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FONS JUNTA DE L’ARMAMENT GENERAL      
 
1  ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1  Arxiu Municipal de Girona (AMGi) 
1.2  Fons Junta de l’Armament General 
1.3  1793-1799 
1.4  Fons documental 
1.5  29 unitats d’instal·lació 
 
2 ÀREA DE CONTEX 
2.1  Juntes de l’Armament de Girona i de Besalú i oficines del sergent major dels terços de 

Girona, de Besalú i del Primer terç de Catalunya. 
2.2  Les Juntes de l’Armament de Girona i de Besalú van ser aprovades per Carles IV el 5 de 

febrer de 1795 per fer front a l’exèrcit francès en el context de la Guerra Gran. Aquest pla 
general comportava la creació de juntes d’armament en cadascun dels corregiments i 
partits de Catalunya per mobilitzar un cos de miquelets i recaptar un impost extraordinari 
que els pogués finançar. Una vegada signat el Tractat de Basilea (1795), que posava fi a 
la guerra entre la monarquia espanyola i la república francesa, les estructures militars 
resultants van ser desmantellades. Tanmateix, l’activitat de la Junta de Girona no va 
cessar, perquè en representació del corregiment va encapçalar fins a l’any 1799 un 
procés per reclamar la condonació del deute pendent de la contribució, atès l’esforç fiscal 
i humà suportat pel corregiment. 

2.3  Un ofici del Capità general de Catalunya, Juan Miguel de Vives, amb data de 20 de 
setembre de 1795, va ordenar als comandants dels terços de Girona i de Besalú trametre 
tota la seva documentació a la Junta de Girona i aquesta, una vegada dissolta, a l’arxiu 
de la ciutat. Una vegada cessa l’activitat de la Junta de Girona, el 1799 ingressa la 
documentació a l’arxiu. Així consta en l’últim acord de la Junta de 21 de desembre de 
1799, en què es confirma que la documentació rebuda per l’Arxiu Municipal de Girona 
coincideix amb la dels 6 inventaris de lliurament. Fins a l’actualitat el fons ha mantingut, 
en gran mesura, l’ordenació original. A banda d’aquesta documentació, al fons també s’hi 
pot trobar alguns documents que per la seva cronologia fan pensar que van ser generats 
per la mateixa institució municipal en el context de la Guerra Gran. 

2.4  Transferit a l’Arxiu Municipal de Girona el 21 de desembre de 1799 per mitjà d’ofici de 20 
de setembre de 1795 del Capità general de Catalunya. 

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 El contingut del fons de la Guerra Gran està estretament relacionat amb l’objectiu 

d’aixecar un exèrcit popular en el corregiment de Girona per fer front a les tropes 
franceses. D’una banda, trobem la documentació generada per les juntes d’armament de 
Girona i de Besalú, les quals van ser les encarregades de formar un llistat d’homes útils 
per a la guerra i recaptar una contribució per finançar posteriorment els terços de 
miquelets, amb la negociació que suposà tot aquest procés entre les juntes i les 
poblacions afectades i més tard entre la Junta de Girona i la Corona. Una tasca que va 
ser secundada en tot moment per les autoritats locals del corregiment, les quals van 
participar activament en ambdues missions. D’altra banda, disposem de la documentació 
generada per la gestió econòmica i militar dels tres terços de miquelets. Les oficines del 
sergents majors van recollir les ordres produïdes pels comandaments, la documentació 
relacionada amb les filiacions dels soldats, les revistes passades als terços i els registres 
d’altes i baixes ocasionades per la guerra. També a les oficines del sergent major hi 
podem trobar documentació de caràcter econòmic vinculada al pagament de soldades i a 
les despeses dels miquelets.  

3.3  No s’hi ha aplicat avaluació ni tria documentals. 
3.4  S’ha procedit a la reorganització i reinstal·lació del fons en funció d’un quadre de 

classificació dividit en set sèries segons la procedència de la documentació. Dues sèries 
per a les juntes d’armament de Girona i de Besalú, tres sèries per a les oficines del 
sergent major i dues sèries més que inclouen documentació sobre les primeres 
campanyes militars i literatura de caràcter militar. 
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4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 Es tracta de documentació pública d’accés lliure. 
4.2 Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu Municipal de 

Girona. 
4.3   La llengua utilitzada és el castellà. 
4.4   En general la documentació presenta un bon estat de conservació. 
4.5   La descripció a nivell d’inventari de 1983 ha estat substituïda per l’actual catàleg. 
 
