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Descripció 

Àrea d'identificació

Nivell de descripció:

Fons.

Títol:

Arxiu de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.

Data(es):

Conté: s. XV – XX.

Volum i suport:

12,48 metres lineals (104 capses, 2224 unitats documentals en suport paper i 10
pergamins).

Àrea de context

Nom(s) del(s) productor(s):

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.

Història del(s) productor(s):

El 1464 l’arquebisbe Pedro de Urrea va donar les disposicions necessàries per fusionar
el que havia estat l’Hospital Nou de la ciutat amb l’Hospital de la Seu que estava millor
dotat i ubicat. D’aquesta fusió va néixer l’Hospital sota  l’advocació de Santa Tecla per
ordre del mateix arquebisbe. Els primers temps, aquest, estava governat per 2
administradors, 1 canonge del capítol i 1 laic del consell municipal. Més tard es va passar
a 4 administradors, 2 de cada grup.
Del primer sabem que es va fundar el 1370 per impuls del mossèn Pere Cabasser i que
es trobava proper al convent dels franciscans. El segon, l’Hospital de la Seu, existia a la
ciutat des del segle XII fundat per l’Arquebisbe Hug de Cervelló emplaçat al costat del
Castell del Patriarca.
Després de poc més de cent anys de funcionament sorgeix la necessitat d’un canvi en la
ubicació del local, desig que prendrà forma durant el pontificat de l’arquebisbe Antoni
Agustí  traslladant-se el 1588 a la Rambla Vella, fora de la ciutat, on encara hi resta avui.
Les obres es van costejar amb almoines donades pel capítol i el consell de la ciutat així
com també d’un impost sobre cada lliura de carn. 
Els diferents esdeveniments que van irrompre a la ciutat al llarg dels anys també van
afectar a l’hospital. El 1711 les tropes de Felip V van entrar a la ciutat i van ocupar
l’hospital per destinar-lo als seus malats, com a conseqüència els administradors van
haver de buscar una casa on resguardar els malalts. No serà fins el 1750 en que es
recuperi l’edifici però amb l’obligació d’atendre els malalts militars fins el 1809, quan la
Real Hisenda s’encarregarà de l’Hospital militar.
El 1764 es va ampliar l’edifici fins a l’església de sant Agustí amb la construcció de la
Casa de Recollides per atendre i donar aixopluc a les prostitutes. Un any desprès, es va
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crear la capellania sota l’advocació de sant Pau i santa Tecla, moment en que l’Hospital
passarà a denominar-se Hospital de sant Pau i santa Tecla. A aquesta li corresponia
també el càrrec de majordom, caixer de l’hospital i posteriorment administrador del
cementiri.
El maig de 1811 l’atac dels francesos a la ciutat va suposar un altre trasbals per l’hospital
i els seus malalts els quals van haver de ser traslladats a la casa de l’infermer i més tard
a la casa de l’ardiaca de Vila-seca. L’edifici de l’hospital va ser ocupat com a caserna fins
el 1813, data en que els francesos van marxar de la ciutat.  Això no obstant, les
vicissituds de l’hospital no havien acabat ja que amb la marxa dels francesos van arribar
els anglesos ocupant l’hospital per a instal·lar els seus malalts. Fins el novembre de 1813
els malats no van retornar a l’hospital, però només es van poder instal·lar a la part baixa
de l’edifici. Fins l’abril de 1814 els anglesos no van marxar de l’hospital moment en que
aquest va poder prosseguir amb la seva tasca. És lògic, doncs, pensar que amb tots els
avatars que va patir l’hospital hagi desaparegut la majoria de la documentació fins al
segle XIX. 
És al segle XIX i sobretot la primera meitat del XX quan es dóna un nou impuls a
l’hospital per modernitzar-lo i adequar-lo als nous temps. Es construeixen noves sales
d’operacions i poc a poc es contracta personal especialitzat es diverses arees
abandonant la idea d’un metge i un cirurgià amb els corresponents ajudants com a únic
personal de l’Hospital. 
Durant les dècades dels anys 1950 i 1960 es van anar realitzant diferents obres de
reforma i millora però no serà fins la dècada de 1970 que es realitzarà la gran ampliació
de l’Hospital tal i com el coneixem avui en dia.
Pel que fa al Teatre Principal, es tenen dades que des de 1636 la ciutat disposava d’un
lloc destinat a tal fi el benefici del qual es destinava a obres de caritat malgrat que es
desconeix si s’utilitzava alguna casa només destinada a aquest fi o es va adaptar alguna
dependència de l’Hospital. Això no obstant, no serà fins el 1820 quan es construeixi
l’edifici ubicat a la Rambla Vella. Aquest es va mantenir fins el 1964 quan va ser venut i
enderrocat.
El cementiri de la ciutat ubicat a la partida de la muntanya de l’Oliva des de 1809 fins a
l’actualitat va passar a ser gestionat per l’Hospital el 1825, moment des del qual l’arxiu de
l’hospital en conserva la documentació.

Història arxivística

La documentació que es conserva és resultat del funcionament de l’hospital des del
segle XV. Amb tot, al llarg dels anys s’ha perdut documentació per causes diverses com
és el cas de l’ocupació de l’hospital (1811-1813) pels francesos durant la Guerra del
francès o per causes alienes com és el cas del primer volum de llibre d’actes de la junta
(1769-1806).
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Dades sobre l'ingrés:

La documentació es troba en dipòsit a l'AHAT.

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut:

El fons inclou la documentació que l’hospital ha anat generant a partir del seu
funcionament així com també la del Teatre Principal i la del Cementiri des de 1825.

ADMINISTRACIÓ I GOVERN
	Els tres subfons compten amb documentació referent a l’administració i gestió de les
tres entitats. El subfons Hospital compta amb un nombre més elevat de sèries tals com
junta de govern, personalitat jurídica, funcionament intern, personal contractat,
secretariat, arxiu, casa de convalescència i racionament. El subfons Teatre Principal
compta amb les sèries correspondència, arrendaments, representacions teatrals,
personal contractat, arxiu i béns mobles i immobles. El subfons cementiri inclou les sèries
reglaments, correspondència, personal contracat, arxiu, béns mobles i immobles,
personalitat jurídica, acords, tarifes, premsa, enterraments i nínxols.

ECONOMIA
	Els tres subfons contenen aquesta sèrie malgrat que en el fons hospital és més
abundant. Inclou comptes diversos incloent ingressos, despeses, pressupostos i els
llibres de comptes pròpiament dits.
	
PATRIMONI
	L’únic subfons on trobem documentació a aquest nivell és el subfons Hospital. Les
sèries que s’agrupen sota aquesta secció inclouen una gran quantitat de censals,
testaments, marmessories, propietats, causes pies, donacions que es llegaven a
l’hospital, béns mobles i immobles que inclouen els inventaris de material i arrendaments
de propietats que l’hospital llogava.

ESGLÉSIA
	S’agrupen sota aquesta secció  la documentació referent a l’administració de l’església
(culte i fàbrica, comptes, drets parroquials, indulgències i correspondència), capellania,
fundació de misses i la documentació sacramental (matrimonis, comunions, compliment
pasqual i esmenes).

MALALTS
	Aquesta és una sèrie bastant nombrosa i complexa. Inclou el grup de malalts de la
ciutat, és a dir, amb dret a assistència hospitalària i el grup de malalts atesos provinents
de la beneficència. A més, també inclou el grup de malalts atesos provinents de mútues i
sindicats i la sèrie epidèmies.

DIFUNTS
	Malauradament el volum d’aquesta documentació és força escàs. És completa de 2
llibres d’òbits i 2 fragmentaris i de diversos certificats de defunció expedits per l’hospital.
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FARMÀCIA
	És escassa la documentació referida a la farmàcia. Inclou alguns contractes
d’arrendament, documentació relativa a les medecines i el permís atorgat a l’hospital per
vendre medicaments de la seva farmàcia.

EDIFICI
	Aquest grup s’inclou en els tres subfons. Compren la documentació referent a les
diverses obres i reformes realitzades a la infraestructura així com també les pòlisses i
assegurances dels edificis. En el cas del cementiri, aquesta secció inclou la sèrie
mausoleus, capelles i criptes.

HOSPITAL MILITAR
	En diverses ocasions l’Hospital militar de la ciutat va estar ubicat en dependències de
l’hospital. Aquesta sèrie inclou els diversos contractes i acords entre les institucions,
diversos comptes, registre dels malalts militars hospitalitzats i la relació d’obres i
reformes que es van realitzar.

FUNERÀRIES
L’únic subfons que compta amb documentació en aquest nivell és el Cementiri amb un
total de 13 unitats documentals referents a qüestions de la dècada dels anys 1930 i
1940.

Sistema d'organització:

1. FONS HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA
1.1 Grup de Sèries Administració i govern
1.1.1 	Sèrie Junta de l’Hospital
1.1.1.1		 Grup de Subsèrie Llibres d’actes
1.1.1.1			 Subsèrie Registres
1.1.1.2 			Subsèrie Esborranys i copiadors
1.1.1.2 		Grup de Subsèries Gestors
1.1.2.1 			Subsèrie Administradors i vocals
1.1.2.2 			Subsèrie Priors i majordoms
1.1.2 	Sèrie Personalitat jurídica
1.1.3 	Sèrie Funcionament intern
1.1.3.1			 Subsèrie Reglaments
1.1.3.2 			Subsèrie Organització
1.1.3.3 			Subsèrie Estadístiques
1.1.3.4 			Subsèrie Informes
1.1.3.5			Subsèrie Proveïment
1.1.3.6 			Subsèrie Tarifes
1.1.3.7 			Subsèrie Contractes
1.1.4 	Sèrie Personal contractat
1.1.4.1 		Grup de subsèrie Metges i personal sanitari
1.1.4.1.1 			Subsèrie Metges titulars
1.1.4.1.2 			Subsèrie Metges auxiliars
1.1.4.1.3 			Subsèrie Practicants
1.1.4.1.4			Subsèrie Religioses
1.1.4.1.5 			Subsèrie Infermeres
1.1.4.1.6 			Subsèrie Llevadores
1.1.4.2 		Grup de subsèrie Personal de serveis
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1.1.4.2.1 			Subsèrie Secretaris
1.1.4.2.2 			Subsèrie Arquitectes
1.1.4.2.3	 		Subsèrie Notaris
1.1.4.2.4 			Subsèrie Procuradors
1.1.4.2.5 			Subsèrie Porter/infermer
1.1.4.2.5 			Subsèrie Lampista
1.4.4.3 		Grup de subsèrie Assegurances laborals i subsidis.
1.4.4.3.1 			Subsèrie Mútues
1.4.4.3.2 			Subsèrie Subsidis de vellesa i maternitat
1.1.5 	Sèrie Secretariat
1.1.5.1 			Subsèrie Premsa
1.1.5.2 			Subsèrie Correspondència
1.1.5.3 			Subsèrie Plets
1.1.6 	Sèrie Arxiu
1.1.6.1 			Subsèrie Inventaris
1.1.7 	Sèrie Casa de Convalescència
1.1.8 	Sèrie Racionament
1.2 Grup de Sèries Economia
1.2.1  	Sèrie Comptes
1.2.1.1 			Subsèrie Ingressos
1.2.1.2 			Subsèrie Despeses
1.2.1.3 			Subsèrie Pressupostos generals
1.2.1.4 			Subsèrie Comptes generals
1.2.2 	Sèrie Llibres de comptes
1.2.2.1	 		Subsèrie Llevadors de la renda
1.2.2.2 			Subsèrie Llibres Majors
1.2.2.3 			Subsèrie Llibres borradors i diaris
1.2.2.4 			Subsèrie Llibres d’arqueig
1.2.2.5 			Subsèrie Administració del thecaci
1.3 Grup de Sèries Patrimoni
1.3.1 	Sèrie Censals i violaris
1.3.2 	Sèrie Testaments
1.3.3 	Sèrie Marmessories
1.3.4	Sèrie Propietats
1.3.5 	Sèrie Causes Pies
1.3.6 	Sèrie Donacions
1.3.7 	Sèrie Béns mobles i immobles
1.3.8 	Sèrie Arrendaments
1.4 Grup de Sèries Església
1.4.1 	Sèrie Administració
1.4.1.1 			Subsèrie Culte i fàbrica
1.4.1.2 			Subsèrie Comptes
1.4.1.3 			Subsèrie Drets parroquials
1.4.1.4 			Subsèrie Indulgències
1.4.1.5 			Subsèrie Correspondència
1.4.2 	Sèrie Capellania
1.4.2.1 			Subsèrie Altars, retaules i imatges
1.4.3 	Sèrie Fundació de misses
1.4.5 	Sèrie Sacramentals
1.4.5.1 			Subsèrie Matrimonis
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1.4.5.2 			Subsèrie Comunions
1.4.5.3 			Subsèrie Compliment pasqual
1.4.5.4 			Subsèrie Esmenes
1.5 Grup de Sèries Malalts
1.5.1 	Sèrie Malalts
1.5.1.1 			Subsèrie Sol·licituds d’ingrés
1.5.1.2 			Subsèrie Registres de pacients
1.5.1.3			Subsèrie Registres de maternitat
1.5.1.4 			Subsèrie Correspondència
1.5.1.5 			Subsèrie Accidents laborals
1.5.1.6 			Subsèrie Institut Nacional de Previsió
1.5.2 	Sèries Beneficència
1.5.2.1 		Grup de Subsèries Diputació Provincial de Tarragona
1.5.2.1.1 			Subsèrie Acords
1.5.2.1.2 			Subsèrie Registre de pacients
1.5.2.1.3 			Subsèrie Comptes
1.5.2.2 		Grup de Subsèries Govern Civil
1.5.2.2.1 			Subsèrie Acords
1.5.2.2.2 			Subsèrie Registre de pacients
1.5.2.2.4 			Subsèrie Correspondència
1.5.3 	Sèrie Mútues
1.5.3.1 			Subsèrie Malalts
1.5.3.2 			Subsèrie Contractes
1.5.4	Sèrie Sindicats
1.5.5 	Sèrie Epidèmies
1.6 Grup de Sèries Difunts
1.6.2.1 	Sèrie Llibres d’òbits
1.6.2.2 	Sèrie Certificats de defunció
1.7 Grup de Sèries Farmàcia
1.7.1 	Sèrie Contractes d’arrendament
1.7.2 	Sèrie Medecines
1.7.3 	Sèrie Permisos
1.8 Grup de Sèries Edifici
1.8.1 	Sèrie Obres i reformes
1.8.1.1 			Subsèrie Pressupostos
1.8.1.2 			Subsèrie Contractes
1.8.1.3 			Subsèrie Projectes i Plànols
1.8.1.4 			Subsèrie Informes
1.8.2 	Sèrie Pòlisses i assegurances
1.9 Grup de Sèries Hospital Militar
1.9.1 	Sèrie Administració
1.9.1.1 			Subsèrie Correspondència
1.9.1.2 			Subsèrie Contractes
1.9.1.3 			Subsèrie Acords
1.9.2 	Sèrie Economia
1.9.2.1 			Subsèrie Comptes
1.9.3 	Sèrie Malalts
1.9.3.1 			Subsèrie Registres d’entrada i sortida
1.9.4 	Sèrie Obres i reformes
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2. FONS TEATRE PRINCIPAL
2.1 Grup de Sèries Administració
2.1.1 	Sèrie Correspondència
2.1.2 	Sèrie Arrendaments
2.1.2.1 			Subsèrie Teatre
2.1.2.2 			Subsèrie Cafè del Teatre
2.1.3 	Sèrie Representacions teatrals
2.1.5 	Sèrie Personal contractat
2.1.5.1	 		Subsèrie Conserges
2.1.5.2 			Subsèrie Taquillers
2.1.5.3 			Subsèrie Tramoista i guarda roba
2.1.5.4 			Subsèrie Rellotger
2.1.6 	Sèrie Arxiu
2.1.6.1 			Subsèrie Inventaris
2.1.7 	Sèrie Bens mobles i immobles
2.1.7.1 			Subsèrie Inventaris
2.2 Grup de Sèries Economia
2.2.1 	Sèrie Comptes
2.2.1.1 			Subsèrie Ingressos
2.2.1.2 			Subsèrie Despeses
2.3 Grup de Sèries Edifici
2.3.1 	Sèrie Obres i reformes
2.3.1.1 			Subsèrie Teatre
2.3.2 	Sèrie Mobiliari
2.3.2.1 			Subsèrie Teatre
2.3.3 	Sèrie Pòlisses i assegurances

