C O L E C C I O N S F A C T Í C I E S: C Ò D E X S

1

2

3

4

Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca
dels segles XIII i XIV. També es coneix com Llibre o
Còdex dels Reis. Cartulari iniciat el 1334. El títol original llatí és "Liber ... de franquesiis et privilegiis
datis ... per dominos reges Aragonum et Maioricarum ...
regno Maioricarum ...". El títol original català és
"Franqueses e priviletges per los ... reys d'Aragó e de
Malorque als habitadors del regne de Malorques atorgats ...".

s. XIII y XIV

Mic

"Libre d'en Pere de Sant Pere": franqueses i privilegis
del Regne de Mallorca dels segles XIII al XIV, i altres
documents relatius a altres territoris de la Corona d'Aragó.
Recopilació iniciada el segle XIV.

s. XIII al XIV

Mic

"Rosselló, vell" o Llibre d'en Rosselló, vell: fanqueses i
privilegis del Regne de Mallorca dels segles XIII al XIV.
Recopilat el segle XV.

s. XIII al XIV Mic

"Rosselló, nou" o Llibre d'en Rosselló, nou: franqueses i
privilegis del Regne de Mallorca dels segles XIII al XVI.
Recopilat entre 1506 i 1512.

s. XIII al XVI Mic
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6

7

8

9
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"Franchees de Malorcha": franqueses i privilegis del Regne
de Mallorca dels segles XIII al XV. També es coneix com
"Franqueses. Llibre primer". Probablement procedeix de Sóller.
"Franchees de Malorca": franqueses i privilegis del Regne de
Mallorca dels segles XIII i XIV. També es coneix com "Franquesas. Llibre segon".

s. XIII al XV

Mic

s. XIII i XIV

Mic

"Libre de franchesas del Rey en Jaume": franqueses i privilegis del Regne de Mallorca. També es coneix com "Franquesas. Llibre tercer".

s. XIII i XIV

Mic

"Franquees de Malorques": franqueses i privilegis del Regne de
Mallorca dels segles XIII al XIV. Probablement procedeix d'Alcúdia.

s. XIII al XIV Mic

"Libre d'en Abelló": franqueses, privilegis, pragmàtiques, capítols i altres documents relatius al Regne de Mallorca dels segles
XIII al XVI. Fou recopilat el segle XVI per Joan Abelló.

s. XIII al XVI

Mic

"Llibre de corts generals": estatuts i capítols de Corts, pragmàtiques, privilegis i altres documents d'interés per al Regne
de Mallorca dels segles XIV al XVI.

s. XIV al XVI

Mic

2

11

12

13

14

15

"Libre del novell regiment de sort e de sach": pragmètiques,
cartes i cèdules reials, ordinacions i altres documents del
Regne de Mallorca dels segles XV i XVI. Recopilació iniciada
el 1467 per Rafel Perera.

s. XV i XVI

"Taula dels privilegis y provisions ... anomanat Libre Vert":
privilegis, ordinacions, provisions, concòrdies, sentències i
altres documents del Regne de Mallorca dels segles XIV al XVII.

s. XIV al XVII Mic

"Liber stili et regiorum privilegiorum ac ordinationum" conegut
també com "Jurisdiccions e stils": privilegis, ordinacions, capítols de corts, ordres, edictes, decrets, constitucions, estils
de cúria i altres documents del Regne de Mallorca dels segles
XIII al XVI.

s. XIII al XVI Mic

Llibre del Sindicat de fora: franqueses, privilegis, ordinacions, capítols i altres documents del Regne de Mallorca dels
segles XIII al XV. Recopilats el segle XV per ordre del
"Sindicat de fora".

s. XIII al XV

Llibre del Sindicat de fora: franqueses, privilegis, ordinacions, capítols i altres documents del Regne de Mallorca dels
segles XIII al XV. Recopilats el segle XV per ordre del
"Sindicat de fora".

s. XIII al XV

3

Mic

Mic

Mic

16

17

18

"Llibre del Sindicat, de molts y bons privilegis": privilegis
i altres documents del Regne de Mallorca dels segles XIV al
XVI. Recopilats per ordre del "Sindicat de fora".

s. XIV al XVI

"Llibre de còdichs feudals": còpies dels "Usatges de Barcelona",
"Costumes de Catalunya", "Flors de les Leys" i altres documents.
Còpies realitzades el segle XIV.