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.2     S’ha procedit a la digitalització del fons. 
5.4   FÀBREGAS ROIG, Josep, Catalunya i la Guerra Gran. L’aportació dels corregiments 

meridionals, Tarragona: ed. Diputació de Tarragona, 2000, p. 151.  
FÀBREGAS ROIG, Josep, La Guerra Gran, 1793-1795. El protagonisme de Girona i la 
mobilització dels Miquelets, Girona: Pagès editors, 2000, p. 174. 

 
6 ÀREA DE NOTES 
6.1 En el registre 12149 trobem 6 llibres editats i 2 llibres manuscrits de temàtica militar 

anteriors i posteriors a la Guerra Gran. Se’n desconeix la seva procedència i quan van 
agregar-se al fons.  

 
7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1    Descripció realitzada per Sebastià Villalón.  
7.2    Regles i convencions: ISAD-G. 
7.3. Setembre 2010. 
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INVENTARI DEL FONS 



Arxiu Municipal de Girona
Fons Junta de l'Armament General

Inventari

101 Junta d'armament de Girona

1795 1798

Documentació produïda per la Junta d'armament de Girona. Es tracta de documentació
generada per al reclutament dels miquelets i per a la recaptació de la Contribució general de
Catalunya. Inclou un llibre d'oficis i acords de la Junta de Girona i dos volum generats pels
comissionats de la mateixa junta a Madrid.
Textos manuscrits i impresos en castellà.

Textual

Tipus de document:

12 capses

Unitats:

-

Reg. 11926 - 11927, 12144 - 12146, 12148, 19295, 19297, 19298, 19320.

4649UI:19298Registre general:

102 Junta d'armament de Besalú

1795 1796

Documentació generada per la Junta d'armament de Besalú i relacionada bàsicament amb la
recaptació de la Contribució per a l'armament general de Catalunya. Inclou el relat de
diferents poblacions afectades per l'ocupació francesa i un llistat de baixes causades per la
guerra.
Textos manuscrits i impresos en castellà.

Textual

Tipus de document:

2 capses

Unitats:

-

Reg. 11930, 12150, 19296, 19299, 19325.

4653UI:19299Registre general:

201 Oficina del sergent major de Girona

1795

Documentació generada per l'Oficina del sergent major del Terç de miquelets de Girona. La
sèrie comprèn documentació relacionada amb la gestió militar i econòmica del terç de
miquelets.
Textos manuscrits i impresos en castellà.

Textual

Tipus de document:

8 capses

Unitats:

-

Reg. 11923 - 11924, 12142, 19300, 19307 - 19316.

4644UI:19300Registre general:

202 Oficina del sergent major de Besalú

1795

Documentació generada per l'Oficina del sergent major del Terç de miquelets de Besalú. La
sèrie està formada per documentació relacionada amb la gestió militar i econòmica del terç
de miquelets.
Textos manuscrits i impresos en castellà.

Textual

Tipus de document:

7 capses

Unitats:

-

Reg. 11922, 11929, 11931-11939, 12143, 19321 - 19323, 19318.

4642UI:11940Registre general:



Arxiu Municipal de Girona
Fons Junta de l'Armament General

Inventari

203 Oficina del sergent major del Terç primer de Catalunya

1795

Documentació generada per l'Oficina del sergent major del Terç primer de Catalunya. La
sèrie inclou documentació relacionada amb la gestió militar i econòmica del primer terç de
miquelets que es va formar per fer front a les tropes de la Revolució francesa.
Textos manuscrits i impresos en castellà.

Textual

Tipus de document:

2 capses

Unitats:

-

Reg. 12141.

4658UI:11942Registre general:

301 Campanyes de 1793 i 1794

1793 1794

Documentació relacionada amb les primeres campanyes de la Guerra Gran i amb el
sometent de Girona.
Textos impresos i manuscrits en castellà.

Textual

Tipus de document:

1 carpeta

Unitats:

-

Reg. 19324.