3.  FONS CEMENTIRI
3.1 Grup de Sèries Administració
3.1.1 	Sèrie Reglaments
3.1.2	Sèrie  Correspondència
3.1.3	Sèrie Personal contractat
3.1.5.1 			Subsèrie Conserges
3.1.5.2 			Subsèrie Enterramorts
3.1.5.3 			Subsèrie Paleta
3.1.5.4 			Subsèrie Auxiliar del prior
3.1.4	Sèrie Arxiu
3.1.6.4 			Subsèrie Inventaris
3.1.5	Sèrie Bens mobles i immobles
3.1.7.1 			Subsèrie Inventaris
3.1.6 	Sèrie Personalitat Jurídica
3.1.7 	Sèrie Acords
3.1.8 	Sèrie Tarifes
3.1.9 	Sèrie Premsa
3.1.10.	Sèrie Enterraments
3.1.10.1 			Subsèrie Fosses
3.1.10.2 			Subsèrie Registre de cadàvers
3.1.10.3 			Subsèrie Drets d’enterrament
3.1.11. 	Sèrie Nínxols
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3.1.10.1. 			Subsèrie Títols de propietat
3.1.10.2 			Subsèrie Moviments o trasllats de cossos
3.1.10.3 			Subsèrie Nínxols de lloguer
3.1.10.4 			Subsèrie Registres Generals
3.2 Grup de Sèries Economia
3.2.1 	Sèrie Comptes
3.2.1.1 			Subsèrie Entrades
3.2.1.2 			Subsèrie Sortides
3.2.2 	Sèrie Llibres de Comptes
3.3 Grup de Sèries Edifici
3.3.1 	Sèrie Obres i reformes
3.3.1.1 			Subsèrie Projectes i Plànols
3.3.2.2 			Subsèrie Pressupostos
3.3.2.3 			Subsèrie Enderrocs
3.3.2.4 			Subsèrie Contractes
3.3.2.5 			Subsèrie Certificats
3.3.2 	Sèrie Mausoleus, capelles i criptes
3.3.2.1			 Subsèrie Projectes i plànols
3.3.2.2 			Subsèrie Propietats
3.3.2.3 			Subsèrie Fotografies
3.4 Grup de Sèries Funeràries
3.4.1 	Sèrie Contractes
3.4.2 	Sèrie Economia
3.4.1.1 			Subsèrie Ingressos
3.4.1.2 			Subsèrie Despeses
3.4.3 	Sèrie Tarifes
4. FONS DOCUMENTACIÓ ALIENA
4.1 	Sèrie Farmacèutic P. Solanes Alberich
4.2 	Sèrie Hisenda
4.3 	Sèrie Hospital de Vilafranca

Increments:

No.
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Àrea de condicions d'accés i ús

Condicions d'accés:

El seu accés és lliure.

Condicions de reproducció:

Segons la normativa de la Fundació Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.

Llengües i escriptures:

Les llengües utilitzades són fonamentalment el català i el castellà. Existeixen documents
en llatí que en la seva majoria són censals.

Característiques físiques:

No s'en observen.

Requeriments tècnics:

No s'en observen.

Instruments de descripció:

Es disposa d'un catàleg o inventari.

Àrea de documentació relacionada

Existència i localització de reproduccions:

La documentació es troba en dipòsit a l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.

Documentació relacionada:

L’usuari pot localitzar informació complementaria sobre l’esmentat Hospital, Teatre o
Cementiri a:

- Arxiu Històric de Tarragona (AHT) en el fons de protocols notarials i Llibres d’actes de
la ciutat.
- Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT) fons personals on es localitza el fons
de Mn. Pere Batlle Huguet i altres sèries on s’hi troben alguns comptes de l’Hospital.
- Arxiu Municipal de Tarragona (AMT) bàsicament pels llibres d’actes de la ciutat.
- Arxiu de la Diputació de Tarragona (ADT) en el fons de la beneficència.
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- CUBELLS, JOSEFINA. Una documentació inèdita: L’inventari dels censals de l’Hospital
de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona: segles XV-XIX: una aproximació vers un
catàleg a I Jornada d’història de la medicina Tarraconense, Tarragona, Hospital de Sant
Pau i Santa Tecla, 1989. Pàg. 6-69.

- PARELLADA, M i SÁNCHEZ REAL, J. Los Hospitales de Tarragona, Tarragona,
Sugrañes hermanos, 1959.

- VIVES RECASENS, F. Tarragona benéfica. Compendio histórico-práctico de las
actuales instituciones benéficas, Tarragona, 1929.
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Àrea de notes

Notes:

Per a la catalogació del fons es va signar un conveni amb l’Arxiu Històric Arxidiocesà de
Tarragona (AHAT) on es va dipositar la documentació des del juliol del 2010 fins a la
finalització de la seva digitalització.

Àrea de control de descripció

Autor i data(es):

Neus Sánchez Pié, agost del 2010 a setembre del 2011.

Fonts:

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers
de Catalunya, 2007.
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Inventari
1 Fons Hospital de Sant Pau i Santa Tecla 

1.1 Grup de Series Administració i govern 

1.1.1 Sèrie Junta de l'hospital 

1.1.1.1 Grup de subsèrie Llibres d'actes 

1.1.1.1.1 Subsèrie Registres 

Unitat catalogació 2200                                                                   0000002241
Unitat instal·lació Capsa 105
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Quadern de resolucions dels il·lustres senyors administradors del pio hospital de sant Pau y santa

Thecla de Tarragona que comensa a 13 de febrer de 1769".
Cronologia 13.02.1769  - 22.06.1806
Volum i Suport Volum en format foli amb índex alfabètic.
Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1                                                                   0000000001
Unitat instal·lació Capsa 1
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Resoluciones de la administración del Hospital desde el 18 Octubre 1813 hasta fin de 1833".
Cronologia 18.10.1813  - 14.12.1833
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró. 748 pàgines amb índex alfabètic.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
Bibliografia Aquest volum ha estat utilitzat en diverses publicacions com: ADSERÀ MARTORELL, JOSEP; "La

Casa de Convalescència de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (1815) i el Tatre Principal de
Tarragona (1636)", Tarragona, Associació d'amics de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, 1994. 
ADSERÀ MARTORELL, JOSEP; "La Casa de Recollides de Tarragona. Primera ampliació de
l'Hospital any 1764. Breu estudi sobre espolis i vacants, Tarragona, Associació d'amics de l'Hospital
de Sant Pau i Santa Tecla, 1994. 
ADSERÀ MARTORELL, JOSEP; "Història antiga i moderna del cementiri de Tarragona. Les despulles
de Teodor Reding i de Joan Smith descansen en aquest cementiri", Tarragona, Xarxa Sanitària i
Social de Santa Tecla, 2002.

Unitat catalogació 4                                                                   0000000002
Unitat instal·lació Capsa 1
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Acuerdos adoptados por la muy ilustre administración del Hospital en los años de 1834 a 1838

inclusives"
Cronologia 04.01.1834  - 07.11.1838
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí. Sense indexar ni paginar.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
Bibliografia Aquest volum ha estat utilitzat en diverses publicacions com:  ADSERÀ MARTORELL, JOSEP; "La

Casa de Recollides de Tarragona. Primera ampliació de l'Hospital any 1764. Breu estudi sobre espolis
i vacants, Tarragona, Associació d'amics de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, 1994. Entre altres. 

Unitat catalogació 16                                                                   0000000016
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Libro de acuedos de la ilustre administración del Pio Hospital de San Pablo y Santa Tecla de pobres

enfermos d'esta ciudad en el año de 1852”.
Cronologia 22.01.1852  - 10.12.1852
Volum i Suport Camisa en format foli. 10 folis.
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 5                                                                   0000000003
Unitat instal·lació Capsa 1
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Tomo primero. Libro de actas. Comprende desde 20 Enero 1887 a 11 Octubre 1875".
Cronologia 20.01.1887  - 11.10.1895
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 204 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 6                                                                   0000000005
Unitat instal·lació Capsa 2
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Tomo segundo. Libro de actas. Comprende desde 14 Octubre 1895 a 9 Noviembre 1903".
Cronologia 14.10.1895  - 09.11.1903
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 200 folis amb índex alfabètic.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 7                                                                   0000000006
Unitat instal·lació Capsa 3
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Tomo tercero. Libro de actas. Comprende desde 9 Noviembre 1903 a 24 Agosto 1911".
Cronologia 09.11.1903  - 24.08.1911
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 200 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 8                                                                   0000000008
Unitat instal·lació Capsa 4
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Tomo cuarto. Libro de actas. Comprende desde 25 Septiembre 1911 hasta el 24 de Enero de 1924".
Cronologia 25.09.1911  - 24.01.1924
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 200 folis amb índex alfabètic.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 974                                                                   0000001770
Unitat instal·lació Capsa 64
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Antecedentes relativos a la entrega del libro de actas al juez instructor de marina".
Cronologia 30.10.1918  - 10.11.1918
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc.      

Unitat catalogació 9                                                                   0000000009
Unitat instal·lació Capsa 4
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre d'actes de 1924 a 1934.
Cronologia 30.01.1924  - 30.01.1934
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 200 folis amb índex alfabètic.
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
Bibliografia ADSERÀ MARTORELL, J; "Història antiga i moderna del cementiri de Tarragona. Les despulles de
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Teodor Reding i de Joan Smith descansen en aquest cementiri", Tarragona, Xarxa Sanitària i Social
de Santa Tecla, 2002.

Unitat catalogació 11                                                                   0000000011
Unitat instal·lació Capsa 5
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Llibre d'actes de la Junta administrativa de l'Hospital de San Pau i Santa Tecla de Tarragona.

