Pinell
Parròquia: Sant Miquel
Sufragànies:
Municipi: Pinell de Solsonès
Comarca: Solsonès
Notes: El 1896 se li agrega Sant
Climenç com a filial.

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes
1.-

2.3.4.-

(1603 – 1675) Totum, llibre, coberta pergamí
(1603 – 1677) Baptismes
(1603 – 1677) Òbits
(1629 – 1676) Matrimonis
a) (1677 – 1828) Llibre, coberta pergamí, 614 pàgines
b) (1828 – 1851) Llibre, sense coberta (amb índex) (dins del nº 2a)
(1851 – 1895) Llibre, coberta cartró (amb índex)
(1895 – 1930) Llibre, coberta cartró (amb índex)
(1931 – 1977) veure nº 24

Matrimonis
(1566 – 1628) llibre de matrimonis, sense coberta (està dins el nº 1)
(1629 – 1676) veure nº 1
5.- (1677 – 1851) Llibre, coberta pergamí, 313 pàgines
6.- (1852 – 1888) Llibre de matrimonis i òbits, coberta cartró
(1851 – 1888) matrimonis, amb índex
(1852 – 1889) òbits
7.- (1890 – 1947) Llibre, coberta cartró
(1940 – 1976) veure nº 24
Defuncions
(1603 – 1677) veure nº 1
(1852 – 1889) veure nº 6
8.- (1889 – 1947) Llibre, coberta cartró
(1931 – 1974) veure nº 24

ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
Visita pastoral i documents episcopals
9.-

(s. XVIII) Documents episcopals, oficials i parroquials, plec

Comptes i factures
10.- (1770 – 1896) Llibre recollida de pa, coberta pergamí
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Llevadors de rendes, censals, capbreus parroquials
11.- (1810 – 1837) Llibre de fundacions, censals

DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
Manuals
12.- a) (1460 – 1480) Manual notarial. Sense cobertes
b) (1556 – 1558) Manual notarial. Sense cobertes
13.- (1560 – 1627) Manual notarial. Llibre, cobertes de pell
14.- (1580 – 1589) Manual notarial. Llibre, sense cobertes
15.- (1615 – 1679) Manual notarial. Llibre, cobertes de pergamí
16.- (1684 – 1737) Manual notarial. Llibre, fragments, sense cobertes
17.- a) (1761 – 1773) Concòrdies, cinc plecs
b) (s. XVII) Dues traces de la planta d’una església (apartat, dins traces)
Capítols matrimonials
18.- a) (1552 – 1734) Plecs i fulls solts, amb índex
b) (1588 – 1612) Plecs i fulls solts
c) (1612 – 1635) Plecs i fulls solts
Testaments
19.20.21.22.-

(s. XVI) Fulls solts i plecs
(s. XVI) Fulls solts i plecs. Amb índex
(s. XVIII) Fulls solts i plecs.
(1804 – 1897) Fulls solts i plecs

Vària
23.- (s. XVIII – XX) Documentació vària. Fulls solts
Llicències sepultura, certificats, qüestionari 1946, arrendament rectoria,
comptes, factures, rebuts, obres, terres, 1919 catàleg inventari de la biblioteca
parroquial de Pinell, ...
ADDENDA 17-I-2019
24.- (1931 – 1977) Totum. Llibre, enquadernació moderna
(1931 – 1977) Baptismes, amb índex
(1943 – 1967) Confirmacions
(1940 – 1976) Matrimonis, amb índex
(1931 – 1974) Òbits, amb índex
25.- (1940 – 1941) Consueta i notes. Quadern
26.- (1962 – 1982) Comptes parroquials. Llibre, enquadernació moderna
27.- (1963 – 1989) Quadern
(1963) Butlles
(1982 – 1989) Comptes parroquials
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