4670UI:11941Registre general:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Junta de l'Armament General

Catàleg

101 JUNTA D'ARMAMENT DE GIRONA

11.926

1795

Miqueletes. Reparto para el pago de lo que se deve a los miqueletes. 1795

Repartiment de la Contribució per a l'armament general de Catalunya entre els veïns de Girona.
Text manuscrit en castellà.
Volum relligat amb cobertes de pergamí.
Sense foliar i 15 o més fulls en blanc al final del llibre. Inclou índex al començament del llibre.
31 x 22 cm.
Conté dos documents solts.

Títol escrit al llom.
Tercera unitat descriptiva de l’inventari 1.

/

11.927

1795 1797

Libro de oficios.

Llibre d'oficis de la Junta de Girona.
Text manuscrit en castellà.
Volum relligat amb cobertes de pergamí.
343 f. Conté 4 índexs.
30 x 21 cm.
Conté 2 documents solts al principi del llibre.

Quarta unitat descriptiva de l’inventari 1.

/

19.320

1795 1797

Libro de acuerdos.

Llibre d'acords de la Junta de Girona.
Text manuscrit en castellà.
Volum relligat amb cobertes de pergamí.
Sense foliar i 15 o més fulls en blanc al final del llibre.
30 x 21 cm.

Cinquena unitat descriptiva de l’inventari 1.
Registre 11927 de l'antic catàleg de Padrons.

/

12.145

1795

[Contribució per a l'armament general de Catalunya. Partit de Girona].

Llibres de la Contribució per a l'armament general de Catalunya, corresponents al Partit de Girona.
Textos manuscrits i impresos en castellà.
4 volums relligats amb cobertes de pergamí.
Volum 1: 479 f.; volum 2: 481 f.; volum 3: 443 f.; volum 4: 379 f.
Tots els volums contenen índex i resums mensuals plegats al final.
30 x 21 cm. (fulls) i 59,5 x 42 cm (resums).

Tercera unitat descriptiva de l'inventari 1.

/

12.144

1795

[Cos militar de reserva del partit de Girona].

Llistats d'homes del partit de Girona disponibles per a la guerra. Inclou 3 tipus de llistats: un de general, un de casats i un altre de solters.
Textos manuscrits en castellà.
Tres volums relligats amb cobertes de pergamí.
Volum 1: 418 f.; volum 2: 296 f.; volum 3: sense foliar.
Els dos primers volums contenen índex i quadres resum plegats.
31 x 22 cm. (fulls) i 93 x 63 cm. (resums).

Segona unitat descriptiva de l'inventari número 1.
El tercer volum és la matriu a partir de la qual s'han elaborat les llistes de solters i casats.

/



Arxiu Municipal de Girona
Fons Junta de l'Armament General

Catàleg

12.148

1795 1799

[Llibres dels comissionats de la Junta de Girona].

Documentació produïda pels comissionats de la Junta de Girona a Madrid per a la rebaixa fiscal de la Contribució per a l'armament
general de Catalunya. Llibres que contenen correspondència, informes i altre tipus de documentació.
Textos manuscrits en castellà.
2 volums relligats amb cobertes de cartró folrat.
Volum 1: 974 f. i 10 fulls en blanc al final del llibre; volum 2: 545 f.
Els 2 volums contenen índex al començament de cadascun dels llibres.
31 x 21 cm.

Sisena unitat descriptiva de l'inventari 6.

/

19.295

1795

Juntas Provinciales de Cataluña 1795.

Acords presos per la Junta de Catalunya, documentació sobre la Contribució per a l'armament general de Catalunya, inventaris de la
documentació custodiada per la Junta de Girona i documentació informativa, entre altres documents.
Textos impresos i manuscrits en castellà.
Plec que conté fulls de diferents formats dividits en 2 grups. Les mides dels fulls oscil·len entre el 31 x 22 cm. (bifoli) i els 16 x 11 cm.
Sense foliar.

Una part de la documentació correspon a la setena unitat descriptiva de l'inventari 3.
Registre 12150 de l'antic catàleg de Padrons.

/

12.146

1795 1799

Libro de cuentas generales de lo cobrado y pagado por la Junta de armamento de esta ciudad.

Estat de comptes de la Junta d'armament de Girona sobre la recaptació de la Contribució per a l'armament general de Catalunya.
Text manuscrit i imprès en castellà.
Volum relligat amb cobertes de pergamí.
119 f. Conté índex al començament del llibre i resums plegats.
31 x 22 cm. (fulls) i 93 x 43 cm. (resums).
Conté un document solt al començament del llibre.