Comença en la sessió del 30 gener 1934".
Cronologia 30.01.1934  - 16.02.1960
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 195 folis amb índex alfabétic.
Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 10                                                                   0000000010
Unitat instal·lació Capsa 4
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Tomo de actas. Tomo 6 bis. 4 Agosto 1936 - 25 Febrero 1937".
Cronologia 04.08.1936  - 25.02.1937
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 6 folis.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.1.1.2 Subsèrie Esborranys i copiadors 

Unitat catalogació 18                                                                   0000000018
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys d'actes i correspondència adjunta.
Cronologia 1854 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 19                                                                   0000000019
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys d'actes i correspondència adjunta.
Cronologia 1855 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 20                                                                   0000000020
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys d'actes i correspondència adjunta.
Cronologia 1856 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 21                                                                   0000000021
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys d'actes i correspondència adjunta.
Cronologia 1857 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 22                                                                   0000000022
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys d'actes i correspondència adjunta.
Cronologia 1858 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 23                                                                   0000000023
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys d'actes i correspondència adjunta.
Cronologia 1859 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 25                                                                   0000000025
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys d'actes i correspondència adjunta.
Cronologia 1861 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 26                                                                   0000000026
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys d'actes i correspondència adjunta.
Cronologia 1862 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 27                                                                   0000000027
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys d'actes i correspondència adjunta.
Cronologia 1863 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 28                                                                   0000000028
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys d'actes i correspondència adjunta.
Cronologia 1864 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 29                                                                   0000000029
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys d'actes i correspondència adjunta.
Cronologia 1865 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 30                                                                   0000000030
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys d'actes i correspondència adjunta.
Cronologia 1866 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 31                                                                   0000000031
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys d'actes i correspondència adjunta.
Cronologia 1867 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 32                                                                   0000000032
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys d'actes i correspondència adjunta.
Cronologia 1868 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 33                                                                   0000000033
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys d'actes i correspondència adjunta.
Cronologia 1869 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 34                                                                   0000000034
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys d'actes i correspondència adjunta.
Cronologia 1870 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 13                                                                   0000000013
Unitat instal·lació Capsa 5
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre copiador de les actes.
Cronologia 22.07.1887  - 14.05.1910
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. Sense paginar ni indexar.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 773                                                                   0000000834
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1903.
Cronologia 10.03.1903  - 31.12.1903
Volum i Suport Camisa en format foli. 10 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 10.03.1903, 16.04.1903, 19.05.1903, 08.07.1903, 28.07.1903, 05.10.1903,

09.11.1903, 20.12.1903, 28.12.1903 i 31.12.1903.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 772                                                                   0000000833
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1904.
Cronologia 04.01.1904  - 31.12.1904
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 04.01.1904, 22.02.1904, 10.03.1904, 28.04.1904, 12.05.1904, 28.07.1904,

31.08.1904, 24.10.1904 i 31.12.1904.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 771                                                                   0000000832
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1905.
Cronologia 06.02.1905  - 31.12.1905
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 06.02.1905, 17.08.1905, 22.11.1905, 18.12.1905 i 31.12.1905.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 770                                                                   0000000831
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1906.
Cronologia 16.01.1906  - 31.12.1906
Volum i Suport Camisa en format foli. 14 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 16.01.1906, 29.01.1906, 05.02.1906, 09.02.1906, 05.03.1906, 12.03.1906,

02.05.1906, 09.06.1906, 02.07.1906, 15.09.1906, 17.10.1906, 05.11.1906, 05.12.1906 i 31.12.1906.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 769                                                                   0000000830
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1907.
Cronologia 12.03.1907  - 31.12.1907
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 12.03.1907, 09.04.1907, 12.06.1907, 15.06.1907, 15.07.1907, 30.09.1907,

25.10.1907, 23.12.1907 i 31.12.1907.
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 768                                                                   0000000829
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1908.
Cronologia 24.03.1908  - 02.12.1908
Volum i Suport Camisa en format foli. 11 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 24.03.1908, 02.06.1908, 07.07.1908, 09.09.1908, 14.09.1908, 27.10.1908,

02.12.1908 i 31.12.1908.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 767                                                                   0000000828
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1909.
Cronologia 27.01.1909  - 31.12.1909
Volum i Suport Camisa en format foli. 11 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 27.01.1909, 17.02.1909, 01.04.1909, 06.05.1909, 14.06.1909, 29.06.1909,

02.08.1909, 20.09.1909, 23.10.1909, 06.12.1909 i 31.12.1909.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 766                                                                   0000000827
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1910.
Cronologia 25.01.1910  - 31.12.1910
Volum i Suport Camisa en format foli. 12 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 25.01.1910, 14.03.1910, 23.04.1910, 28.05.1910, 21.07.1910, 01.08.1910,

17.08.1910, 12.09.1910, 02.10.1910, 09.11.1910, 20.12.1910 i 31.12.1910.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 765                                                                   0000000826
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1911.
Cronologia 19.01.1911  - 31.12.1911
Volum i Suport Camisa en format foli. 10 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 19.01.1911, 14.02.1911, 21.02.1911, 09.03.1911, 04.05.1911, 19.06.1911,

24.08.1911, 25.09.1911, 30.11.1911 i 31.12.1911.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 764                                                                   0000000825
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1912.
Cronologia 13.01.1912  - 31.12.1912
Volum i Suport Camisa en format foli. 13 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 13.01.1912, 06.02.1912, 25.03.1912, 28.05.1912, 03.06.1912, 25.06.1912,

05.08.1912, 16.10.1912, 23.10.1912, 18.11.1912, 05.12.1912, 23.12.1912 i 31.12.1912.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 763                                                                   0000000824
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1913.
Cronologia 28.01.1913  - 21.12.1913
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 28.01.1913, 13.02.1913, 04.03.1913, 10.04.1913, 02.06.1913, 15.10.1913,

26.11.1913, 09.12.1913 i 21.12.1913.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 762                                                                   0000000823
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1914.
Cronologia 01.01.1914  - 08.10.1914
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 01.01.1914, 27.01.1914, 29.01.1914, 16.03.1914, 27.05.1914, 22.07.1914 i

08.10.1914. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 761                                                                   0000000822
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1915.
Cronologia 20.01.1915  - 14.10.1915
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 20.01.1915, 23.02.1915, 09.06.1915 i 14.10.1915.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 760                                                                   0000000821
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1916.
Cronologia 10.01.1916  - 05.12.1916
Volum i Suport Camisa en format foli. 10 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 10.01.1916, 17.01.1916, 10.02.1916, 28.02.1916, 20.03.1916, 25.04.1916,

01.07.1916, 18.10.1916, 25.10.1916 i 05.12.1916.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 759                                                                   0000000820
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1917.
Cronologia 23.01.1917  - 31.12.1917
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 23.01.1917, 28.02.1917, 10.03.1917, 28.04.1917, 04.07.1917, 14.11.1917 i

31.12.1917.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 758                                                                   0000000819
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol Esborranys de les actes de 1918.
Cronologia 06.03.1918  - 18.12.1918
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 06.03.1918, 28.06.1918, 07.10.1918, 30.10.1918, 11.11.1918, 15.11.1918 i

18.12.1918.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 757                                                                   0000000818
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1919.
Cronologia 19.01.1919  - 08.11.1919
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 19.01.1919, 20.03.1919, 30.05.1919, 07.07.1919 i 08.11.1919.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 756                                                                   0000000817
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1920.
Cronologia 17.01.1920  - 26.10.1920
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta dels dies 17.01.1920, 31.01.1920, 13.02.1920, 21.02.1920, 09.03.1920, 30.03.1920,

23.04.1920, 28.07.1920 i 26.10.1920.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 755                                                                   0000000816
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Esborranys de les actes de 1921.
Cronologia 03.01.1921  - 06.06.1921
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Abast i Contingut Inclou: Acta del dia 03.01.1921, 21.02.1921, 07.04.1921, 11.06.1921 i 06.06.1921.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.1.2 Grup de subsèrie Gestors 

1.1.1.2.1 Subsèrie Administradors i vocals 

Unitat catalogació 1374                                                                   0000000062
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Presa de poder dels administradors Manuel Plazas, prevere i canonge, Josep Antoni Vidal, regidor de

la ciutat i Francisco Ignacio Pallejà, regidor de la ciutat.
Cronologia 15.01.1810  
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 folis.
Abast i Contingut És una copia.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 475                                                                   0000000565
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Personal. Legajo número 10'. Expedient número 1.
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol "Nombramiento de señores administradores".
Cronologia 16.10.1855  - 11.09.1939
Volum i Suport Camisa en format foli. 107 documents.
Abast i Contingut Relació dels administradors des de 1855 fins 1939. (sense data).

16.10.1855, Tarragona. Carta de Joan Calvete Bru canonge síndic a la Junta de l'hospital nomenant
al canonge magistral Ramon Vionnet Montfort com a administrador de l'hospital.
29.07.1856, Tarragona. Carta d'Andreu Marimon Montserrat i Ramon Vionnet, canonges, als senyors
canonges administradors de l'hopsital informant que l'ajuntament provisional de Tarragona ha
nomenat com administradors de l'hospital a Josep Antoni de Castellarnau i Josep Virgili.
12.03.1857, Tarragona. Carta de l'ajuntament als admistradors de la Junta de l'hospital informant del
nomenament dels administradors seglars Josep Ricart i Rafel Cañellas.
04.01.1859, Tarragona. Carta de l'ajuntament de Tarragona al president de la Junta de l'hospital
informant del nomenament dels administradors seglars Francesc de Paula Cirera i Rafel Cañellas.
04.01.1861, Tarragona. Carta de l'ajuntament de Tarragona al president de la Junta de l'hospital
informant del nomenament de l'administrador Simó Lloberas.
14.02.1861, Tarragona. Carta del capítol de la catedral als administradors de l'hospital nomenant a
Manel Fernández Arango i Molina administrador de l'hospital.
04.01.1863, Tarragona. Carta de l'ajuntament de Tarragona a la Junta de l'hospital informant del
nomenament dels administradors seglars Josep Maria Albanés i Rafel Cañellas.
04.05.1863, Tarragona. Carta del capítol de la catedral als administradors de l'hospital nomenant a
Salustiano Real de la Mora administrador de l'hospital.
06.02.1864, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant de la substitució de
l'administrador Rafel Cañellas per Josep Boada.
04.01.1865, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant de la substitució de
l'administrador Josep Maria Albanés per Placido Maria de Montoliu.
05.01.1867, Tarragona. Carta de l'ajuntament de Tarragona a la Junta de l'hospital informant del
nomenament dels administradors seglars Antoni Satorras i Placido Maria de Montoliu.
05.10.1868, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant de la substitució dels
administradors Antoni Satorras y Placido Maria de Montoliu.
03.01.1869, Tarragona. Carta de l'ajuntament de Tarragona a la Junta de l'hospital informant del
nomenament dels administradors seglars Rafel Miracle Pellicer i Pau Castellà.
10.04.1869, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant de la substitució dels
administradors Rafel Miracle Pellicer i Pau Castellà per Gabino de la Maza Muñoz i Francisco Antonio
Vidal.
06.10.1869, Tarragona. Carta de l'ajuntament de Tarragona a la Junta de l'hospital informant del
nomenament dels administradors seglars Rafel Cañellas i Joan Gasset.
18.08.1870, Tarragona. Carta de l'ajuntament de Tarragona a la Junta de l'hospital informant de la
substitució de l'administrador Rafel Cañellas per Joaquim Rius Montaner.
13.04.1871, Tarragona. Carta de l'ajuntament de Tarragona a la Junta de l'hospital informant de la
substitució de l'administrador Joan Gasset per Felix Donoso.
24.10.1871, Tarragona. Carta de l'ajuntament de Tarragona a la Junta de l'hospital informant de la
substitució de l'administrador Joaquim Rius Montaner per Tomàs Babot.
06.02.1872, Tarragona. Carta de l'ajuntament de Tarragona a la Junta de l'hospital informant del
nomenament dels administradors Fructuoso Enola i Tomàs Babot. 
13.02.1873, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant de la substitució dels
administradors per Pau Castellà i Salvador Cortada.
21.10.1873, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament de Pau Forés
Pallàs com a administrador de l'hospital.
15.01.1874, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant de la substitució dels
administradors per Josep Iglesias i Joaquim Torrens.
25.02.1874, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant de la substitució dels
administradors per Tomàs Babot i Fèlix Donoso.
05.01.1875, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant de la substitució dels
administradors per Manuel Orovio i Tomàs Cuchi.
04.02.1876, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament de Josep González
Torres com a administrador de l'hospital.
02.07.1879, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant de la substitució dels
administradors per Josep S. Fàbregas i Francesc Salvany.
24.01.1880, Tarragona. Carta del capítol de la catedral al canonge Pau Bofarull Escolà
nomenament-lo administrador de l'hospital.
05.07.1880, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament de Joan Ródenas
Perona com a administrador de l'hospital.
19.04.1881, Tarragona. Carta de l'ajuntament de Tarragona a la Junta de l'hospital informant del
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nomenament dels administradors Manuel de Orovio i Antoni Miró.
16.11.1881, Tarragona. Carta del capítol de la catedral a la Junta de l'hospital informant de la dimissió
del canonge penitenciari Pau Bofarull Escolà com administrador de l'hospital.
24.01.1882, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge
Carmelo Sala Viñas com a administrador de l'hospital.
23.01.1883, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament de Joan Comas
Vidal com a administrador de l'hospital.
07.07.1883, Tarragona. Carta de l'ajuntament de Tarragona a la Junta de l'hospital informant del
nomenament dels administradors Sebastià Cónsul i Josep Porta.
20.08.1883, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament deJosep Iborra
Catafau com a administrador temporal de l'hospital.
13.03.1884, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Josep S. Fàbregas i Francesc Salvany.
01.03.1886, Tarragona. Carta de la Junta administrativa.
12.03.1886, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Pau Bru Nadal i Josep Porta.
16.04.1886, Tarragona. Carta de la Junta administrativa.
30.06.1886, Tarragona. Carta de Joan Ródenas a la Junta administrativa de l'hospital.
21.05.1886, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament de Tomas Sucona
Vallès com a administrador de l'hospital.
25.01.1887, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament de Joan Alaix
Byzcarri com a administrador de l'hospital.
04.07.1887, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Manuel Orovio i Ramon Miró.
24.01.1887, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament de Ramon Sanuy
Figuerola com a administrador de l'hospital.
09.01.1890, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Joan Matheu i Miquel Malé.
21.08.1890, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Josep Visiendo i Felip Veciana.
23.01.1891, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge
Ramon Guillamet Coma com a administrador de l'hospital.
08.07.1891, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Felip Veciana Berenguer i Salvador Cortada.
23.01.1892, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge Joan
Corominas Gili com a administrador de l'hospital.
11.03.1892, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament de
Joan Caballé Goyeneche com a administrador de l'hospital.
01.06.1892, Tarragona. Dimissió de Joan Caballé com administrador de l'hospital.
02.06.1892, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament de
Joan de March com a administrador de l'hospital.
08.06.1892, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital a Joan Caballé per agraïr el servei que ha
donat a l'hospital.
06.07.1892, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament de
Eduard Tapias com a administrador de l'hospital.
09.07.1892, Tarragona. Dimissió de l'administrador Salvador Cortada.
24.01.1893, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge
Jaume Dachs Sabater com a administrador de l'hospital.
09.01.1894, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Joan Jujol Pellicer i Ramon Morena Bové.
23.01.1895, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge Joan
Alaix com a administrador de l'hospital.
05.07.1895, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Manuel de Orovio i Joan Jujol.
27.01.1896, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge Anton
Balsells de Suelves com a administrador de l'hospital.
03.07.1897, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Manuel de Orosio i Rafel Cañellas.
23.01.1898, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge
Andreu Deixeus Cuyàs com a administrador de l'hospital.
07.07.1899, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Josep Vilar i Rafel Cuchí.
16.05.1900, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge Antoni
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Balsells com a administrador de l'hospital.
09.01.1902, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Josep Vilar i Rafel Cuchí.
04.01.1904, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Rafel Cañellas i Antoni Miró.
18.11.1905, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge
Gaietà Sentís Gran com a administrador de l'hospital.
13.01.1906, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Ramon Caballé i Rafel Cañellas.
23.01.1906, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge Joan
Costa Llobera com a administrador de l'hospital.
24.01.1908, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge
Francesc d'Assís Vidal i Barraquer com a administrador de l'hospital.
09.07.1909, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Robert Guasch i Francisco Carrete.
08.01.1910, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Francesc Carreté i Tomàs Nin.
25.01.1911, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge
Miquel Serra Sucarrats com a administrador de l'hospital.
08.01.1912, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Francesc Dalmau i Joan Galofré.
23.01.1912, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge
Llorenç Virgili Roig com a administrador de l'hospital.
12.01.1914, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Josep Montserrat Muntadas i Salvador Ventosa Pina.
22.05.1914, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge Isidre
Gomà Tomàs com a administrador de l'hospital.
11.01.1916, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Manuel de Orovio Romeu i Xavier Martorell Pons.
05.03.1918, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Manuel de Orovio i Xavier Martorell.
13.04.1920, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Manuel de Orovio Romeu i Celestí Salvador Gras.
11.04.1922, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Josep Prats Vilafranca i Josep Arana Esteve.
23.01.1923, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge Josep
Cartañà Inglès com a administrador de l'hospital.
04.10.1923, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Gil Soler Palau i Josep Roca Fortuny.
13.12.1923, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament de
l'administrador Andreu A. Bessa Caballero.
08.07.1924, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Andreu A. Besa Caballero i Francesc Rigau Bosch.
17.09.1924, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Manuel Vilar de Orovio i Antoni Malé Escudé.
15.10.1924, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital a l'alcalde de la ciutat referent al nomenament
dels administradors de l'hospital.
08.01.1925, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital.
28.07.1927, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge
Ramon Sabaté Balcells com a administrador de l'hospital.
14.05.1928, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Antoni Malé Escudé i Josep Sabaté Batalla.
03.05.1929, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Joan Salvat Bové i Antoni Malé Escudé.
28.02.1930, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Celestí Salvadó Gras i Josep Prats Vilafranca.
20.04.1931, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Josep Prats Vilafranca i Amós Ruiz Lecina.
27.04.1931, Tarragona. Carta de la Junta a l'alcalde de la ciutat referent al nomenament dels
administradors.
05.08.1931, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament de
l'administrador Joan Balañà Solé.
12.08.1931, Tarragona. Carta de la Junta a l'alcalde de la ciutat.
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01.09.1931, Tarragona. Carta de l'ajuntament al degà de l'hospital acceptant  la dimissió de
l'administrador Amós Ruiz Lecina.
09.09.1931, Tarragona. Carta de la Junta a l'alcalde de la ciutat informant de la presa de posessió del
càrrec d'administrador de l'hospital per Joan Balañà Solé.
14.03.1933, Tarragona. Carta de l'ajuntament al degà de l'hospital acceptant  la dimissió de
l'administrador Manel Miró Esplugues.
21.02.1933, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge Josep
Vallès Barceló com a administrador de l'hospital.
09.02.1934, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Joan Masalles Forns i Ramon Boronat Puntons.
04.05.1934, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge Josep
Bru Ralduà com a administrador de l'hospital.
20.10.1934, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Francesc Vidal Franquès i Jaume Bori Gallart.
15.06.1935, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Joaquim Maria Girón Giménez i Maximilià Ramos González.
10.07.1935, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament de
l'administrador Amadeu Bosch Macià.
25.01.1939, Tarragona. Carta del capítol de la catedral informant del nomenament del canonge
Jaume Garcès Sabaté com a administrador de l'hospital.
31.01.1939, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Pau Brú Rosell i Miquel Aleu Prat.
11.09.1939, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital informant del nomenament dels
administradors Joaquim Girón Giménez i Joan Solsona Isern.

Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 445                                                                   0000000510
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Personal". Expedient número 50.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al nombramiento hecho extemporáneamente por el ayuntamiento de los

concejales Don Eduardo Oliva y Don José Floreivi para vocales de la Junta de este Hospital”.
Cronologia 19.09.1918  - 20.12.1918
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut 19.09.1918, 07.10.1918, 08.10.1918, 30.10.1918, 02.11.1918, 04.12.1918, 18.12.1918, 20.12.1918,

Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest assumpte.
19.09.1918, Tarragona. Carta de l'alcalde de l'ajuntament de Tarragona a l'administrador de la Junta
de l'hospital anunciant el nomenament dels dos vocals per a la Junta de l'hospital.
08.10.1918, Tarragona. Carta de la Junta a l'ajuntament de la ciutat explicant que el càrrec de vocals
seglars ja està ocupat pels senyors Don Manuel de Orovio Romeu y Don Xavier Martorell Pons els
quala han d'ocupar el càrrec durant dos anys.
22.10.1918, Tarragona. Carta de l'ajuntament a la Junta de l'hospital demanant còpia de l'escriptura
de la fundació de l'hospital.
02.11.1918, Tarragona. Carta de la Junta administrativa a l'alcalde de l'ajuntament alegant no poder
enviar una còpia de l'escriptura ja que l'original d'aquesta es troba a l'arxiu de l'arquebisbat.
04.12.1918, Tarragona. Carta de l'ajuntament de Tarragona a l'administrador de la Junta de l'Hospital
reclamant la còpia de l'escriptura de funfació de l'hospital.
20.12.1918, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital a l'alcalde de la ciutat per a que una persona
designada per l'ajuntament s'ocupi d'aconseguir una còpia de l'escriptura de la fundació de l'hospital.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.1.2.2 Subsèrie Priors i majordoms 

Unitat catalogació 2228                                                                   0000002229
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de Josep March, prior de l'Hospital, certificant el treball i el bon comportament de Ramon

Madriguera, majordom i comptador de l'hospital.
Cronologia 08.06.1808  
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Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.     

Unitat catalogació 498                                                                   0000000566
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. Expedient 31-32.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Expedient referent al nomenament del prior mossèn Antoni Forcades.
Cronologia 15.07.1883  - 07.09.1886
Volum i Suport Camisa en format foli.  5 documents.
Abast i Contingut 15.07.1883, Tarragona. Carta de la Junta a l'arquebisbe, Benet Vilamitjana i Vila, informant de la

plaça vacant de prior de l'hospital.
18.07.1883, Tarragona. Carta de Benet Vilamitjana i Vila, arquebisbe de Tarragona, al president de la
Junta informant del nomenament de mossèn Antoni Forcades com a prior de l'hospital.
19.07.1883, Tarragona. Carta de la Junta a mossèn Antoni Forcades anunciant el seu nomenament
com a prior de l'hospital.
31.08.1886, Tarragona. Carta de mossèn Antoni Forcades, prior, a la Junta de l'hospital informant del
seu nomenament com a provisor i vicari general del bisbe d'Astorga i conseqüentment deixar el càrrec
de prior de l'hospital.
07.09.1886, Tarragona. Resposta de la Junta a mossèn Antoni Forcades.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 502                                                                   0000000570
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente personal del prior y mayordomo de este hospital reverendo Don Pablo Guasch y Balart,

presbítero”.
Cronologia 13.09.1886  - 24.11.1900
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Abast i Contingut 13.09.1886, Tarragona. Còpia de l'acta referent al nomenament de mossèn Pau Guasch com a prior

de l'hospital per l'arquebisbe.
02.07.1892, Tarragona. Carta de la Junta al prior referent a haver-se negat, aquest últim, a la
readmissió de dues pacients.
08.07.1893, Tarragona. Carta de la Junta al prior informant d'alguns canvis del reglament (2).
09.07.1892, Tarragona. Resposta del prior Pau Guasch a la Junta de l'hospital.
24.11.1900, Tarragona. Carta de la Junta al prior Pau Guasch informant que pel mal estat econòmic
del centre han de reduir-li el sou.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 519                                                                   0000000591
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 20.
Inventari: 'Personal. Legajo número 10'. Expedient número 1.

Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Expediente para la devolución de la fianza constituida por Don Antonio Martínez para responder del

cargo de contralor de este Hospital”.
Cronologia 18.09.1896  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 499                                                                   0000000567
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. Expedient 35-31.
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Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Instancia del señor mayordomo pidiendo se le abone el importe del gas que consume en su

habitación”.
Cronologia 15.11.1903  
Volum i Suport Camisa en format foli. 1 document.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 503                                                                   0000000571
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la creación del cargo de prior sustituto y nombramiento del reverendo Don

Alberto Ferrer y Sandoval”.
Cronologia 23.04.1910  - 08.05.1910
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 23.04.1910, Tarragona. Còpia de l'acta referent al nomenament de mossèn Albert Ferrer com a prior

substitut.
10.05.1910, Tarragona. Carta de mossèn Albert Ferrer a la Junta acceptant el càrrec de prior
substitut.
08.05.1910, Tarragona. Carta de la Junta al prior Pau Guasch i a mossèn Albert Ferrer, prior substitut.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 501                                                                   0000000569
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Oficio al señor mayordomo de este Hospital”.
Cronologia 07.01.1913  - 04.03.1903
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 07.01.1903, Tarragona. Carta de la Junta a mossèn Pau Guasch, prior i majordom, referent a la

fiança del Teatre Principal.
07.01.1903, Tarragona. Resposta del prior Pau Guasch a la Junta.
04.03.1903, Tarragona. Carta de la Junta al prior Pau Guasch referent a l'assumpte de la fiança del
Teatre Principal.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 500                                                                   0000000568
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al nombramiento de prior accidental por enfermedad del propietario Don Pablo

Guasch y del nombramiento del reverendo Don Antonio Parera y Constantí para prior efectivo por
defunción del expresado señor Guasch. Falleció asesinado por la horda roja en Julio 1936”.

Cronologia 21.12.1913  - 30.02.1920
Volum i Suport Camisa en format foli. 14 documents.
Abast i Contingut 21.12.1913, 23.12.1913, 24.12.1913, 24.12.1913, 01.01.1914, 27.01.1914, 29.01.1914, 30.01.1914,

12.02.1914, 13.02.1914, 14.02.1914, 30.01.1920, Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest
expedient.
23.12.1913, Tarragona. Carta de la Junta a mossèn Josep Torres i Cunillera nomenant-lo prior
substitut de l'hospital per enfermetat del prior Pau Guasch.
24.12.1913, Tarragona. Carta de la Junta a l'alcalde de la ciutat informant del nomenament de
mossèn Josep Torres i Cunillera com a prior substitut de l'hospital.
30.01.1914, Tarragona. Carta de la Junta a l'arquebisbe informant de la plaça vacant de prior i
sugeriment del nomenament de mossèn Antoni Parera i Constantí.
11.01.1914, La Canonja. Sol·licitud de mossèn Amadeu Blanch Fabregat per ocupar la plaça de prior.
12.01.1914, Mont-ral. Sol·licitud de mossèn Joan Cunillera i Guinovart per ocupar la plaça de prior.
21.01.1914, Tarragona. Sol·licitud de mossèn Joan Ros Arnau per ocupar la plaça de prior.
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26.01.1914, Tarragona. Sol·licitud de mossèn Joaquim Virgili Cardona per ocupar la plaça de prior.
27.01.1914, L'Aleixar. Sol·licitu de mossèn Antoni Parera i Constantí per ocupar la plaça de prior.
30.01.1914, Tarragona. Carta del secretari de la Junta a Josep Bru Balart.
07.02.1914, Tarragona. Carta de l'arquebisbat a la Junta de l'hospital informant del nomenament de
mossèn Antoni Parera com a prior de l'hospital.
13.02.1914, Tarragona. Carta de la Junta a mossèn Antoni Parera informant del seu nomenament
com a prior de l'hospital.
13.02.1914, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital a mossèn Josep Torres Cunillera per agrair els
serveis realitzats com a prior substitut.
30.02.1920, Tarragona. Carta del prior Antoni Parera a la Junta de l'hospital demanant un augment de
sou.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 553                                                                   0000000648
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Cèdula personal i butlleta de l'Arbitri municipal sobre els llogaters de mossèn Antoni Parera prior de

l'hospital.
Cronologia 05.11.1916  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1433                                                                   0000001495
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al depósito de valores del reverendo Don Antonio Parera de importe ciento diez y

seis mil pesetas y dos mil pesos argentinos nominales”. 
Cronologia 18.11.1925  - 04.01.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.2 Sèrie Personalitat jurídica 

Unitat catalogació 1396                                                                   0000001352
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al contrato celebrado con Don Manuel Bru y del Hierro procurador de Madrid

autorizandole para gestionar el reconocimiento de un crédito a favor de este hopsital procedente de
los bienes que se vendieron por consecuencia de las leyes desamortizadoras”.

