Ardèvol
Parròquia: Santa Maria
Sufragànies:
Municipi: Pinós
Comarca: Solsonès
Notes:

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes

1.-

(1517 – 1537) veure nº 81
a) (1537 – 1545) Plec de fulls procedent d’un manual notarial
(1553 – 1594) veure nº 82
b) (1597 – 1642) Llibre, foli. 50 pàg., amb índex, cobertes de pell
Fundacions
Drets parroquials
Consueta
Inventari i obres de la rectoria
(1597 – 1642) Baptismes
(1662 – 1702) Notes
(1642 – 1672) veure nº 83
(1672 – 1725) veure nº 84
(1725 – 1875) veure nº 85
(1876 – 1930) veure nº 86
(1931 – 1975) veure nº 87

Confirmacions
2.3.-

(1628 – 1672) Llibre, foli. 20 pàg., cobertes de cartró
(1701 – 1833) Llibre, 8au. 40 pàg., cobertes de cartró
(1893 – 1947) veure nº 75
(1931 – 1966) veure nº 87

Matrimonis
4.-

(1566 – 1593) Llibre, 8au. 7 pàg., amb índex, cobertes de cartró
(1600 – 1672) veure nº 88
(1673 – 1724) veure nº 89
(1725 – 1875) veure nº 90
(1876 – 1930) veure nº 91

Defuncions
5.6.7.8.-

NSV.JPF

(1529 – 1548) Llibre, foli, 3 pàg., amb índex, cobertes de cartró
(1566 – 1594) Llibre, 8au., 63 pàg., amb índex, cobertes de cartró
(1591 – 1673) Llibre, foli, 83 pàg., amb índex, cobertes de cartró
(1672 – 1725) Llibre, 8au. 200 pàg., amb índex, cobertes de pell
(1725 – 1890) veure nº 92
(1890 – 1930) veure nº 93
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ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
Aniversaris i celebracions
9.-

(1606 – 1668) Celebració del pa d’ànimes. Llibre, 12au, 50 pàg., pell.

Llibre de l’Obra
10.11.-

(1590 – 1655) Llibre, 12au., 40 pàg., cobertes de pergamí
(1639 – 1776) Llibre, foli. 120 pàg., cobertes de pell

Visita pastoral i documents episcopals
12.13.14.-

(1714 – 1812) Decrets de visita, foli. 120 pàg., cobertes de pell
(1738 – 1819) Visites, obligacions parroquials, foli, 200 fulls solts.
(1851 – 1953) Circulars, foli, cobertes de pell

Comptes i factures
15.-

16.-

(1553 – 1853) Varis, foli, fulls solts.
Visites pastorals, testaments, censals, llibre de l’obra, compliment
pasqual 1553, inventaris, croquis (extret), comptes, ...
(s. XVI) Llibre d’àpoques dels particulars. 8au. 50 pàg., sense coberta

Llegats piadosos; Causes pies; fundacions de beneficis
17.-

(1709 – 1801) Llibre, 12au., 62 pàg., Fundacions, aniversaris, causes
pies de donzelles a maridar. Cobertes de pell

Cens Parroquial
18.-

(s. XVI) Compliment pasqual? de diverses parròquies del bisbat de
Comenge (França), entre elles les de la Vall d’Aran. Llibre, 8au.,
manquen les tres primeres planes i alguna de l’interior. Cobertes de
pergamí

Confraries i Associacions
19.20.21.22.23.24.-

25.-

NSV.JPF

(1581 – 1744) Confraria de Sant Sebastià, 8au., 120 pàg., pergamí.
(1626 – 1807) Confraria de Sant Isidre, 4art., 140 pàg., pell
(1651 – 1808) Confraria de la Sang de Jesucrist, foli. 100 pàg., pell
(1568 – 1808) Confraria del Roser, foli, 150 pàg., pell
(1745 – 1808) Llibre de Sant Sebastià, foli, 60 pàg., pell
(1621 – 1808) Fragment de llibre, sense cobertes
(1751 – 1808) comptes de la capella de Sant Pere del Cos
(1621 – 1640) fragment de comptes del Roser
(1766 – 1945) Confrares del Roser, foli, 39 pàg., pell
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DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
Capítols matrimonials; Testaments
26.27.-