Títol escrit al llom.

/

19.297

1797 1799

[Documentació informativa del Governador militar de Girona].

Edictes, circulars i altres documents expedits pel Governador militar de Girona.
Textos impresos en castellà.
Plec que conté fulls solts.
Sense foliar.
30 x 21 cm. (bifoli).

Registre 12150 de l'antic catàleg de Padrons.

/

102 JUNTA D'ARMAMENT DE BESALÚ

11.930

1795

Arreglo de la Contribución para el armamento general de Cataluña en el partido de Besalú. Corregimiento de Gerona . Año 1795.

Llibre de la Contribució per a l'armament general de Catalunya, corresponent al Partit de Besalú.
Textos manuscrits i impresos en castellà.
Volum relligat amb cobertes de pergamí.
415 f. Conté un índex al principi del llibre i resums mensuals plegats al final del llibre.
30 x 21 cm.

Títol escrit al llom.
No hi ha dades de les poblacions que van estar ocupades per les tropes franceses.
Primera unitat descriptiva de l'inventari 5.

/



Arxiu Municipal de Girona
Fons Junta de l'Armament General

Catàleg

19.325

1795

1795.

Relats de les poblacions del partit de Besalú sobre la seva situació econòmica i social després de l'ocupació francesa. Aquestes
exposicions van ser elaborades per a la rebaixa o exempció fiscal de la Contribució per a l'armament general. També Inclou
documentació informativa, entre altres documents.
Textos impresos i manuscrits en castellà.
Plec que conté fulls de diferents formats. Les mides dels fulls oscil·len entre els 31 x 42 cm. i els 15 x 20 cm. Els documents de format
més gran estan plegats.
Sense foliar.
Plec esquinçat per la meitat.

Una part de la documentació correspon a la tercera i quarta unitat descriptiva de l'inventari 5.

/

12.150

1795 1796

Arreglo de la contribución de los pueblos del partido de Besalú.

Resums mensuals del partit de Besalú sobre el pagament de la Contribució per a l'armament general de Catalunya.
Text imprès, manuscrit i imprès amb anotacions manuscrites en castellà.
Plec que conté fulls de diferents formats. Les mides dels fulls oscil·len entre els 30 x 21 cm. (bifolis) i els 62 x 42 cm. Els documents de
format més gran estan plegats.
Sense foliar.

Títol resumit. Títol complet de la carpeta: "Inventario de número 5º. Un Legajo del arreglo de la contribución de los pueblos del partido de
Besalú por espacio de seis meses, según el orden alphabético de los pueblos, con diferentes estados para la liquidación y formal arreglo
de uno y otro".
Primer document de l'inventari 5.

/

19.296

1795

Relaciones de bajas que en los seis meses de contribución dieron los pueblos del partido de Besalú.

Relació de baixes de les poblacions del partit de Besalú provocades per la guerra, elaborada per ajustar el pagament de la Contribució
per a l'armament general de Catalunya.
Text manuscrit en castellà.
Plec que conté fulls de diferents formats. Les mides dels fulls oscil·len entre els 30 x 21 cm. (bifoli) i els 21 x 15 cm.
Sense foliar.

Títol resumit. Títol complet: "Relaciones de bajas que en los seis meses de contribución dieron los pueblos del partido de Besalú
conforme el plan de la provincia, y según las quales se pusieron las notas en el libro formal de arreglo de dichas contribuciones".
Segon document de l'inventari 5.

/

201 OFICINA DEL SERGENT MAJOR DE GIRONA

11.923

1795

[Còpies de fliacions del Terç de Girona].

Còpies certificades de les filiaciacions del Terç de Girona.
Textos impresos amb anotacions manuscrites en castellà.
10 volums relligats amb cobertes paper, corresponents a les 10 companyies del Terç de Girona.
Sense foliar.
31 x 21 cm.

Primera unitat de descripció de l'inventari 4.

/

11.924

1795

Ajustes de las 10 compañías del Tercio de Gerona.

Pagaments de salaris a miquelets del Terç de Girona.
Textos impresos amb anotacions manuscrites en castellà.
10 volums relligats amb cobertes de pergamí, corresponents a les 10 companyies del Terç de Girona.
Sense foliar.
30 x 22 cm.