Cronologia 05.11.1906  - 28.06.1916
Volum i Suport Camisa en format foli. 44 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1407                                                                   0000001354
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la solicitud de exención del impuesto especial de 0.25 pesetas creado por la ley

de 29 de Diciembre de 1910 sobre los bienes pertencientes a personas jurídicas”.
Cronologia 19.06.1911  - 05.01.1912
Volum i Suport Camisa en format foli. 11 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1410                                                                   0000001353
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Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la venta de un título de deuda interior de 50.000 nominales para poder

satisfacer los gastos de un expediente posesorio de las fincas urbanas de este hospital, derechos
reales de las mismas e inscripción en el registro de la propiedad”.

Cronologia 05.08.1912  - 23.10.1912
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 44                                                                   0000000082
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acta d'incautació de l'Hospital civil de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona pel senyor Director

General d'Assistencia Social de les comarques tarragonines, senyor Albert Oliva Alentorn els dies 28 i
29 de juliol de 1936".

Cronologia 30.07.1936  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 43                                                                   0000000083
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acta a instancia de la Junta del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de esta ciudad levantada a 2 de

Febrero de 1939".
Cronologia 02.02.1939  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1056                                                                   0000001634
Unitat instal·lació Capsa 67
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Certificats diversos referents al caràcter benèfic de l'Hospital.
Cronologia 16.12.1959  - 18.12.1959
Volum i Suport Camisa en format foli. 13 documents.
Abast i Contingut 16.12.1959, Tarragona. Certificat del vicari general, monsenyor Francesc Vives Recasens, del càrrec

que desenvolupa Pere Batlle Huguet, degà.
16.12.1959, Tarragona. Certificat emès per l'alcalde de Tarragona referent al nom de l'hospital i a
l'existencia d'altres hospitals a Tarragona. 
18.12.1959, Tarragona. Certificat emès pel secretari de la Junta Provincial de Beneficència, Salvador
Gabriel Centellas, referent a la classificació de l'Hospital com a establiment benèfic.
Nota de la fundació de l'hospital i la declaració d'establiment benèfic i altres escrits sobre la fundació.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.     

1.1.3 Sèrie Funcionament intern 

1.1.3.1 Subsèrie Reglaments 

Unitat catalogació 35                                                                   0000000036
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Reglamento para el orden y gobierno interior del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1898 
Volum i Suport Camisa en format quart. 6 documents.
Abast i Contingut 1898, Tarragona. Projectes del reglament (3).

1898, Tarragona. "Reglamento para el orden y gobierno interior del Hospital de San Pablo y Santa
Tecla de Tarragona" (3).

28



Arxiu Històric Hospital Sant Pau i Santa Tecla - AHSPT

Arx
iu

 H
is

tò
ric

 H
os

pi
ta

l S
an

t P
au

 i 
San

ta
 T

ec
la

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 37                                                                   0000000037
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Reglamento de regimen interior del Pio Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia [Primera meitat del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents. 17 i 19 folis respectivament.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 14                                                                   0000000015
Unitat instal·lació Capsa 6
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario".
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Reglamento para el orden y gobierno interior del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona, 

reformado por acuerdo de 13 de Octubre de 1902”.
Cronologia 1902 
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 1902, Tarragona. Esborrany del reglament escrit a mà.

1902, Tarragona. "Reglamento para el orden y gobierno interior del Hospital de San Pablo y Santa
Tecla de Tarragona".

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 504                                                                   0000000572
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a nombramientos de médicos y reglamentación del cuerpo médico del Hospital”.
Cronologia 12.1923 - 21.02.1925
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Abast i Contingut 12.1923, Tarragona. Projecte de regalement interior del cos mèdic de l'hospital.

25.01.1925, Tarragona. Projecte de reglament interior del cos mèdic de l'hospital.
25.01.1925, Tarragona. Carta de R.Batestini, A. Rabadà i A. París a la Junta referent a la fi de la
vigència del reglament.
21.02.1925, Tarragona. Reglament interior del cos mèdic de l'hospital.
Projecte de reglament interior del cos mèdic de l'hospital.

Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2186                                                                   0000001604
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Reglamento interior del cuerpo médico del hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 21.02.1925  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1503                                                                   0000001371
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Fragment del reglament de l'hospital de l'any 1930.
Cronologia 01.08.1930  
Volum i Suport Camisa en format foli.  5 documents en format quart.
Llengües Castellà.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1364                                                                   0000000054
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Autorització del cardenal Vidal i Barraquer per modificar el reglament de l'hospital.
Cronologia 14.03.1933  - 23.04.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Abast i Contingut 11.03.1933, Tarragona. Petició del degà de l'hospital al cardenal arquebisbe Francesc d'A. Vidal i

Barraquer per modificar el reglament de l'hospital.
14.03.1933, Tarragona. Carta del Vicari General, Josep Brú Scrio autoritzant la modificació del
reglament en un termini de 6 mesos.
21.04.1934, Tarragona. Carta del degà de la Junta al cardenal arquebisbe Francesc d'A. Vidal i
Barraquer demanant l'ampliació del termini per modificasr el reglament.
23.04.1934, Tarragona. Carta del cardenal arquebisbe Francesc d'A. Vidal i Barraquer autoritzant
l'ampliació del termini per dur a terme la modificació del reglament de l'hospital.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 36                                                                   0000000035
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Règim intern de l'Hospital General de les comarques tarragonines de Tarragona".
Cronologia 1937 
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 folis.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 41                                                                   0000000091
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Reglament dels sanatoris privats.
Cronologia [Anys quaranta del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou retall de premsa.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2147                                                                   0000001552
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Seguro de enfermedad. Reglamento".
Cronologia 1943 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2151                                                                   0000001555
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Reglamento del régimen, gobierno y servicio de las residencias del Seguro Obligatorio de

Enfermedad".
Cronologia 1953 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 975                                                                   0000000964
Unitat instal·lació Capsa 64
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Reglament intern de l'any 1957.
Cronologia 1957 
Volum i Suport Camisa en format foli. 27 documents.
Abast i Contingut 18.01.1857, Madrid. Còpia del Decret de 18 de gener de 1957 del B.O.E relatiu als ajudants tècnics

sanitaris femenins.
09.05.1957, Tarragona.Reglament aprovat el 09.05.1957.
1957, Tarragona. Esborranys (5).
07.05.1957-10.05.1957, Tarragona. Còpia de les cartes enviades a diverses personalitats i metges
informant del nou reglament.(20).

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 57                                                                   0000000039
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Reglament de règim interior del servei de patologia digestiva.
Cronologia 23.11.1972  
Volum i Suport Camisa en format foli. 23 folis mecanografiats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 58                                                                   0000000040
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Reglament de règim interior del servei d’otorinolaringologia.
Cronologia 1973 
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 folis mecanografiats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 987                                                                   0000000976
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Reglamento del cuerpo facultativo del hospital de San Pablo y Santa Tecla. Tarragona".
Cronologia 1977 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2051                                                                   0000000417
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Estatuts de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. Fundació privada”.
Cronologia 1985 
Volum i Suport Volum en format quart. 6 pàgines.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.3.2 Subsèrie Organització 

Unitat catalogació 507                                                                   0000000575
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Horaris de l'hospital.
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Cronologia [Primera meitat del segle XX]
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut 03.1925, Tarragona. Horaris dels pacients.

Horari de les oficines (3).
Horari de serveis: porter, enfermer, vetllador i grum.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 556                                                                   0000000617
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Formularis en blanc.
Cronologia [Primera meitat del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou formularis de l'Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès i de l'Hospital de sant Joan de

Reus.
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
Fonts La cronologia del document ha estat deduida pel nom amb el que es cita l'hospital durant els anys de

la Guerra Civil espanyola.

Unitat catalogació 469                                                                   0000000541
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital-Personal'. Expedient número 24.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Expedient relatiu a la reforma de plantilla de l'any 1900.
Cronologia 22.10.1900  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2184                                                                   0000001600
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acords de la Junta de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla en la sessió celebrada el dia 11 de juliol

de 1935".
Cronologia 11.07.1935  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 566                                                                   0000000627
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Circular on s’especifica la documentació necessària per a hospitalitzar malalts a càrrec de la

beneficència provincial.
Cronologia [Dècada de 1940-1950].
Volum i Suport Camisa en format foli. 1 document en format quart.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 576                                                                   0000000644
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Normas para el servicio médico de este establecimiento".
Cronologia [Dècada de 1940-1950].
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 563                                                                   0000000645
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Anunci dels metges de guàrdia municipals.
Cronologia [Dècada de 1940-1950].
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2142                                                                   0000001546
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pautes establertes pel Ministeri de Treball davant dels accidentats laborals.
Cronologia 04.1966 
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 963                                                                   0000000053
Unitat instal·lació Capsa 64
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Organigrames dels metges i relació per especialització.
Cronologia [Dècada de 1970 ].
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.3.3 Subsèrie Estadístiques 

Unitat catalogació 2099                                                                   0000000191
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Relació del moviment assistencial.
Cronologia 1957 - 1958
Volum i Suport Camisa en format foli. 1 foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 68                                                                   0000000049
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Estadístiques referents a l'ingrés i les estançes dels malalts.
Cronologia 1959 - 1976
Volum i Suport Camisa en format foli. 17 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.3.4 Subsèrie Informes i estudis 

Unitat catalogació 2068                                                                   0000000418
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Informe sobre l'hospital realitzat per l' inspector municipal de sanitat.
Cronologia 1929 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2052                                                                   0000000424
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Informe enviat al Ministeri del Treball.
Cronologia 1948 
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 995                                                                   0000000985
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Hospital de San Pablo y Santa Tecla. Memoria del año 1960”.
Cronologia 1961 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 996                                                                   0000000986
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Hospital de San Pablo y Santa Tecla. Memoria del año 1961”.
Cronologia 1962 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 997                                                                   0000000987
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Hospital de San Pablo y Santa Tecla. Memoria del año 1962”.
Cronologia 1963 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 998                                                                   0000000988
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Hospital de San Pablo y Santa Tecla. Memoria y balance del año 1963”.
Cronologia 1964 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 999                                                                   0000000989
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Hospital de San Pablo y Santa Tecla. Memoria y balance del año 1964”.
Cronologia 1965 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1000                                                                   0000000990
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Hospital de San Pablo y Santa Tecla. Memoria y balance del año 1965”.
Cronologia 1966 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1001                                                                   0000000991
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Hospital de San Pablo y Santa Tecla. Memoria y balance del año 1966”.
Cronologia 1967 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1002                                                                   0000000992
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Hospital de San Pablo y Santa Tecla. Memoria y balance del año 1967”.
Cronologia 1968 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1003                                                                   0000000993
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Hospital de San Pablo y Santa Tecla. Memoria y balance del año 1968”.
Cronologia 1969 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 61                                                                   0000000042
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Informe del servei de cardiologia.
Cronologia 24.01.1969  
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 folis mecanografiats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1005                                                                   0000000995
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Hospital de San Pablo y Santa Tecla. Memoria y balance del año 1969”.
Cronologia 1970 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 62                                                                   0000000043
Unitat instal·lació Capsa 7
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Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Memoria del conjunto de actividades a desarrollar por el servicio de microbiologia, parasitologia y

serologia del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia [Anys setanta del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 folis mecanografiats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 63                                                                   0000000046
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Informe del departament de l'Aparell Digestiu.
Cronologia [Anys setanta del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 folis.
Abast i Contingut Inclou un plànol del departament.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 71                                                                   0000000085
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Detalle de algunos capitulos del estudio: Coste por estancia".
Cronologia [Dècada de 1970].
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 65                                                                   0000000045
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Documentació referent als problemes econòmics derivats de l’assistència als malalts dependents de

la Diputació.
Cronologia 1971 - 1973
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 folis mecanografiats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1004                                                                   0000000994
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Hospital de San Pablo y Santa Tecla. Memoria y balance del año 1970”.
Cronologia 1971 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 69                                                                   0000000050
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Estancias causadas por enfermos con cargo a la excelentísima Diputación en los años que a

continuación se detallan”.
Cronologia 1972 - 1974
Volum i Suport Camisa format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 59                                                                   0000000041
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Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Informe del servei de broncologia.
Cronologia 14.04.1972  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 folis mecanografiats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 64                                                                   0000000044
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Relación de camas hospitalarias de tipo agudo (Hospital general y quirurgico) en la provincia de

Tarragona” .
Cronologia 1973 - 1976
Volum i Suport Camisa en format foli. 1 foli mecanografiat.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 67                                                                   0000000048
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Informe del departament de bacteriologia.
Cronologia 1974 
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 folis mecanografiats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.3.5 Subsèrie Proveïment 

Unitat catalogació 1452                                                                   0000001509
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente para la subasta de sumministro del pan necesario al consumo de éste hospital desde 4

de Julio de 1896 a 30 Junio 1897”.
Cronologia 03.07.1886  - 04.07.1886
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1453                                                                   0000001510
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Subasta para el sumministro de la leche de cabra necesaria al consumo de este Hospital desde 4 de

julio de 1896 a 30 junio 1897”.
Cronologia 22.06.1896  - 18.06.1887
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1451                                                                   0000001511
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente para la subasta de suministro de la carne de carnero necesaria al consumo de éste

hospital desde 4 de julio de 1896 a 30 junio de 1897”.	
Cronologia 22.06.1896  - 21.06.1902
Volum i Suport Camisa en format foli. 18 documents.
Abast i Contingut Inclou expedient de 1902 títulat: "Subasta para el suministro de la carne de carnero. Adjudicado a

Don Ramon Huguet".
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1394                                                                   0000001351
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Petición de crèdito que tenia contra este hospital la abastecedora de carne Doña Isabel Donato y que

fue ratificado a sus herederas en 4 julio 1901”.
Cronologia 01.06.1900  - 08.07.1901
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1079                                                                   0000001047
Unitat instal·lació Capsa 68
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupostos de Siemens Reiniger Veifa S.A per a la instal·lació de diversos aparells a la sala de

radiologia.
Cronologia 02.07.1927  
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Abast i Contingut Inclou plànol de la planta baixa de l'hospital.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 652                                                                   0000001407
Unitat instal·lació Capsa 44
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència relativa a la compra d'un aparell per a terapia.
Cronologia 11.12.1927  - 10.03.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2234                                                                   0000002234
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost d'un aparell de diatèrmia.
Cronologia 28.02.1928  - 01.03.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc.      