Mic

"Libre del Rey, lo qual es dit capbreu", més conegut com Llibre
del repartiment, perquè registra el repartiment de la porció reial
de Mallorca, o sia, la que va correspondre a Jaume I. Traducció
catalana feta el 1267 del còdex llatí-aràbig de 1232. És còpia
de finals del segle XIII o de principis del XIV.

1232

"Liber Regis qui dicitur caputbrevium", més conegut com Llibre
del repartiment perquè registra el repartiment de la porció reial
de Mallorca, o sia, la que va correspondre a Jaume I. Text llatí.
Còpia del segle XIV o XV.

1232

"Libre d'en Çagarriga per les aygües de la sèquia" de la ciutat
de Mallorca. Fet en 1381 per ordre del Governador del Regne de
Mallorca, Çagarriga.

1381

19

Mic

Mic

Mic

20

21

"Libre dels privilegis dels cavallers de Mallorca" o "Libre de la
Confraria de Sant Jordi": privilegis dels segles XIII a XV recopi-
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Mic

22

23

24

25

26

27

lats d'ordre de l'estament militar del Regne de Mallorca. Recopilació realitzada el segle XV.

s. XIII al XV

Mic

"Ordinacions del Regne" de Mallorca dels segles XIV i XV. Recopilació feta a la segona meitat del segle XV, probablement per Jordi
Pastor.

s. XIV i XV

Mic

"Ordinacions del Regne" de Mallorca dels segles XIV i XV. Recopilació feta el segle XV.

s. XIV i XV

Mic

"Ordinacions [del Regne] de Mallorca. 3º" del segle XV. Recopilació feta el segle XV.

s. XV

Mic

"Ordinacions del present Regne de Mallorca" dels segles XIV i XV.
Recopilació del segle XV.

s. XIV i XV

Mic

"Libre de privilegis del Mostasaf y Execudor" dels seglos XIV i XV.
Recopilació iniciada probablement el segle XIV.

s. XIV i XV

Mic

"Libre dels capítols e ordinacions del Mustaçaff de la ciutat e
regne de Mallorques". Recopilació feta sent Mostassaf Jacme Maçanet
pel copista Johan Palles el 1448-1449.

s. XV al XVI

Mic

5

28

29

30

31

32

33

1

"Libre de privilegis, stabliments e ordinations del ... Mustaçaff
de la ciutat y regne de Mallorca" dels segles XIII al XVI (a la
portada). Recopilació feta el segle XVI.

s. XIII al XVI

Mic

"Llibre de capítols, antich, de drets universals" de la Universitat de la ciutat i regne de Mallorca. Segle XV (al llom).

s. XV

Mic

"Capítols de drets" de la Universitat de la ciutat i regne de
Mallorca. Segles XV a XVI (al llom).

s. XV al XVI

Mic

"Libre de registre de privilegis, lletres y ordes o cartas reals"
(cobertes de pergamí) dels segles XVI al XVIII (a les tapes).

s. XVI al XVIII Mic

"Cèdules reyals. Segles XVI y XVII. Núm. 2" (cobertes de post) dels
segles XVI al XVIII.

s. XVI al XVIII Mic

"Recopilatió de las franquesas y dret munisipal de Mallorca" o
"Ordinations, statuts e dret municipal de Mallorca"1 (a les tapes).
Recopilació feta per Pere Moll, Jordi Safortesa, Onofre Salvà,
Joan Canet i Antoni Mesquida Romaguera el segle XVII.

Mic

Inclou un "Epitome dels Reys de Mallorca ab los actes mes particulars que an fet en favor dest Regne ..."