Títol de la coberta del primer volum.
Primera unitat de descripció de l'inventari 4.

/



Arxiu Municipal de Girona
Fons Junta de l'Armament General

Catàleg

19.307

1795

[Revistes del Terç de Girona].

Revistes passades als soldats del Terç de Girona i extractes d'aquestes revistes.
Textos impresos amb anotacions manuscrites en castellà.
4 plecs, 2 quaderns relligats i 2 bifolis.
Sense foliar.
31 x 21 cm.

Novena unitat descriptiva de l’inventari 4.
Registre 11925 de l'antic catàleg de Padrons.

/

19.308

1795

Onze oficios del Comandante general de las tropas auxiliares y un memorial con decreto del mismo.

Oficis i un memorial del Comandant general de Catalunya.
Text manuscrit en castellà.
Plec que conté fulls solts.
Sense foliar.
21,5 x 15 cm.

Novena unitat descriptiva de l’inventari 4.
Registre 11925 de l'antic catàleg de Padrons.

/

19.309

1795

Listas por antiguedad de las compañías del tercio del partido de la ciudad de Gerona.

Llistat de miquelets del Terç de Girona en què s'expressa l'antiguitat en el servei.
Text manuscrit en castellà.
Volum relligat amb cobertes de paper.
Sense foliar.
31,5 x 21,5 cm.
Conté un llistat de baixes i un document solt al final del llibre.

Títol de la primera pàgina.
Inclòs en l'inventari 4.
Registre 11925 de l'antic catàleg de Padrons.

/

19.310

1795

Vestuario.

Documentació relacionada amb les despeses de vestuari de cada companyia del Terç de Girona i amb el vestuari que restà en dipòsit a
l'Oficina del sergent major de Girona.
Textos manuscrits en castellà.
Plec que conté fulls de diferents formats i un plec amb fulls solts. Les mides dels fulls oscil·len entre els 29 x 21 cm. i els 12,5 x 21 cm.
Sense foliar.
30 x 21 cm.

Títol del plec de l'interior: "Papeles tocantes al Vestuario".
De la quarta a la sisena unitat descriptiva de l’inventari 4.
Registre 11925 de l'antic catàleg de Padrons.

/

19.311

1795

[Comptes del pagament de soldades als miquelets del Terç de Girona].

Estat de comptes de les quantitats degudes i pagades als miquelets del Terç de Girona en concepte de salari. Incorpora resums generals
al començament del plec.
Textos manuscrits en castellà.
Plec amb fulls solts.
Sense foliar.
31 x 21 cm.

Tercera unitat descriptiva de l’inventari 4.

/



Arxiu Municipal de Girona
Fons Junta de l'Armament General

Catàleg

19.313

1795

[Disposició de penes contra els miquelets que incompleixin la disciplina militar].

Ban del Capità general de Catalunya en què consten les sancions contra els miquelets que contravinguin la disciplina militar.
Text manuscrit en castellà.
2 bifolis.
Sense foliar.
31,5 x 21,5 cm.

Octava unitat descriptiva de l’inventari 4.
Registre 11925 de l'antic catàleg de Padrons.

/

19.314

1795

[Certificat d'entrega d'armament del Terç de Girona].

Certificat de lliurament d'armament al Reial parc d'artilleria efectuat pel Terç de Girona.
Text manuscrit en castellà.
Bifoli.
Sense foliar.
Conté un plec amb documents solts sobre utensilis de l'exèrcit entregats.

Setena unitat descriptiva de l’inventari 4.
Registre 11925 de l'antic catàleg de Padrons.

/

19.315

1795

Plazas filiadas que ha tenido el Tercio y de su reforma.

Relació de llicenciats del Terç de Girona. Inclou dos resums d'aquest llistat.
Textos manuscrits en castellà.
Plec que conté un quadern relligat i dos bifolis, corresponents a un llistat individualitzat de llicenciats i 2 resums d'aquest llistat,
respectivament.
Sense foliar.
29 x 21 cm.

Primera unitat descriptiva de l’inventari 4.
Registre 11925 de l'antic catàleg de Padrons.

/

19.316

1795

Tercio de Gerona. Índice de los señores oficiales y primeros sargentos del citado tercio, con expresión de las acciones a que han
asistido en la presente campaña.