Unitat catalogació 678                                                                   0000000723
Unitat instal·lació Capsa 47
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Documentació relativa a les consultes efectuades a Industrias Sanitarias, S.A. (Antigua casa

Hartmann) per la compra d'un aparell esterilitzador de llet.
Cronologia 12.08.1936  - 03.09.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 681                                                                   0000000728
Unitat instal·lació Capsa 47
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Correspondència entre l'Hospital i l'empresa José Prat S.L.-fábrica de apósitos antisépticos-.
Cronologia 13.08.1936  - 18.08.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
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Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 679                                                                   0000000731
Unitat instal·lació Capsa 47
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre l'Hospital i el President del Comitè Sanitari de Guerra referent a una comanda

de material mèdic.
Cronologia 19.08.1936  - 22.08.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 680                                                                   0000000727
Unitat instal·lació Capsa 47
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Correspondència entre l'Hospital i Vichy Català S.A.
Cronologia 16.09.1936  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1064                                                                   0000001618
Unitat instal·lació Capsa 67
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Carta al Governador Civil referent a les subsistències alimentàries necessàries per l'Hospital.
Cronologia 15.12.1943  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.     

Unitat catalogació 1065                                                                   0000001617
Unitat instal·lació Capsa 67
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Renda d'alcohol per a ús sanitari.
Cronologia 23.04.1948  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.     

Unitat catalogació 629                                                                   0000000694
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost d'Imare S.L per a la instal·lació d’una cambra frigorífica.
Cronologia 04.07.1950  - 27.07.1950
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2402                                                                   0000002402
Unitat instal·lació Sense Contenidor
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibreta de proveïments de queviures i material sanitari.
Cronologia 1955 
Volum i Suport Volum en format foli. 5 folis.
Llengües Castellà.
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Unitat catalogació 703                                                                   0000000767
Unitat instal·lació Capsa 48
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pressupost de material mèdic divers de la casa GARCOR, S.L.
Cronologia 12.01.1955  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1087                                                                   0000001536
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Propostes de Philips ibérica, S.A.E per la instal·lació d'un nou aparell de Raigs X.
Cronologia 20.03.1957  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2137                                                                   0000001537
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pressupost de Casa Torrecilla per material mèdic divers.
Cronologia 15.11.1957  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2410                                                                   0000002410
Unitat instal·lació Capsa 107
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre de proveïment de material sanitari de l'hospital.
Cronologia 1960 
Volum i Suport Volum en format foli. Inclou índex en format quart.
Llengües Castellà.

Unitat catalogació 1014                                                                   0000001004
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pressupost de J. Juan Sellas, S en C. Sucesora de José Cabré per una taula d'operacions.
Cronologia 23.05.1961  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1013                                                                   0000001003
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost de Herbert Schlegel i S.A Clausolles per la compra de material mèdic.
Cronologia 07.06.1961  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 622                                                                   0000000688
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Documentació relativa a la compra d’una rentadora i una assecadora de la casa Domus.
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Cronologia 25.03.1964  - 26.04.1965
Volum i Suport Camisa en format foli. 19 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.3.6 Subsèrie Tarifes 

Unitat catalogació 2107                                                                   0000000747
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Tarifas aprobadas por la muy ilsutre Junta en sesión de diez y ocho del actual y que han de empezar

a regir en primero de enero del año próximo".
Cronologia 28.12.1926  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1929                                                                   0000000077
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Tarifas mínimas especiales para los servicios de radiologia, electrologia y radium aplicables para los

enfermos hospitalizados a cargo de la excelentísima Diputación Provincial”.
Cronologia 1941 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 820                                                                   0000001529
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Tarifas de asistencia médica de accidentes del trabajo aprobadas por orden de 24 de abril de 1934".
Cronologia 1943 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1191                                                                   0000001420
Unitat instal·lació Capsa 74
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Tarifes de la secció de radiologia, radioteràpia, radiumteràpia i recuperació.
Cronologia 01.10.1952  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 840                                                                   0000001527
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Tarifas de honorarios y retribuciones de los facultativos médicos encargados de la asistencia de los

obreros accidentados en el trabajo".
Cronologia 1954 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2143                                                                   0000001547
Unitat instal·lació Capsa 45
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Tarifas de INSA para las intervenciones".
Cronologia 07.07.1955  
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2102                                                                   0000000739
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Orientación de tarifas para enfermos particulares. Servicio de radiología del Hospital de San Pablo y

Santa Tecla".
Cronologia 1958 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 648                                                                   0000001539
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Tarifes del Seguro Escolar.
Cronologia [Dècada de 1960].
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2152                                                                   0000001557
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Tarifes de la clínica Santa Tecla per a Igualatorio Médico Quirurgico colegial (A.S.I.S.A.).
Cronologia 23.03.1960  - 19.11.1962
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1423                                                                   0000001526
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Tarifas de comidas de acompañantes".
Cronologia 15.06.1960  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2144                                                                   0000001548
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Tarifes de Oro Médico, S.A per la Clínica Santa Tecla.
Cronologia 01.09.1960  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2141                                                                   0000001545
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Tarifes d'hospitalització establertes pel Sindicato Provincial de Actividades Diversas.
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Cronologia 10.04.1962  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2150                                                                   0000001554
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Nuevas tarifas comunicadas por la inspección de los servicios sanitarios del S.O.E trasladando

resolución del servició de instalaciones del mismo a partir de 1 de junio de 1962".
Cronologia 06.1962 
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2076                                                                   0000000087
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Preus de les habitacions de l'hospital.
Cronologia 01.03.1963  - 01.10.1968
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 641                                                                   0000001419
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Tarifas aplicadas a enfermos intervenidos en quirófano de la clínica Santa Tecla. Precio de los

distintos servicios".
Cronologia 01.03.1963  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 646                                                                   0000001528
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Tarifas que rigen en ésta clínica en los casos de asistencia por accidentes de trabajo".
Cronologia 28.03.1964  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 643                                                                   0000001417
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Tarifes de l'hospital pels estudiants afiliats al 'Seguro Escolar'.
Cronologia 09.01.1965  - 24.03.1965
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 640                                                                   0000001533
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Tarifes del sindicat falangista Sindicato provincial de actividades sanitarias.
Cronologia 01.07.1965  - 10.05.1968
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Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2145                                                                   0000001550
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Tarifes del sindicato Provincial de actividades sanitarias.
Cronologia 03.08.1965  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2149                                                                   0000001553
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Tarifes del Instituto Nacional de Previsión.
Cronologia 28.04.1967  - 01.05.1967
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2078                                                                   0000000089
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Tarifes del sindicat "18 de Julio".
Cronologia 09.01.1968  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2140                                                                   0000001544
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Tarifas que se aplican en la Clínica de Santa Tecla para los accidentes de trabajo".
Cronologia 26.03.1968  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 38                                                                   0000000079
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Tarifes d'hospitalització pels beneficiaris de la Seguretat Social.
Cronologia 1970 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2077                                                                   0000000088
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Tarifes de l'Hospital.
Cronologia [Anys setanta del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2079                                                                   0000000090
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Tarifes del "Seguro escolar".
Cronologia [Anys setanta del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2139                                                                   0000001543
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Tarifes del Sindicato Provincial de Actividades Sanitarias.
Cronologia 08.10.1971  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 647                                                                   0000001416
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Tarifes de l'hospital pels malalts afiliats a la Seguretat Social.
Cronologia 22.10.1971  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 636                                                                   0000001418
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Tarifes mèdiques per accidents de treball i malalties professionals.
Cronologia 07.12.1973  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 60                                                                   0000000086
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Tarifes de la mútua ASISA.
Cronologia 1977 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 637                                                                   0000001540
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Carta del doctor Josep Adserà demanant una revisió de les tarifes de l'hospital.
Cronologia 17.08.1978  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.3.7 Subsèrie Contractes 
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Unitat catalogació 1449                                                                   0000001508
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al contrato de suministro eléctrico”.
Cronologia 20.01.1922  - 18.09.1922
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1431                                                                   0000001493
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expedient que conté el contracte del telèfon” .
Cronologia 15.10.1928  - 26.10.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.4 Sèrie Personal contractat 

1.1.4.1 Grup de subsèrie Metges i personal sanitari 

1.1.4.1.1 Subsèrie Metges titulars 

Unitat catalogació 461                                                                   0000000523
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital-personal'. Expedient número 3.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente personal del médico-cirujano Don Antonio Maria Aymat y Busquets”. 
Cronologia 1830 - 26.11.1900
Volum i Suport Camisa en format foli. 14 documents.
Abast i Contingut Inclou una nota explicativa dels diferents metges que han habitat en les habitacions destinades als

metges de l'hospital des de 1830.
04.06.1877, 11.08.1878, 15.04.1879, 16.09.1886, 10.02.1888, 06.11.1891, 18.12.1895, 19.06.1897,
23.11.1897, 28.03.1898, 24.11.1900, 12.12.1900, Tarragona. Còpies de les actes que tracten aquest
assumpte.
23.04.1879, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Aymat agraint els serveis que ha prestat a
l'hospital i informant-lo dels nous nomenaments dels metges Antoni Mir i Josep Piquer.
28.04.1877, 27.05.1877, 04.06.1877, Tarragona. Còpia de les actes referents a la jubilació del doctor
Colom.
15.09.1886, Tarragona. Sol·licitud del doctor Aymat per ocupar la plaça del doctor Colom.
04.02.1888, Tarragona. Sol·licitud del doctor Aymat per ocupar la plaça del doctor Antoni Mir.
09.09.1878, Tarragona. Sol·licitud del doctor Aymat per ocupar la plaça del doctor Colom.
06.11.1891, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Aymat informant-lo de la feina que han de fer els
practicants que l'ajuden.
18.12.1891, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Aymat sobre la mort del pacient Rafel Pros Tort.
10.04.1897, Tarragona. Copiador d'una carta enviada per la Junta als doctors Aymat i Nolla referent a
l'excés de malalts hospitalitzats.
19.06.1897, Tarragona. Certificat dels anys treballats a l'hospital.
23.11.1897, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Aymat informant de la necessitat d'avisar a la
Junta en cas de no poder assistir a l'hospital.
25.03.1898, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Aymat informant de l'enviament d'una còpia del
nou reglament.
24.11.1900, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Aymat informant-lo de la destitució del doctor
Nolla.
26.11.1900, Tarragona. Carta del doctor Aymat a la Junta de l'hospital acceptant la destitució del
doctor Nolla.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 17                                                                   0000000017
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Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Jubilació del metge Jaume Parcet.
Cronologia 11.05.1853  - 12.05.1853
Volum i Suport Camisa. Format foli i format quart. 5 documents.
Abast i Contingut 11.05.1853, Tarragona. Carta de Rafel Royo i Joaquima Ferrer, apoderats de Joan Mata, demanant el

pagament del sou que l'Hospital no va pagar mentre aquest era metge.
12.05.1853, Tarragona. Còpia de l'acta referent a la carta de Rafel Royo i Joaquima Ferrer.
12.05.1853, Tarragona. Carta de la Junta de l'Hospital al president i vocals de l'acadèmia de medicina
y cirurgia de Barcelona demanant la jubilació del doctor Jaume Parcet.
Nota de Lluis Teixidó, administrador de l'Hospital. (Sense data).

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 459                                                                   0000000539
Unitat instal·lació Capsa 39
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Sol·licituds dels doctors Antoni Mir i Casases i Josep Piquer i Piquer per ésser metges de l'hospital.
Cronologia 12.05.1877  - 27.06.1879
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents
Abast i Contingut 12.05.1877, Tarragona. Sol·licitud del doctor Mir Casases per ésser metge de l'hospital.