6

34

"Informe sobre las franquesas y empenyos del Regna" o "Informe ...
acirca la contribució dels Cavallers de hábits de les Ordes Militars en la talls de 20.000 lliures per provisions y baxas de forments del any 1647 y demés empeños de la Universitat [de la ciutat
i regne de Mallorca] causats per provisions de forment los anys
antecedents". Fet per Nicolau Armengol i Nicolau Mora el 1649.

1649

35

"Denunciació de notes dels discrets Notaris" de l'any 1479.

1479

36

"Sumari e reportori de les francheses e privilegis del Regne de
Malorques fet per misser Theseu Valentí" (portada antiga, foli 7
modern), conegut més freqüentment per "Valentina" (a les tapes i
guarda). Realitzat el 1495.

1495

"Sumari e reportori de las franquezas e privilegis del Regne de
Mallorca" (foli 1). Còpia del còdex núm. 36 o "Valentina" realitzada el segle XVII.

s. XVII

"Sumari e repertori de les franqueses e privilegis del Regne de
Mallorques" (foli 14). Còpia del còdex núm. 36 o "Valentina".
"Altre copia de la Valentina" (al llom). Copia realitzada el segle XVI.

s. XVI

37

38

39

"Rúbrica de actes dels llibres extreordinaris y iuraries" de la
Universitat de la ciutat i regne de Mallorca dels segles XVI
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Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

i XVII.

40

41

42

43

XVI i XVII

Mic

"Llibre en llatí i en mallorquí qui tracte de la vinguda del rei
D. Jaume el Conquistador a estas islas, per el P. Pera Marsili,
dominico, son cronista". Còpia de la Crònica de Marsili, del
segle XV.

s. XV

Mic

"Cartulario de la Orden y Hospital de S. Antonio de Viana" (Vienne) del segle XIII a XV.

s. XIII a XV

[Liber] "Curie Vicarie Maioricarum": privilegis i altres documents
del Regne de Mallorca dels segles XIII a XVI. Aquest còdex degué
pertànyer a la Cúria del Veguer de Mallorca.

. XIII a XVI

Mic

Franquezas, privilegios y otros documentos del Reino de Mallorca
de los siglos XIII al XVII. Aquest còdex degué pertànyer a la
Cúria del Batle Reial, de Sóller.

s. XIII a XVII

Mic

s. XV i XVI

Mic

44

"Libre del repartiment de Mallorca, fet per el molt alt Senyor Rey
de Aragó D. Jaume primer ...". Traducció catalana feta el 1267 o
1269 del còdex llatino aràbig de 1232. Còpia del segle XVI o XVII. 1232

45

Llibre del Col·legi i ofici dels picapedrers de la ciutat i regne
de Mallorca. Segles XV i XVI.
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46

Llibre del Col·legi i ofici dels gerrers d'Inca. Segles XVI i XVII.

XVI i XVII

Mic

47

"Llibre de cartas y exàmens del offici i Col·legi de carnicers" de
la ciutat i regne de Mallorca. Segles XVI i XVII.

s XVI i XVII

Mic

Llibre del Col·legi i ofici dels carnicers de la ciutat i regne de
Mallorca. Segles XVI i XVII.

s. XVI i XVII

Mic

[Gremio de Carpinteros de Inca] "Capítols y Reglas qve han de
guardar los mestres y confrares de la Confraria del gloriós Sant
Ioseph, de la vila de Inca". Any 1639.

1639

Llibre del Colegi de sucrers, especiers i candelers de la ciutat i
regne de Mallorca. Segles XVI a XVIII.

s. XVI a XVIII Mic

"Llibre del Colegi i ofici dels blanquers i assaunadors" de la
ciutat i regne de Mallorca. Segles XVI i XVII.

XVI i XVII

Mic

Llibre de l'ofici i Colegi dels esparters de la ciutat i regne
de Mallorca. Segles XVIII i XIX.

s. XVIII i XIX

Mic

Llibre de l'ofici i Collegi de cirurgians i barbers de la ciutat
i regne de Mallorca. Segles XVI a XVIII.