Declaracions jurades de les accions de guerra en les quals van intervenir oficials i sergents primers del Terç de Girona.
Text manuscrit en castellà.
Quadern relligat amb cobertes de paper.
Sense foliar.
30 x 21 cm.

Datació aproximada a partir del contingut del document.
Segona unitat descriptiva de l’inventari 4.

/

12.142

1795

Tercio de la ciudad de Gerona y su partido para la guerra contra los Franceses. Año 1795.

Documentació sobre la formació del Terç de Girona, que comprèn disposicions, afers despatxats pels oficials, fulles de serveis dels
oficials, liquidacions de soldades, filiacions i baixes de miquelets, entre altres documents.
Textos manuscrits i impresos en castellà.
3 volums relligats amb cobertes de pergamí.
Volum 1: 496 f.; volum 2: 431 folis i 15 o més fulls en blanc al final del llibre; volum 3: 497 folis i 4 fulls en blanc al final del llibre.
Els tres volums contenen índex al començament del llibre.
31 x 22 cm.
Conté2 documents solts, al final del primer volum, i 1 document solt, al començament del tercer volum.

Títol resumit del llom del primer volum.
Onzena unitat descriptiva de l'inventari 1.

/
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19.312

1795

[Inventaris de l'Oficina del sargent major del Terç del Girona].

Inventaris de lliurament de documents de l'Oficina del sergent major del Terç de Girona a la Junta d'aquest partit.
Textos manuscrits en castellà.
2 bifolis de mida foli.
Sense foliar.
29 x 21 cm.

Inclòs a l'inventari  4.
Registre 11925 de l'antic catàleg de Padrons.

/

202 OFICINA DEL SERGENT MAJOR DE BESALÚ

11.922

1795

[Filiacions originals del Terç de de Besalú].

Filiacions originals del Terç de Besalú. Inclou també documentació amb baixes, desercions i altres destinacions dels miquelets.
Textos manuscrits en castellà.
10 plecs, corresponents a les 10 companyies del Terç de Besalú, que contenen fulls solts.
Sense foliar.
30 x 21 cm.

Els plecs de la setena i vuitena companyia duen per títol "Muertos, Desertores y otros Destinos". No obstant això, el contingut segueix
essent el mateix que el dels altres plecs.
Primera unitat de descripció de l'inventari 6.

/

11.929

1795

Tercio de Besalú. Libro de altas y vajas. Desde 13 de agosto. 1795.

Altes i baixes de guerra del Terç de Besalú.
Text manuscrit en castellà.
Volum relligat amb cobertes de pergamí.
Sense foliar. El llibre disposa de separadors per a cadascuna de les 10 companyies.
30 x 21 cm. (fulls) i 14 x 15 cm. (documents solts).
Conté 15 o més documents solts de la mateixa temàtica.

Tercera unitat descriptiva de l’inventari 6.
Registre 11929 de l'antic catàleg de Padrons.

/

19.321

1795

Libro de ordenes diarios.

Dietari d'ordres dels soldats del Terç de Besalú.
Text manuscrit en castellà.
Volum relligat amb coberta de pergamí.
Sense foliar i 15 o més fulls en blanc al final de llibre.
19 x 16 cm.
Conté un quadern relligat amb més ordres.

Tercera unitat descriptiva de l’inventari 6.
Registre 11929 de l'antic catàleg de Padrons.

/
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19.322

1795

[Fulls de pagaments de salaris del Terç de Besalú].

Fulls amb l'estat de comptes dels miquelets del Terç de Besalú, en què s'expressa les quantitats percebudes per la soldada i les
retencions aplicades al salari per les despeses de vestuari.
Textos manuscrits en castellà.
8 plecs que contenen fulls agrupats en faixes de paper, corresponents a les companyies del Terç de Besalú 1ª, 3ª-5ª i 7ª-10ª, i 5
quaderns, corresponents a la 6ª companyia.
Sense foliar.
15 x 10 cm. (fulls) i 21,5 x 16 cm. (quaderns).
Conté un plec amb morts i ferits en acció de guerra.

S'ha deduït que es tracta del Terç de miquelets de Besalú a partir dels quaderns de la 6ª companyia.
Segona unitat descriptiva de l’inventari 6.
Registre 11929 de l'antic catàleg de Padrons.