09.09.1878, Tarragona. Sol·licitud del doctor Mir per ocupar la plaça vacant del doctor Colom.
09.09.1878, Tarragona. Sol·licitud del doctor Piquer per ocupar la plaça del doctor Colom.
04.12.1878, Barcelona. Carta de l'Acadèmia de medicina i cirugia de Barcelona a la Junta de l'hospital
afirmant la vigència dels mèrits presentats pels dos doctors.
27.06.1879, Tarragona. Carta dels doctors Mir i Piquer a la Junta per agrair haver estat nomenats
metges de l'hospital.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 453                                                                   0000000517
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Personal" Expedient número 5.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente personal del médico-cirujano Don Joaquim Rovira y Solá. Fallecido en 22 Marzo de

1894”.
Cronologia 18.03.1884  - 22.07.1893
Volum i Suport Camisa en format foli. 16 documents.
Abast i Contingut 18.03.1884, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Joaquim Rovira y Solà nomenant-lo metge auxiliar

de l'hospital.
01.04.1884, Tarragona. Carta del doctor Rovira a la Junta acceptant el càrrec.
30.03.1886, Tarragona. Carta del doctor Rovira a la Junta demanant poder ampliar la seva habitació.
14.08.1886, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Rovira referent a les obres efectuades a l'habitació
del metge.
02.09.1886, Tarragona. Carta del doctor Rovira a la Junta regerent al pagament de les obres
efectuades a l'habitació del metge.
24.02.1887, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital al doctor Rovira.
20.09.1888, Tarragona. Sol·licitud del doctor Rovira per ocupar la plaça de metge vacant per la mort
d'Antoni Mir Casases.
26.11.1890, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital al doctor Rovira referent a algunes queixes que
habia rebut l'hospital.
12.05.1891, Tarragona. Carta de l'ajuntament de la ciutat a la junta referent a haver-se negat l'hospital
a admetre prostitutes.
06.11.1891, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Rovira informant-lo del nomenament del doctor
Antonio Mora com a practicant.
12.05.1892, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Rovira perque aquest passi consulta a totes les
sales de l'hospital.
09.06.1892, Tarragona. Carta del doctor Rovira a la Junta de l'hospital.
08.06.1892, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Rovira per a que aquest compleixi amb les seves
obligacions.
15.06.1892, Tarragona. Carta del doctor Rovira a la Junta de l'hospital.
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08.07.1893, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Rovira recordant-li les seves obligacions.
22.07.1893, Taragona. Carta de la Junta la doctor Rovira.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 452                                                                   0000000516
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Personal" Expedient número 6.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nombramiento de médico-oculista a favor de Don José Porta y Vidal. En sesión del dia 11 de Abril de

1902 fue nombrado médico-oculista titular de este hospital”.
Cronologia 26.05.1884  - 19.04.1902
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Abast i Contingut 26.05.1884, Tarragona. Sol·licitud del doctor Josep Porta per ocupar una plaça de metge oculista.

03.07.1884, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Porta agraint el seu oferiment.
15.04.1902, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Porta nomenant-lo metge oculista de l'hospital per
haver abandonat la plaça el doctor Joan Miró.
19.04.1902, Tarragona. Carta del doctor Porta al degà de la Junta acceptant el càrrec.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 454                                                                   0000000518
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Personal" Expedient número 10.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente personal del médico-cirujano especialista en las enfermedades oculares Don Juan Miró y

Rebull. Cesó en Abril 1902 (acta de la sesión del dia 11) por haber levantado el domicilio en esta
ciudad”.

Cronologia 05.07.1887  - 01.10.1902
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Abast i Contingut 05.07.1887, Tarragona. Sol·licitud del doctor Joan Miró per ser nomenat metge oculista.

23.05.1889, Tarragona. Carta del doctor Joan Miró a la Junta de l'hospital.
22.10.1895, Tarragona. Sol·licitud del doctor Joan Miró per ser nomenat metge oculista.
24.10.1895, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Miró notificant el seu nomenament com a metge
oculista de l'hospital.
 01.10.1902, Tarragona. Certificat de l'ocupació del doctor Miró.
Esborrany del document anterior.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 455                                                                   0000000519
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Personal" Expedient número 12.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente personal del médico-cirujano Don Ramon Nolla y Martí. Cesó en 31 diciembre de 1900

por haberse suprimido la plaza".
Cronologia 27.01.1888  - 29.12.1900
Volum i Suport Camisa en format foli. 19 documents
Abast i Contingut 27.01.1888, Tarragona. Sol·licitud del doctor Ramon Nolla Martí per ocupar la plaça de metge cirurgià.

26.11.1894, Tarragona. Sol·licitud del doctor Ramon Nolla Martí per ocupar la plaça de metge cirurgià
vacant per la mort del doctor Joaquim Rovira Solà.
25.03.1894, Tarragona. Sol·licitud del doctor José Caballero Romeu per ocupar la plaça de metge
cirurgià.
28.03.1894, Tarragona. Sol·licitud del doctor Agustí Soler Pellejà per ocupar la plaça de metge
cirurgià.
28.03.1894, Tarragona. Sol·licitud del doctor Lluís Soler per ocupar la plaça de metge cirurgià.
27.03.1894, Tarragona. Sol·licitud del doctor Francesc Cañellas Elias per ocupar la plaça de metge
cirurgià.
02.04.1894, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital al doctor Nolla informant-lo del seu
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nomenament com a metge cirurgià de l'hospital.
29.01.1895, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital al doctor Ramon Nolla oferint-li l'habitació
destinada al metge cirurgià.
03.06.1895, Tarragona. Carta entre Ramon Nolla i la Junta de l'hospital demanant que es duguin a
terme algunes millores a l'hospital.
Inventari realitzat pel doctor Nolla de l'instrumental quirúrgic que mancava a l'hospital.
18.05.1895, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital al doctor Nolla referent a les millores a efectuar
a l'hospital.
31.12.1891, Tarragona. Carta entre la Junta de l'hospital i el doctor Nolla notificant el nomenament
com a metge oculista el doctor J. Miró.
23.11.1897, Tarragona. Carta entre la Junta i el doctor Nolla.
22.02.1898, Tarragona. Honoraris rebuts per l'assistència al mariner suec Don Gustavo A. Carlssom.
24.02.1898, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Nolla per tornar al majordom de l'hospital uns
honoraris rebuts per l'assistencia al malalt Gustavo A. Carlsstom.
25.02.1898, Tarragona. Carta del doctor Nolla a la Junta referent a l'assumpte d'haver rebut
honoraris.
05.10.1898, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Nolla referent a l'elevat nombre de malalts de
l'hospital.
24.11.1900, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Nolla referent a la fi del seu càrrec de metge
cirurgià i l'abandó de l'habitació que ocupava.
27.12.1900, Tarragona. Carta de doctor Nolla a la Junta referent al seu cesament.
29.12.1900, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Nolla agraint els seus oferiments per l'hospital.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 443                                                                   0000000540
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital-Personal'. Expedient número 25.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Comunicaciones del colegio de médicos de esta provincia dirigidas a la Junta y al médico-cirujano de

este hospital señor Aymat a consecuencia de la supresión de una plaza de médico-cirujano acordada
por la Junta".

Cronologia 27.11.1900  - 10.12.1900
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents
Abast i Contingut 27.11.1900, Tarragona. Carta del Col·legi de metges a la Junta demanant una còpia de tots els

contractes dels metges de l'hospital.
05.12.1900, Tarragona. Resposta de la Junta de l'hospital al Col·legi de metges.
29.11.1900, Tarragona. Carta del Col·legi de metges a la Junta de l'hospital referent a l'acomiadament
del doctor Nolla.
06.12.1900, Tarragona. Acords presos a la Junta de govern del Col·legi de metges.
10.12.1900, Tarragona. Carta del doctor Aymat a la Junta de l'hospital referent als acords presos en
la Junta de govern del Col·legi de metges.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 464                                                                   0000000527
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Personal" Expedient número 32.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Retención de la cuarta parte del sueldo al médico-cirujano de este hospital Don Antonio Maria Aymat

a instancia de la Agencia ejecutiva de este partido y por débitos de la contribución industrial”.
Cronologia 30.12.1901  - 13.03.1903
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Abast i Contingut 30.12.1901, Tarragona. Carta de la Agencia ejecutiva del partido de Tarragona a la Junta

administrativa.
04.02.1902, Tarragona. Resposta de la Junta.
11.03.1903, Tarragona. Carta de la Agencia ejecutiva del partido de Tarragona al President de la
Junta administrativa.
13.03.1903, Tarragona. Resposta de la Junta.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 478                                                                   0000000545
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 31.
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 5.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nombramiento de cirujano-dentista de este Hospital a favor de Don Fulgencio Agustí y Aleu”.
Cronologia 21.03.1902  - 21.11.1929
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 21.03.1902, Tarragona. Sol·licitud del doctor Fulgencio Agustí Aleu per ocupar una plaça de dentisa a

l'hospital.
14.04.1902, Tarragona. Resposta de la Junta al doctor Agustí Aleu nomenant-lo dentista de l'hospital.
21.11.1929, Tarragona. Certificat del secretari de la Junta Joan Noguera Ribalta donant fe dels anys
treballats a l'hospital pel doctor Fulgencio Agustí Aleu.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 470                                                                   0000000532
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital-Personal'. Expedient número 10.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a los ofrecimientos hechos por el médico Don Ángel Rabadá a cambio de que se

le nombrara gratuitamente operador y cirujano del establecimiento. Año 1916 Don Àngel Rabada
presenta nueva instancia reiterando sus ofrecimientos”.

Cronologia 27.10.1909  - 16.12.1923
Volum i Suport Camisa en format foli. 10 folis.
Abast i Contingut 27.10.1909, Tarragona. Sol·licitud del doctor Rabadà per poder operar a l'hospital.

27.10.1909, 11.12.1909, 20.11.1910, 07.12.1910, 10.01.1916, 14.01.1917, Tarragona. Còpia de les
actes referents a aquest expedient.
11.12.1909, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital al doctor Rabadà desestimant la petició del
doctor.
20.11.1910, Tarragona. Carta del president del Col·legi de metges de Tarragona a la Junta.
10.12.1910, Tarragona. Resposta de la Junta a la carta del Col·legi de metges de Tarragona.
28.12.1915, Tarragona. Sol·licitud del doctor Rabadà per ser nombrat metge operador.
14.01.1916, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Aymat per saber la seva opinió sobre la sol·licitud
del doctor Rabadà.
31.01.1916, Tarragona. Carta del doctor Aymat a la Junta manifestant la seva opinió.
16.12.1923, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Rabadà nomenant-lo metge operador.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 448                                                                   0000000537
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-personal". Expedient número 56.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente del cirujano operador numerario jefe de la sección de cirugía doctor Don José Maria

Güerri”.
Cronologia 28.05.1912  - 15.09.1927
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Abast i Contingut "Expedienre relativo a la oferta del Doctor Güerri para practicar en este hospital operaciones

quirurgicas mediante determinadas condiciones pudiendo ostentar el título de operador del hospital
de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona" pertanyent a al lligall "Hospital-Personal" expedient
número 45.
28.05.1912, Tarragona. Còpia de l'acta referent a aquest assumpte.
29.11.1923, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Güerri informant del seu nomenament (2).
05.04.1927, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Güerri informant-lo que en agraiment als serveis
realitzats a l'hopsital s'ha decidit regalar-li un títol de posessió d'un nínxol al cementiri de Tarragona.
19.04.1927, Tarragona. Carta del doctor Güerri a la Junta per agrair el seu gest.
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15.09.1927. Carta de Lluís Güerri, germà del doctor Güerri a la Junta per agrair el gest de l'hospital
amb la mort del doctor Güerri.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 462                                                                   0000000525
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-personal". Expedient número 51.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la jubilación del médico Don Antonio Maria Aymat”.
Cronologia 26.10.1920  - 05.01.1921
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Abast i Contingut 26.10.1920, 27.10.1920, 12.11.1920, 03.01.1921, 10.07.1923, Tarragona. Còpies de les actes que

tracten l'assumpte de la jubilació del doctor Aymat.
26.10.1920, Tarragona. Sol·licitud del doctor Aymat a la Junta d'un temps de descans donada la seva
avançada edat.
12.11.1920, Tarragona. Carta del doctor Aymat a la Junta recomenant al doctorJosep Soler Roig com
a substitut.
05.01.1921, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Aymat acceptant el nomenament com a successor
el doctor Josep Soler Roig.
05.01.1921, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Soler Roig informant-lo del seu nomenament com
a metge director substitut del doctor Aymat.
Carta de la filla del doctor Aymat referent a desocupar el pis que ocupava el seu pare. (sense data).

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 446                                                                   0000000511
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Personal" Expedient número 54.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al nombramiento de médico-oculista sustituto del Hospital a favor de Don Antonio

Artal Valls”.
Cronologia 04.06.1921  - 27.05.1924
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut 04.06.1921, Tarragona. Sol·licitud del doctor Antoni Artal Valls per ocupar la plaça de metge oculista

de l'hospital.
09.11.1923, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital al Doctor Artal anunciant el seu nomenament
com a metge oculista de l'hospital.
17.05.1924, Tarragona. Carta del doctor Artal a la Junta demanant sis mesos de llicència.
Carta del doctor Artal al doctor Battestini demanant-li que visiti a un pacient seu de l'hospital ja que el
doctor Artal no hi podia acudir (sense data).
Carta de la Junta administrativa al doctor Artal informant-lo que no se li otorga la llicència de sis
mesos que havia demanat. (sense data).
27.05.1924, Tarragona. Dimissió del doctor Artal.
Carta de la Junta al doctor Artal acceptant la seva dimissió. (sense data).

