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D’ençà de la caiguda de Barcelona, la Superintendència 
es va apropiar dels béns i les rendes de la Generalitat i del 
municipi de Barcelona, institucions que, gràcies als seus 
sanejats cabals, havien estat el principal suport econòmic 
de la resistència armada del Principat.

Als antics regnes de la Corona d’Aragó el nou règim bor-
bònic va imposar un nou sistema fiscal, el Reial  
Cadastre. L’impost del cadastre representava la voluntat 
d’assimilació i d’equiparació del Principat a les  
contribucions castellanes.

Es pagava per tres conceptes:  

• El cadastre reial, que gravava els anomenats béns 
immobles, com les cases, terres i tota mena d’edificis 
industrials com forns, molins, hostals, etc., així com les 
hipoteques que se’n derivessin.

• El cadastre personal, que gravava els ingressos rela-
cionats amb l’activitat professional. Gravava les rendes 
derivades del treball personal a raó d’un 8,5% sobre el 
sou anual dels dies de feina. No pagaven aquests im-
postos ni els eclesiàstics, ni la noblesa ni els militars. 
També en quedaven exempts els menors de 14 anys i 
els majors de 60 anys.

• El cadastre comercial, que pagaven els comerciants, 
mercaders, notaris...

El cadastre representava un 45 % de la recaptació total 
que sortia de Catalunya.

Però a més hi havia impostos directes sobre el tabac, la 
sal, els drets de portes per entrar en una ciutat i el paper 
segellat. A aquests calia afegir els impostos indirectes  
sobre el consum de determinats productes vinguts de les 
colònies (ultramarinos) i del país, com sucre, cacau, 
canyella, teixits de llana, seda, barrets, etc.

També continuava vigent el dret de bolla, que gravava els 
draps de llana, a la vegada que s’imposava un nou tribut 
anomenat del paper segellat.

Amb el cadastre les noves autoritats borbòniques perse-
guien la contribució dels catalans a les despeses generals 
de l’estat.

Mercat de peix del Born de Barcelona amb la ciutadella al fons

Cadastre de Cubelles (o d’un altre lloc)
Ajuntament de Cubelles

“Certifico com lo poble de Valusell partit de 
Lleyda y arquebisbat de Tarragona està im-
posibilitat pera poder pagar 270 lliures alre-
giment de Borgonya per lo atrassat del any 
1722 per no aver Collins molts anys ha molt 
poc per falta de ayguas y axins està dit po-
ble en suma miseria la qual forsa a molts 
de dit poble dexar las casas y anar divagant 
per lo mon demanant caritat y axi mateix 
fem fe en dit poble ha pagat a bon compte 
per lo any 1722 al regiment de Dragons de 
Sajonia 140 lliuras (…) y que per pagar dita 
quantitat los habitants de dit poble se han 
agut de vendres tos los grans que han cullit 
en lo any 1723”

Notes de Miquel Vila, rector de Valusell