(1517 – 1551) Plecs i fulls solts, estan numerats
(1533 – 1550 / 1596 – 1606) Plecs, foli. 250 fulls numerats

Capítols matrimonials
28.-

(s. XVII – XIX) Plecs i fulls solts

Testaments
29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.-

(s. XVII) 40 fulls solts. Lletra A.
(s. XVII) 120 fulls solts. Lletra B.
(s. XVII) 150 fulls solts. Lletra C.
(s. XVII – XVIII) 9 fulls solts. Lletra D.
(s. XVII – XVIII) 70 fulls solts. Lletra F.
(s. XVII – XIX) 80 fulls solts. Lletra G.
(s. XVII) 20 fulls solts. Lletra L – LL.
(s. XVI – XVII) 50 fulls solts. Lletra M – N.
(s. XVII – XIX) 30 fulls solts. Lletra O.
(s. XVII – XIX) 120 fulls solts. Lletra P.
(s. XVII – XIX) 60 fulls solts. Lletra R.
(s. XVII – XIX) 100 fulls solts. Lletra S.
(s. XVII – XIX) 30 fulls solts. Lletra T.
(s. XVI – XIX) 30 fulls solts. Lletra V.
(s. XVIII) Testaments solts: vàries lletres. Plecs
(1690 – 1724) Llibre, cobertes de pell
(s. XVI – XX) Testaments, inventaris, índex d’un manual, expedient.
Fulls solts

Actes notarials
46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.NSV.JPF

(1351 – 1354) Llibre i fragments, fragment de cobertes de pergamí
(1356 – 1359) Llibre i fragments, fragment de cobertes de pergamí
(1410) Fragment de manual, sense cobertes
a) (1411 – 1412) Llibre, sense cobertes
b) (1413 – 1427) Llibre, sense cobertes
(1427 – 1448) Llibre, fragment de cobertes de pergamí
(s. XIV – XV) Varis, fulls solts, un fragment de pergamí
(1450 – 1459) Fragment de manual, fragment de cobertes de pergamí
(1472 – 1502) Fragments de manuals, sense cobertes
(1506 – 1526) Fragments de manuals, sense cobertes
(1526 – 1533) Fragment de manual, amb índex, sense cobertes
(1545 – 1584) Fragments de manuals, sense cobertes
(1546 – 1552) Fragments d’un manual, sense coberta
(s. XVI) Fragments de manuals, sense coberta
(1566 – 1573) Llibre, cobertes de pell
(1573 – 1580) Llibre, cobertes de pell
(1594 – 1620) Fragments de manuals, sense cobertes
(1614 / 1620 – 1636) Fragments de manuals, sense cobertes
(1672 – 1680 / 1707) Manual i fragment de manual, sense cobertes
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Capbreus
64.-

(s. XVI – XIX) Varis, foli, fulls solts. (Delmes, capbreus, subsidi a
l’estat, cadastre, ...)

Registres de documents i formularis
65.-

(s. XVI – XIX) Documentació notarial; censals; procures; Santuaris
del Claustre i del Miracle; família Eroles; manual notarial; ...
(s. XVI) Fragment manual notarial de Palmerola o Frontanyà

Vària
66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.-

(1639 – 1644) Manual notarial. Llibre, cobertes de pell
(1642 – 1712) Manual notarial, índex parcial. Llibre, cobertes de pell
(1680 – 1690) Manual notarial. Llibre, cobertes de pell
(1691 – 1732) Manual notarial. Llibre, cobertes de pell
(s. XVII) Documents referents a la família Tristany.
(Capítols, testaments, àpoques, ...). Fulls solts i plecs
(s. XVIII) Administració civil. Cadastre. Fulls solts i plecs
(s. XVIII) Administració civil. Documentació judicial. Fulls i plecs
(s. XVIII – XIX) Administració civil. Documents varis. Lligalls
(s. XVI – XIX) Administració civil. Censals. Plecs
(1893 – 1947) Confirmacions. Llibre, cobertes de pell
(1945 – 1968) Comptes aprovats. Fulls solts i plecs
(1885 – 1904) Compliment Pasqual. Llibreta, cobertes cartró
(1941 – 1958) Compliment Pasqual. Llibre, cobertes cartró
(1927 – 1940) Llibreta de contractats pel metge Sunyer
(1945 – 1955) Compliment Pasqual, moviment parroquial, col·lectes,
butlles, full parroquial. Llibre, cobertes cartró

