

O 

escr. 

67 
15 
121 
1 
4 
24 
46 
o 
50 
268 
57 
O 
O 
163 
O 
380 
150 

Any 

1500/1 
lW/l 
1W/2 
1504/2 
1=/1 
1 m / 2  
1509/1 
1510/1 
1511/1 
1514/2 
1515/2 
1516/2 
1521/1 
1521/2 
1523/1 
1525/1 
1525/2 

Obsavaaom 

49 U. resten del &variat anterior. 

84 U. de períodes anteriors, dea de nov.1502. 

~a pagina esta en blanc 

Pagina arrencada; ho sabem per la doenda. 
Indou pensions degudes dea del'agost 1514. 
La pagina esta en blanc 
Hi ha escrita la f h u l a  habitual, pe* cap quantitat anotada. 

~a pagina esta blanc 
Transferides del compte ordinari per tal &equilibrar les despeses. 
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Xlfra escr. 

5 
21 
136 
16 
45 
10 
5 
O 
o 
324 
64 
4 
12 
97 
40 
380 
360 

Observaaons 

6 11. s6n d'una pars16 de novembre de 1502 

~a pagina esta en blanc. 
~a p a p  esta en blanc 
Pagines arrencades; ho sabem per la domda 
Indou part dels salaris dels capsdeguayta de la pesta 

Despeses de i'estada de Francesc I de Franp, fet presoner a la batalla de Pavla. 

~ 



Taulm IP 6: Puconiaige do b8 roinmie8 drk tro8 drd8 aobm oi VI .obro OI total de Is 
robud8 i saldo8 doi8 compiu munlclpl. 8 Budona, on Wu (1500-1525) 

Any Rebuda dels tres Total rebuda fiscal 96 Totaldata Saldo 
drets sobre el vi  municipal municipal 

1500/1 3 x 5  23532 142 23.198 +334 
2.120 39.69 5A 39.464 405 

22.632 18 (1) 20.873 +1.759 
1501/2 3.737 47.619 7fi 1 5 . 7 ~  U) +31.8n(z) 
15C6/1 1.641 111.131 lb 108.231 +2.900 
1%/2 5.399 32.967 163 31.068 +1 .M 

1 .&E 22.330 21.692 +638 
1510/1 2.091 15.028 13.9 15.475 447 
lSll/l  1.895 14.881 12,7 16.136 -1.2% 
1514/2 3.775 26.296 143 15567 +I0729 
1515/2 4.163 - (3) - - - 
1516/2 3.115 - (3) - - - 

25.388 28.372 -2.984 

42.331 -6.881 
- (5) +1.362 
- (5) -2.267 
13502 25.259 26.m -1 535 
22.593 40.146 34.279 +5.867 

(1) No r'ha sumat el dret del vi ordinari peque m u r a  la paelm. 
(2) La data del compte dels cemals a 25 per mll, que aquest any havia de ser le@etmda al compte ordlnari. ha estat 

comptrbllltvda *per e m .  al manual de 1504/1, que no s'h camervat. 
(3) No es va fer la cbenda. 
(4) No es conserven totes les paelnes d'aquest manual I, entre d'altree, manquen les de k cbenda. 
(3 P manual d'aquest semestre nos'haconservat. Conelxem només els d d o s  d'aquestany e l e s  a la cloenda delblennl 

que figura a 1525/2. 
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