. XVI a XVIII

Mic

48

49

50

51

52

53

9

54

Llibre del Col·legi i ofici dels forners de la ciutat i regne de
Mallorca. Segles XVII i XVIII.

s. XVII i XVIII Mic

55

Llibre del Col·legi i ofici de fusters de Pollença. Segle XVII.

s XVII Mic

56

"Llibre de ordinacions, statuts y de capítols del offici i Col
legi del ... gremi de fusters de la prasent ciutat i regna de
Mallorca" (foli 1). Segle XVIII.

s. XVIII

Mic

"Capítols ab que se governan los mestres del gremi u ofici de
gerrers de la present ciutat de Palma ... en lo añy de 1690".

1690

Mic

"Capítols del gremi y ofici de gerrers que se formaren en lo
any de 1705" de la ciutat i regne de Mallorca.

1705

"Libre de les ordinacions y capítols del Col·legi y officis de
guanters, passamaners y marcers de Mallorca". Segles XVII i
XVIII.

s. XVII i XVIII Mic

"Libre de la Confraria dels honorables guantés, tiratés e botigués" de la ciutat i regne de Mallorca. Segles XVI i XVII.

s. XVI i XVII

57

58

59

60

10

Mic

Mic

61

"Libre de l'ofici dels ferres d'Inca". Any de 1659.

1659

Mic

62

Llibre de la Confraria dels "ferrers e sellers, buydadors, caldarés cardés, spasés, cuyrassés, armusés, balastés, dobiclaus,
manyans, ganivatés, ferrovellés e altres officis" de la ciutat i
regne de Mallorca. Segles XVI i XVII.

s. XVI i XVII

Mic

Llibre del Col·legi i ofici de flassaders de la ciutat i regne
de Mallorca. Segles XIV a XVII.

s. XIV a XVII

Mic

"Capítols e ordinacions fetas per lo ofici de Mestre de guaita"
(en guardes, més modern) de la ciutat i regne de Mallorca. Segle
XV. Còpia posterior.

s. XV

Llibre de la Confraria de Capdeguaites i Verguetes de la ciutat
de Mallorca. Segle XVI.

s. XVI

Mic

Llibre del ofici dels moliners de la ciutat i regne de Mallorca.
Segles XV a XVII.

s. XV a XVII

Mic

Llibre del gremi dels moliners de Sineu. Segles XVII a XIX.

s. XVII a XIX

Mic

63

64

65

66

67
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Mic

68

"Libro en donde se continúan las actas del Gremio de Molineros"
de Sóller. Segle XIX.

s. XIX

"Llibre dels capítols del offici, Col·legi y Confraria dels moliners de vent [de la ciutat i regne de Mallorca] copiat lo any
1651". Segles XVII i XVIII.

s. XVII i XVIII Mic

70

"Capítols del morbo" de Mallorca, de 1745. Còpia de 1518.

1475

71

"Capítols del Mostassaf". Any 1422.

1422

Mic

72

Llibre de l'ofici dels porgadors i mesuradors de forment de
Mallorca. Segles XVII a XIX.

s. XVII a XIX

Mic

"Llibre de Capítols dels Honorables Sabaters" de la ciutat i
regne de Mallorca. Segles XVI a XVIII.

s. XVI a XVIII Mic

"Llibre de alberans de censals es tingud a fer la Casa del Sindicat [de fora, de Mallorca] del añy MDLXVI"

1566

Llibre de l'ofici dels Capellers o Sombrerers. Segles XVI i XVII.

s. XVI i XVII

69

73

74

75
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Mic

Mic

Mic

Mic

76

Llibre de capítols de la Taula de la Universitat de la ciutat
i regne de Mallorca. Segle XVI.

s. XVI

Mic

Llibre de l'ofici dels traginers del banc de l'oli de la ciutat
de Mallorca. Segle XVII.