ADDENDA (13-IX-2012)

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes
81.82.-

83.84.-

85.86.87.-

NSV.JPF

(1517 – 1537 / 1546 – 1546) Llibre, amb índex. Coberta cartró
(1553 – 1594) Llibre, cobertes de cartró
(1553 – 1594) Baptismes, amb índex
(1581 – 1588) Compliment Pasqual
(1642 – 1672) Llibre, amb índex. Coberta de pell
(1672 – 1725) Llibre, cobertes de pell
(1672 – 1759) Consueta
(1672 – 1725) Baptismes, amb índex.
(1725 – 1875) Llibre, amb índex. Coberta de pell
(1876 – 1930) Llibre, amb índex. Enquadernació moderna
(1931 – 1975) Tòtum, amb índex. Enquadernació moderna
(1931 – 1975) Baptismes
(1931 – 1967) Matrimonis
(1931 – 1972) Òbits
(1931 – 1966) Confirmacions
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Matrimonis
88.89.90.91.-

(1600 – 1672)
(1673 – 1724)
(1725 – 1875)
(1876 – 1930)

Llibre, amb índex. Cobertes de cartró
Llibre, amb índex. Cobertes de cartró
Llibre, amb índex. Enquadernació moderna
Llibre, amb índex. Enquadernació moderna

Defuncions
92.93.-

(1725 – 1890) Llibre, amb índex. Enquadernació moderna
(1890 – 1930) Llibre, amb índex. Enquadernació moderna

ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
94.95.96.97.98.99.100.101.-

102.103.104.105.-

106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.-

118.NSV.JPF

(1878 – 1910) Actes de consentiment matrimonial. Fulls solts
(1910 – 1936) Expedients matrimonials. Fulls solts
(1945 – 1994) Expedients matrimonials. Fulls solts
(s. XX) Llicències de sepultura. Fulls solts
(s. XVIII – XX) Inventaris. Consueta. Fulls solts i plecs
(s. XX) Notificacions sagramentals. Fulls solts i un quadern
(s. XX) Instàncies decrets i permisos. Fulls solts
(1896 – 1997) Decrets de visita. Fulls solts
(s. XVII – XX) Obres a l’església i al cementiri.
(1818) Comptes de la nova obra de l’església
(1854) Contracte d’obres de l’església
(1906) Pressupost
(1946) Projecte de reforma de la rectoria
(1952) Obres al cementiri
(s. XX) Activitats pastorals i administració de béns. Fulls solts
(s. XIX – XX) Dades estadístiques. “Arreglo parroquial” Relíquies.
(1916 – 1978) Fundacions. Llibre, enquadernació moderna
(1959) Fundacions, documents varis. Fulls solts
(s. XVIII – XX) Documents on consten les fundacions
(s. XVIII – XIX) Llibreta i notes de les fundacions
(s. XIX – XX) Redempcions de les fundacions
(1945) Apostolat de l'Oració. Confraria de l'Immaculat Cos de Maria.
(1879 – 1969) “Libro de Almas”. Llibreta, coberta cartró
(1960 – 1968) “Llibre d'Ànimes”. Llibreta, coberta cartró
(s. XX) Notificacions complimentades. Fulls solts
(1960 – 1966) “Col·lectes diocesanes”. Llibreta, coberta cartró
(1960 – 1968) Comptes del Culte. Llibre, coberta cartró
(1945 – 1955) “Llibre Diari”. Llibre, coberta cartró
(1956 – 1960) “Llibre Diari”. Llibre, coberta cartró
(1945 – 1960) “Llibre Major”. Llibre, enquadernació moderna
(1979 – 2008) Comptes. Fulls solts i plecs
(1990 – 1992) Comptes de diverses parròquies. Fitxes
(1521 – 1833) Contractes per construir retaules. Fulls solts
(1521) Retaule de Sant Sebastià
(1629) Contracte pel retaule del Roser
(1636) Daurat del retaule del Roser
(1829 – 1833) Retaule de l’altar major, contracte i rebuts
(1950) Reforma altar major
(s. XX) Fitxer amb noms de cases (ús parroquial). Anys 30.
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