/

19.323

1795

Nombramiento abilitados.

Nomenaments militars efectuats en el Terç de Besalú.
Textos manuscrits en castellà.
Plec que conté fulls de diferents formats organitzats en 10 plecs, corresponents a les 10 companyies del terç. Les mides dels fulls
oscil·len entre els 30 x 21 cm. i els 21 x 16 cm. (bifolis). Els formats més grans estan plegats.
Sense foliar.

Segona unitat descriptiva de l’inventari 6.
Registre 12150 de l'antic catàleg de Padrons.

/

12.143

1795

Tercio de tropas auxiliares del partido de Besalú, corregimiento de Gerona, para la guerra contra los Franceses. Año 1795.

Llibres sobre la formació del Terç de Besalú, que comprèn disposicions, oficis, correspondència, certificats d'entrega, nomenaments
militars, antiguitat d'oficials, filiacions i baixes de miquelets, entre altres documents.
Textos manuscrits i impresos en castellà.
2 volums relligats amb cobertes de pergamí.
Volum 1: 619 f.; volum 2: 570 f.
Els 2 volums contenen índex al començament del llibre.
33,5 x 23 cm.

Títol resumit del primer volum. Títol escrit al llom.
Quarta unitat descriptiva de l'inventari 6.

/

11.931

1795

Arreglo de antiguedad de oficiales.

Antiguitat dels oficials del Terç de Besalú en el servei militar. Inclou declaracions jurades dels oficials i resums d'aquestes informacions.
Textos manuscrits en castellà.
Plec que conté fulls de diferents formats agrupats en 10 plecs, corresponents a les 10 companyies del Terç. Les mides oscil·len entre els
30 x 21 cm. i  els 21 x 16 cm. (bifolis). Els formats més grans estan plegats.
Sense foliar.

Quarta unitat descriptiva de l'inventari 6.
Registre 11929 de l'antic catàleg de Padrons.

/

19.318

1795

[Revista passada al Terç de Besalú].

Extracte d'una revista passada al Terç de miquelets de Besalú.
Text imprès en castellà, que inclou notes manuscrites.
Bifoli plegat.
30 x 21 cm.

Quarta unitat descriptiva de l'inventari 6.

/
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11.932

1795

Memoria de varios sujetos.

Certificats mèdics o expedits per una altra autoritat per a l'exempció del servei militar.
Text manuscrit en castellà.
Plec que conté fulls de diferents formats. Les mides dels fulls oscil·len entre els 31 x 21 cm. i els 20 x 15 cm. Els formats més grans estan
plegats.
Sense foliar.

Datació aproximada a partir del contingut del document.
Quarta unitat descriptiva de l'inventari 6.
Registre 11929 de l'antic catàleg de Padrons.

/

11.933

1795

Recibos de las filiaciones de las compañías.

Justificants de recepció de les filiacions lliurades pel sergent major.
Text manuscrit en castellà.
Plec que conté fulls de diferents formats. Les mides dels fulls oscil·len entre els 31 x 21 cm. i els 20 x 15 cm. Els formats més grans estan
plegats.
Sense foliar.

Quarta unitat descriptiva de l'inventari 6.
Registre 11929 de l'antic catàleg de Padrons.

/

11.934

1795

Certificados de licenciados por inútiles.

Certificats mèdics per a l'exempció del servei militar.
Text manuscrit en castellà.
Plec que conté fulls de diferents formats. Les mides dels fulls oscil·len entre els 31 x 21 cm. i els 20 x 15 cm. Els formats més grans estan
plegats.
Sense foliar.

Quarta unitat descriptiva de l'inventari 6.
Registre 11929 de l'antic catàleg de Padrons.

/

11.935

1795

Partes de las compañías, modelos, certificaciones, y otros papeles.

Comunicats de defuncions, certificats i sol·licituds de diferent naturalesa.
Text manuscrit en castellà.
Plec que conté fulls de diferents formats. Les mides dels fulls oscil·len entre els 31 x 21 cm. i els 10,5 x 10 cm. Els formats més grans
estan plegats.
Sense foliar.

Quarta unitat de descripció de l'inventari 6.
Registre 11929 de l'antic catàleg de Padrons.