s. XVII

Mic

Llibre de la confraria de Sant Antoni de Pàdua de la ciutat i
regne de Mallorca. Segles XV i XVI.

s. XV i XVI

Mic

"Capítols del sagell de tall de draps, axí de la ciutat [de Mallorca] com de la part forana". Segles XV i XVI.

s. XV i XVI

Mic

"Llibre de capítols novament fets per la conservació del offici
y Col·legi de sastres de la present ciutat y regne de Mallorca".
Segles XVIII i XIX.

s. XVIII i XIX

Mic

81

Llibre del Col·legi i ofici dels sabaters d'Inca. Segle XVII.

s. XVII Mic

82

Llibre del Col·legi i ofici dels corders de la ciutat i regne de
Mallorca. Segles XVI i XVII.

s. XVI i XVII

Mic

Llibre de l'ofici dels teixidors de lli de Sineu (Mallorca). Segle
XVII.

s. XVII

Mic

77

78

79

80

83
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84

85

86

87

88

89

Llibre de l'ofici dels teixidors de lli i de llana d'Alcúdia (Mallorca). Segle XVII.

s. XVII

Mic

Llibre de l'ofici dels teixidors de lli i de llana de Pollença
(Mallorca). Segles XVI i XVII.

s. XVI i XVII

Mic

Llibre del gremi de teixidors de lli d'Artá (Mallorca). Segles
XVIII i XIX.

s. XVIII i XIX

Mic

"Llibre de exàmens y cartas del offici de torcedors de seda [de
Mallorca]. De comptes y altres diligències y papers concernents
al matex offici". Segle XVIII.

s. XVIII Mic

"Notes y sentències faents a la qüestió dels sabaters quantre
los aseunadors" de Mallorca. Segles XV i XVI.

s. XV i XVI

"Determinacions de consell y comptes dels Clavaris del gremi de
valluters de fora carrer" de Mallorca. Segles XVII i XVIII.

s. XVII i XVIII Mic

89bis Llibre de l'ofici dels tintorers de la ciutat i regne de Mallorca. Segle XVII.

s. XVII

14

Mic

Mic

90 a

Franqueses e privilegis. "Franqueses e privilegis. Encare
stil de les Corts de Mallorques" (en tapes). Segle XIV.

s. XIV

[Llibre de franqueses i privilegis del Regna de Mallorca.
S. XIV].

s. XIV

91

Literarum Regiarum nº 4. Anys 1342 a 1346.

1342 a 1346

92

Documentació del Lloctinent Reial del Regne de Mallorca. Anys
1324 a 1372 (subjecte a revisió).

1324 a 1372

93

Procés del Pariatge. Felanitx. Any 1351.

1351

94

"Liber inquisicionum" de la Cúria del Batle de Pollença. Any 1353. 1353

95

Dat de baixa. Actualment figura amb la signatura C-3749.

96

Dat de baixa. Actualment figura amb la signatura NOT 2499 bis.

97

Dat de baixa. Actualment figura amb la signatura C-3753.

98

Dat de baixa. Actualment figura amb la signatura C-3750.

90 b

1424
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99

Llibre de despeses. Anys 1445 a 1457.

100

Dat de baixa. Actualment figura amb la signatura Diversos 1/2.

101

Capbrevació d'Antoni Busquets. Parròquia de Campos.

102

Llibre de "Censos llamados del Anap". Any 1716.

103 a 107

1445 a 1457

1716

Dats de baixa. Actualment figuren amb la signatura Diversos 6/1 a 6/5.

108

Dat de baixa. Actualment figura amb la signatura Diversos 37 B/2.

109

"Notaria" (al llom). "Ars Nottarie 1751" (a les tapes).

1751

110

"De Arte Notarie. 1714".

1714

111

"Artis Notariae".

112

6 quaderns diferents (A, B, C, D, E i F) dels quals uns son
fragments de "Ars Notarie" i els altres contenen "Clausulae
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Elongatae".
113

"Libro de diversas cosas" (delmar del bestiar). El seu autor
és Salvador Sbert.

114

"Artis Notariae".

1654

115

"Noticiario de D. Juan Fee, Inquisidor. Año 1795" (Vol. 1).

1795

116

"Noticiario de D. Juan Fee, Inquisidor. Año 1795" (Vol. 2).

1795

117

"Llibre de entrades del predio La Reyal ..."

1785

118-119

Baratillo del Paborde Jaume.

120-121

Cohanegra del Paborde Jaume.

122

Albarans en hebreu.

123-142 bis

143

Miscelánea Pascual.

"Allegatio de potestate Principis".
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144

Rebudes de la coca de Bernat Estanyals.

1400-1404

145 ? Concòrdies.

146

Donat de baixa. Passa a AH 6659.

147

"Libro de los Reyes de Aragón y Castilla" (fragment d'una
còpia del procés de Jaume III).

1278-1343

148

"Rúbrica de actes de la ciutat de Palma".

1315-1575

149

Registre de la Cúria del Lloctinent reial de Mallorca: causes.

1342

150

Llibre registre de la Capitanía General.

1598-1619

151

Dat de baixa. Actualment figura amb la signatura A.H. 6589 (està
microfilmat).

152

"Libre dels quatre dines de la marcaderia del any 1671 en 1672".

1671-1672
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153

Processos davant el Conseller Reial Bernat Saporis (Valldemossa,
Selva, Muro, Portugal, Elna, Pisa, Narbona, Castro Urdiales, Cerdenya i altres).

1332

154

"Posessió Real del Regne de Mallorques ..."

1557

155

Concòrdia Reial i Pontifícia.

1684

156

"Reales Cédulas de S. M. del año de 1767 hasta el de 1779".

1767-1779

157

"Reales Cédulas de S. M. desde 11 de julio de 1786 hasta 26 de
octubre de 1798".

1786-1798

"Voto en Cortes por el Reino de Mallorca" (a la tapa): "Real Provisión por la que Felipe V concede a la ciudad de Palma el Voto
en Cortes por el Reino de Mallorca".

1717

"Levament dels comptes de ditas Clavarias dels bens Bartomeu
Derors, Merçè de Comelles y Jacme Binyoles ...".

1402-1430

159

160

161

"Llibre de ordinacions del Reyne i Estatuts de la Sta. Iglesia
Cathedral de Mallorca" (a les tapes, més modern). Conté també
un Formulari notarial (folis 57-79) i una "Summa del que ve cade
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dia de rata de censal excedent V sous" (folis 79 v-80 v).

1300-1461

"Llibre dels dos dinerets de la Longe, lo un de la Mercaderia y
lo altre del Moll. 1701.1702. Administrats per Joan Amer".

1701-1702

"Cartolari del Offici de ferrés per lo any 1801 en 1805. Esent
Sobreposats Mestre Pere Juan Vicens y Mestre Miquel Salas y Clavari Mestre Jaume Vidal".

1801-1805

164

Gremi de ferrers.

1771

165

"Llibre de albarans del offici de ferrés començant en lo any 1717".

166

Dat de baixa. Actualment figura amb la signatura Diversos 1/1.

167

"Repartiment del gasto del Comisionat per le proclamació del Rey
Felip V".

1715-1717

"Libro de patentes del Real Convento de Jesús extramuros de Palma
empezado a los 20 enero de 1803 siendo guardián el R. P. Josef
Porcel lec. de Teología".

1814-1834

162

163

168
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1717-1769

169

170

171

"Llibre extraordinari de la Real Visita de la Universitat
any 1673".

1673

"Declaratió dels drets dels Barons dels llochs de la illa de
Mallorques".

1448-1727

"Llibre de registres de privilegis, cartes reals, provisions de
Su S[eñori]a Ilma. y altres cosas tocants a la fortificatió".

1641-1687

172

"Reales Cédulas y nombramientos de Capitanes Generales. Virreyes".