/

11.936

1795

Bando y oficios relativos a la reforma.

Instruccions i oficis emesos per la Plana major de l'exèrcit.
Text manuscrit en castellà.
Plec que conté 4 bifolis.
Sense foliar.
21 x 14,5 cm.

Quarta unitat descriptiva de l'inventari 6.
Registre 11929 de l'antic catàleg de Padrons.

/
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11.937

1795

Instrucción de lo que deben observar en los hospitales de este exército.

Normes que regulen diferents aspectes dels hospitals militars.
Text manuscrit en castellà.
Bifoli plegat.
30 x 21 cm.

Quarta unitat descriptiva de l'inventari 6.
Registre 11929 a l'antic catàleg de Padrons.

/

11.939

1795

Certificaciones de armamento recibidos del parque de artillería.

Certificat de lliurament d'armament al Reial parc d'artilleria efectuat pel Terç de Besalú.
Text manuscrit en castellà.
Plec que conté fulls de diferents formats. Les mides dels fulls oscil·len entre els 30 x 21 cm. i els 14,5 x 21 cm. Els documents de format
més gran estan plegats.
Sense foliar.

Quarta unitat descriptiva de l'inventari 6.

/

11.938

1796

[Ofici de l'alcalde major de Besalú per traslladar documentació].

Ofici de l'alcalde major de Besalú per traslladar la documentació del Terç de Besalú a la Junta d'armament de Girona. Inclou un certificat
de lliurament i un inventari de la documentació de l'Oficina del sergent major de Besalú.
Textos manuscrits en castellà.
Plec que conté bifolis plegats.
Sense foliar.
31,5 x 21,5 cm.

Quarta unitat descriptiva de l'inventari 6.
Registre 11929 a l'antic catàleg de Padrons.

/

203 OFICINA DEL SERGENT MAJOR DEL TERÇ PRIMER DE CATALUNYA

12.141

1795

Primer tercio de Cataluña para la Guerra contra los Franceses. Año 1795.

Llibres sobre la formació del Primer terç de miquelets, que comprèn disposicions, correspondència, certificats, inventaris d'entrega, afers
despatxats pels oficials, liquidacions de soldades, filiacions i llistats de baixes de miquelets, entre altres documents.
Textos manuscrits i impresos en castellà.
2 volums relligats amb cobertes de pergamí.
Volum 1: 609 f.; volum 2: 409 f.
Els dos volums contenen índex al començament del llibre
Conté 6 documents solts, al començament del primer volum, i 1 document solt, al començament del segon volum.

Títol resumit del llom del primer volum.
Desena unitat descriptiva de l'inventari 1 i quarta unitat descriptiva de l'inventari 6.

/

301 CAMPANYES DE 1793 I 1794

19.324

1793 1794

Sucesos militares.

Notícies referents a les campanyes militars del 1793 i del 1794 i documentació relativa al sometent.
Textos impresos i manuscrits en castellà.
Plec que conté fulls de diferents formats organitzats en 4 plecs. Les mides dels fulls oscil·len entre els 31 x 43 cm. i els 15 x 10 cm. Els
documents de format més gran estan plegats.
Sense foliar.

Títol resumit. Títol complet de la carpeta: "Sucesos militares 1790 a 1792". No obstant això, la cronologia és errònia segons el contingut
de la documentació, que s'inicia amb la Guerra Gran (1793).
Registre 12150 de l'antic catàleg de Padrons.

/
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302 REGLAMENTS MILITARS

12.149

1790 1803

[Reglaments i instruccions].

Reglaments, instruccions i altra documentació editada de temàtica militar.
Textos manuscrits i impresos en castellà.
10 volums relligats amb coberta de pergamí o paper o bé sense coberta.
Volum 1: 78 f.; volum 2: 127 f.; volum 3: 135 f.; volum 4: 63 f.; volum 5: 50 f.; volum 6: 28 f.; volum 7: 28 f.; volum 8: 38 f.; volum 9: sense
foliar; volum 10; sense foliar.
Els volums 1 i 5 contenen índex al començament del llibre.
Les mides dels volums oscil·len entre els 22 x 16 cm. i els 20,5 x 15 cm.

Aquests documents, per cronologia i contingut, no corresponen al fons. A l'espera de ser reclassificats, es mantindran provisionalment en
el fons.

/