1611-1691

173

"Sobre la aygua de la sèquia de la ciutat de Mallorca y sus porciones y molins de lo interior de la ciutat; y capítols de Lleyda".

1229-1380

174

Dat de baixa. Actualment figura amb la signatura C-3751.

175

Dat de baixa. Actualment figura amb la signatura C-3752.

176

"Llibre de vendes de panyores de la ministracií del señor Pere
Pax Fuster y los compenyons. Any 1624. Ahont se continuen actualment los processos corrents comensant en lo any 1770".
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1624-1789

177

"Bandos de Llucmajor en la época de la insurrección forense".

178

Donat de baixa. Actualment figura amb la signatura C-4739.

179

"Inventari dels actes del Convent de Sant Domingo de Mallorca y
es troban per noms y linatjes dels notaris".

180

(Al llom) "Ordinacions del Regna y altres cosas". És un cartulari o recopilació d'Ordenacions, Capítols, Estils de Cúria, Privilegis, Lletres reials, Pragmàtiques, Sentències arbitrals, Sentències, Concòrdies, Butlles, dels segles XIV a XVII.
Té paginació antiga, de la 3 a la 670.
Estat de conservació: regular.
Obsequi de la Biblioteca Pública Provincial.
Procedència anterior probable: Biblioteca Provincial de l'Institut
de Balears.

181

1451 i ss.

s. XIV a XVII

(Al llom): "Ordin[acion]s del Reyne". (Afegit): "dites de M. Pelay".
(A la tapa): "Ordinacions del Regne".
És un cartulari o recopilació d'Ordenacions, estils, franqueses,
etc... dels segles XIV i XV.
Té foliació antiga de I-LXXX.
Lletra del segle XV.
Estat de conservació: bo.
Obsequi a l'Arxiu de la Biblioteca Pública Provincial.
Procedència anterior probable: Biblioteca Provincial de l'Institut de Balears.
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Al foli I diu: "Ex libris Nicolai Guells ...".

182

183

s. XIV i XV

(Al foli 1): "Recopilació de las franquesas y dret municipal de
Mallorca" dedicada als Jurats per Pere Joan Canet i Antoni Mesquida Romaguera el 28 d'abril de 1622 (segles XIII-XVII).
(Al foli 2): "Epítome. Dels Reys de Mallorca ab los actes mes
particulars que han fet en favor del Regne ..."
(Al foli 7): "Sumari del contengut en aquets volum. Està dividit
en sinch llibres. En lo llibre primer se contenen los llibres
prohemials y de personis (sic). En lo llibre segon tracta de
yudicis. En lo tercer se tracta de contractes. En lo quart se
tracte de últimas voluntats. Y en lo quint de crims y delictes".
Al mateix foli 7 duu una "Rúbrica" o "Índex de matèries".
Té foliació antiga, del foli 1 al 115.
Estat de conservació: bo, però està incomplet. També li falten
les tapes.
Obsequi a l'Arxiu de la Biblioteca Pública Provincial. Al foli 1
duu un segell en tinta que diu: "Biblioteca Provincial del Instituto [de?] Baleares".

s. XIII a XVII

(A la tapa, només llegible amb làmpara de quars): "Formularius
Gasparis Almanssoris, notarii".
(A la tapa amb lletra més moderna): "Jacobo Ballester, nott.".
(Al foli 1): "Formulari de Gaspar Almanssor, notari".
És un formulari notarial.
1 fulla + 57 folis (numeració moderna)
Lletra del segle XV o principis del XVI.
Estat de conservació: quasi bo.

s. XV o XVI

23

184

(A la tapa): "Antt[onius] Riut Nott...".
(Al foli 1): "Aquest libre es d'en Bnt. Ferrer, not., lo qual
de diverses notaris ha escrit e de diverses pràtiques de ma sua
pròpria ...".
És un formulari notarial.
Foliació antiga: I-CV; moderna: 1-82.
Té rúbrica inicial.
Lletra del segle XV.
Estat de conservació: bo excepte les primeres i darreres fulles.

s. XV

185

"De Notaria" (foli 1) o "Tractatus de Arte Notarie" (foli 14).

s. XVIII

186

"Tratado Notarial" (procedeix de AH-4274).

s. XVII

187

"Clausule Elongate".

1752 ?

188

"Brevis tractatus Artis Notarie".

1680

189

"Instruments" notarials.

1755

190

"De Notaria".

1797
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191

192

193

194

195

"Copia del Llibre de Rosselló Nou".
Còpia parcial fins al foli CVII v o 129 v.
Text en català i títols en llatí.

1746

"Sumari e repartori de les franquesas e privilegis del Regne
de Mallorca" vulgarment dit Valentina. Pertanyia al fons del
Convent de Sant Vicenç Ferrer de Manacor (Dominics).
Còpia del segle XVII o XVIII. Convent de Sant Vicens Ferrer
de Manacor (Dominics).

s. XVII o XVIII

"Aquest es lo libre de lez franqueses de Malorqa".
(Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, del
grup tercer).
Recopilació feta probablement el segle XIV.
(Veure: "Gran Enciclopèdia de Mallorca", p. 351, article d'Antoni Mut).

s. XIV

"Llibre de la Confraria de Sant Jordi o dels privilegis dels
Cavallers de Mallorca".
Còpia probablement del segle XV.
Exemplar incomplet. Falta la primera fulla de rúbrica i només
registra 108 documents front als 123 que conté el còdex 21.
Estat de conservació: dolent. No servir. Necessita restarurar.

s. XV

Gremi de Cirugians i barbers.
Volum format per dos documents cosits conjuntament i protegits
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per unes tapes de pergamí.
- El primer document (folis 1-10v)) conté la confirmació, a
l'any 1602 per Felip III, dels privilegis de concessió i confirmació donats per Ferran el Catòlic a 1502 i per Felip II a 1576.
Aquesta còpia es va prendre d'un privilegi en pergamí existent
en el Col.legi de Cirugians i barbers (vid. foli 9).
Hi ha altre còpia en el còdex 53 (folis 1-20) a la que falta el
començament del document. Aquesta còpia del còdex 53 es va prendre d'un llibre de Lletres Reials i Reials Privilegis de l'Arxiu
Reial, de 1569-1582.
- El segon document és una aprovació feta l'any 1602 d'uns capítols de 1549 decretats pels Lloctinents i Capitans generals del
Regne de Mallorca (folis 11-15).
És el document original.
Hi ha una còpia en el còdex 53 (folis 11-15) que està treta d'un
llibre de Lletres Reials i Reials Privilegis de 1601-1610 de
l'Arxiu Reial de Mallorca.

196

197

"Ceremonial del Archivo. 1451-1686" (al llom) o "Llibre seremonial
ahont se continuan y notan las cosas [memorables ?] qui succeexen
y passen en esta Ciutat y Regna de Mallorca en que intervenen (?)
su Senyoria dels Illustres y molt Magnífics S.S. Jurats" ( a la
portada).
Procedeix de la Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca.

"Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca".
Hi ha també un fragment d'un conveni entre el Rei i diversos
Magnats sobre el Veguer. L'original està datat el 22 de juliol
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1541-1686

198

de 1231.
Inclou també un document pontifici d'un Papa, potser Bonifaci
VIII (1294-1303) o Bonifaci IX (1389-1404).
S'hi troben alguns documents sense datar.
Abans estava a Convents, signatura C-2551.

1345-1458 i 1576

Gremis de Boneters i de Barreters
Capítols del Collegi de Boneters (1483) i dels Barreters (1485).
Incomplets.
És un fragment que estava dins el llibre de Suplicacions de 14611485 (S-38). Al mateix es troben els capítols de Boneters complets
als folis 198v-199v, i els de Barreters, incomplets -però amb
alguna ordinació més- als folis 249-249 v.

1483 i 1485
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