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 463                                                                   0000000526
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital-personal'. Expedient número 55.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la vacante de médico-cirujano por defunción de Don Antonio Maria Aymat y

personal del nombrado Don Rafael Battestini y Galup”.
Cronologia 24.05.1923  - 04.12.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 18 documents.
Abast i Contingut 24.05.1923, 01.06.1923, 21.06.1923, 22.06.1923, Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest

expedient.
01.06.1923, Tarragona. Condicions per ocupar la plaça vacant.
01.06.1923, Tarragona. Anunci de la plaça vacant.
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29.05.1923, Tarragona. Anunci de la plaça vacant.
13.06.1923, Tarragona. Sol·licitud del doctor Rafel Battestini (2).
14.06.1923, Tarragona. Sol·licitud del doctor Antoni Paris Solé.
15.06.1923, Tarragona. Sol·licitud del doctor Josep Soler Roig.
22.06.1923, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital al doctor Solé Roig infotmant-lo que no ha sortit
elegit per ocupar la plaça vacant.
Carta de la Junta (sense data).
22.06.1923, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Battestini informant-lo del seu nomenament (2).
19.05.1923, Tarragona. Carta del doctor Soler Roig a la Junta posant el seu càrrec a la seva
disposició.
01.08.1923, Tarragona. Presa de posessió del càrrec pel doctor Battestini.
30.07.1925, Tarragona. Renuncia del doctor Battestini al càrrec de metge director.
14.09.1929, Tarragona. Dimissió del doctor Battestini.
04.10.1929, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Battestini desestimant la seva dimissió.
28.10.1931, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital al doctor Battestini fent efectiu el nomenament
de metge intern i confirmant-lo com a director.

Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 482                                                                   0000000549
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 60.
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 12.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al médico otorrinolaringólogo del Hospital Don Luís Torrents”.
Cronologia 19.11.1923  - 28.10.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 19.11.1923, Barcelona. Sol·licitud del doctor Torrents per ocupar una plaça de metge a l'hospital.

29.11.1923, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Torrents nomenant-lo metge otorrinolaringòleg de
l'hospital.
28.10.1931, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Torrents convertint en efectiu el nomenament de
metge otorrinolaringòleg de l'hospital.

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 472                                                                   0000000534
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-personal". Expedient número 57.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al cirujano operador numerario Don Àngel Rabadà Mayné”
Cronologia 17.05.1925  - 10.07.1925
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 17.05.1925, Tarragona. Dimissió del doctor Àngel Rabadà Mayné.

10.07.1925, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital al doctor Rabadà acceptant la seva dimissió.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 483                                                                   0000000550
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 61.
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 13.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al nombramiento de Don Juan Mallafré Guasch para el cargo de médico

oftalmológico del Hospital”.
Cronologia 20.11.1926  - 19.07.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Abast i Contingut 20.11.1926, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Mallafré nomenant-lo metge oftalmològic.

26.11.1926, Tarragona. Carta del doctor Mallafré a la Junta de l'hospital per agrair la confiança pel
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seu nomenament de metge oftalmològic (2).
26.06.1928, Tarragona. Petició del doctor Mallafré i el doctor Josep Maria Font.
19.07.1928, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Mallafré informant-lo del seu nomenament com a
metge numerari juntament amb el doctor Josep Maria Font.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 484                                                                   0000000551
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 62.
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 14

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al nombramiento de médico numerario del Hospital a favor de Don Enrique

Guasch Guimenez”
Cronologia 18.03.1927  - 25.03.1927
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 18.03.1927, Barcelona. Sol·licitud del doctor Enrique Guasch Gimenez per ocupar una plaça de

metge cirurjià.
25.03.1927, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Guasch nomenant-lo cirurjià de l'hospital.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 460                                                                   0000000524
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Personal" Expedient número 63.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al nombramiento de Don Ramon Torres Carreras para médico director de

radiología del Hospital. Dejó de prestar sus servicios con motivo de la guerra”.
Cronologia 23.03.1927  - 01.04.1927
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 23.03.1927, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Torres anunciant-li el seu nomenament com a

metge director de radiologia.
01.04.1927, Tarragona. Carta del doctor Torres a la Junta agraint el nomenament.

Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 449                                                                   0000000513
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Personal" Expedient número 64.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente sobre provisión del cargo vacante por defunción del doctor José Maria Güerri de médico

jefe de la facultad de cirugía a favor del doctor Don Joaquim Soler Dopff”.
Cronologia 08.10.1927  - 17.02.1929
Volum i Suport Camisa en format foli. 17 documents.
Abast i Contingut Inventari amb els documents que conté l'expedient.

08.10.1927, Tarragona. Condicions establertes per la Junta per a l'ocupació del nou càrrec.
Anunci del càrrec vacant (2).
Inventari de les sol·licituds presentades que conté l'expedient.
31.10.1927, Barcelona. Sol·licitud presentada pel doctor Joaquim Soler y Dopff.
14.10.1927, Tarragona. Sol·licitud del doctor Joaquim Salarich.
22.10.1927, Tarragona. Sol·licitud del doctor Sebastià Casanellas Amigó.
22.10.1927, Tarragona. Sol·licitud del doctor Joaquim Castellarnau.
21.10.1927, Barcelona. Sol·licitud del doctor Josep Rabassa.
20.10.1927, Barcelona. Sol·licitud del doctor Antonio Morales.
03.11.1927, Reus. Sol·licitud del doctor Josep Maria Ibarz.
Sol·licitud del doctor Ramon San Ricart. (sense data).
17.11.1927, Tarragona. Notificació de la Junta de l'hospital al doctor Soler Dopff del seu nomenament
com metge cap de la secció de cirurgia.
19.11.1927, Tarragona. Possessió del càrrec pel doctor Joaquim Soler Dopff.
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11.02.1929, Barcelona. Dimissió del doctor Joaquim Soler Dopff.
17.02.1929, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Soler Dopff acceptant la seva dimissió.
Esborrany de la carta del dia 17.02.1929.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 485                                                                   0000000552
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 65.
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 17.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nombramiento de los señores doctores Sastre, Sans, Font, Artal, Solsona, Veciana y Tarrés y Bosch

y Solà para médicos de éste Hospital. Nombramiento de los señores Font y Mallafré para la sección
de oftalmologia y medicina y Don Luis Delclós para radiologia”.

Cronologia 02.03.1928  - 29.10.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 16 documents.
Abast i Contingut 02.03.1928, 09.03.1928, 11. 03.1928, Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest expedient.

18.03.1928, Tarragona. Nomenament dels metges Joan Sans Salafranca, Josep Maria Font y Cabot
per la secció de medicina i Josep Maria Sastre y Piqué per la de cirurgia, Pedro Borsch y Solà per la
de radiologia, Juan Tarrés Roca per la secció de terapéutica física, Francisco Veciana Español per la
de pediatria, Joan Solsona Ysern per la de dermatologia i venereologia y Antoni Artal i Valls per la
d'oftalmologia.
19.07.1928, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Josep Maria Font comunicant el seu nomenament
efectiu com a metge numerari.
01.08.1928, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Tarrés nomenant-lo metge numerari de la secció
de cirurgia.
01.08.1928, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Luis Delclós comunicant el seu nomenament
efectiu com a metge numerari.
28.10.1931, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Tarrés comunicant el seu nomenament efectiu
com a metge numerari.
28.10.1931, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Joan Sans Salafranca comunicant el seu
nomenament efectiu com a metge numerari.
28.10.1931, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Josep Maria Font y Cabot comunicant el seu
nomenament efectiu com a metge numerari.
28.10.1931, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Antoni Artal Valls comunicant el seu nomenament
efectiu com a metge numerari.
28.10.1931, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Joan Solsona Isern comunicant el seu
nomenament efectiu com a metge numerari.
28.10.1931, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Francesc Veciana Español comunicant el seu
nomenament efectiu com a metge numerari.
28.10.1928, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Pere Bosch y Solà comunicant el seu
nomenament efectiu com a metge numerari.
28.10.1931, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Lluís Delclós Balvey comunicant el seu
nomenament efectiu com a metge numerari.
28.10.1928, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Joan Mallafré Guasch comunicant el seu
nomenament efectiu com a metge numerari.
29.10.1931, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Josep Maria Sastre i Piqué comunicant el seu
nomenament efectiu com a metge numerari.

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 450                                                                   0000000514
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Personal" Expedient número 19.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Doctor Gil Vernet. Nombramiento de médico-operador”.
Cronologia 13.02.1929  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 488                                                                   0000000555
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 22.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nombramiento de médico del laboratorio de análisis a favor de Don Joaquin Monné Prats”.
Cronologia 13.05.1930  - 30.06.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Abast i Contingut 13.05.1930, Tarragona. Carta de Joaquim Monné Prats a la Junta oferint els seus serveis de

laboratori a l'hospital.
07.06.1930, Tarragona. Carta de la Junta a Joaquim Monné Prats per agrair el seu oferiment.
03.06.1931, Tarragona. Petició de Joaquim Monné per ser nomenat metge encarregat del laboratori.
30.06.1931, Tarragona. Carta de la Junta a Joaquim Monné nomenant-lo metge del laboratori de
l'hospital.

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 471                                                                   0000000533
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-personal". Expedient número 27.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nomenament de metge cardiòleg a favor de Don Daniel Recasens Comes”.
Cronologia 20.05.1932  - 01.08.1932
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 20.05.1932, Tarragona. Sol·licitud del doctor Daniel Recasens pel nomenament de cardiòleg de

l'hospital.
01.08.1932, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Recasens nomenant-lo metge cardiòleg.

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 497                                                                   0000000564
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la retención judicial de los devengos del médico doctor Bosch y Solá".
Cronologia 29.02.1936  - 23.05.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Abast i Contingut 29.02.1936, Tarragona. Carta del Jutjat de primera instància al director de l'hospital referent a

l'embargament de les gratificacions i altres que rebi el doctor Bosch y Solà.
03.03.1936, Tarragona. Resposta del degà de l'hospital al Jutjat de primera instància.
12.05.1936, Tarragona. Carta del Jutjat de primera instància al director de l'hospital referent a
l'embargament de la totalitat del seu sou.
23.05.1936, Tarragona. Resposta del degà de l'hospital al jutge d'instrucció (2).

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.4.1.2 Subsèrie Metges auxiliars 

Unitat catalogació 451                                                                   0000000515
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Personal" Expedient número 4.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente del médico-cirujano auxiliar Don José Caballero y Romeu”.
Cronologia 20.02.1888  - 04.07.1889
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents
Abast i Contingut 20.02.1888, Tarragona. Sol·licitud del doctor Josep Caballero Romeu per ocupar la plaça de metge

vacant per la mort del doctor Antoni Mir.
04.07.1889, Tarragona. Sol·licitud del doctor Josep Caballero Romeu per ocupar la plaça vacant de
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metge de l'hospital.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 457                                                                   0000000521
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Personal" Expedient número 16.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente del médico-cirujano Don Francisco Cañellas y Elias nombrado auxiliar de este Hospital

en 7 de Mayo de 1894”.
Cronologia 27.06.1892  - 28.11.1900
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 27.06.1892, Tarragona. Sol·licitud del metge Francesc Cañellas Elias per ocupar la plaça de metge

auxiliar supernumerari.
17.07.1894, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Canals nomenant-lo metge auxiliar de l'hospital.
28.11.1900, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Canals informant-lo de les seves obligacions com
a metge auxiliar.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 458                                                                   0000000522
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Personal" Expedient número 17.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente del médico-cirujano Don Luis Soler nombrado auxiliar de este hospital en 7 mayo 1894”.
Cronologia 02.04.1894  - 28.11.1900
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 02.04.1894, Tarragona. Sol·licitud del doctor Lluís Soler per ser nomenat metge auxiliar.

17.07.1894, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Soler nomenant-lo metge auxiliar.
28.11.1900, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Soler informant de les seves obligacions com a
metge auxiliar.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 456                                                                   0000000520
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Personal" Expedient número 15.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente del médico-cirujano y auxiliar Don Agustín Soler y Pellejá. Nombrado auxiliar de éste

hospital el 5 de julio 1894”.
Cronologia 26.06.1894  - 18.10.1910
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut 26.06.1894, Tarragona. Sol·licitud del doctor Agustí Soler per ocupar la plaça de metge substitut.

17.09.1894, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Soler nomenant-lo metge cirurgià auxiliar.
28.11.1900, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Soler perque substitueixi als metges numeraris
quan calgui.
03.12.1900, Tarragona. Carta del doctor Soler a la Junta acceptant les seves obligacions com a
metge auxiliar.
18.06.1910, Tarragona. Circular de la Junta de l'hospital infromant que els metges auxiliars perque
rebin una part del guanyat per l'hospital en les operacions.
29.07.1923, Tarragona. Dimissió del doctor Agustí Soler.
18.10.1923, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Soler acceptant la seva dimissió.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 442                                                                   0000000508
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Personal" Expedient número 23.
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol “Nombramiento de médico-cirujano auxiliar a favor de Don Samuel Cuchí y Vidiella en sesión del día
27 septiembre 1900”.

Cronologia 02.08.1900  - 09.12.1901
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Abast i Contingut 02.08.1900, Tarragona. Sol·licitud del doctor Samuel Cuchí Vidiella per ocupar la plaça de metge

auxiliar.
28.09.1900, Tarragona. Comunicació de la Junta de l'Hospital al doctor Samuel Cuchí del seu
nomenament com a metge cirurgià auxiliar.
28.11.1900, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Cuchí informant-lo dels nous serveis que hauran
de prestar els metges auxiliars.
07.10.1901, Tarragona. Carta del doctor Cuchí a la Junta acceptant els nous serveis a prestar com a
metge auxiliar.
09.12.1901, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Cuchí per agrair la seva total disponibilitat per
treballar a l'hospital.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 444                                                                   0000000509
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Personal" Expedient número 28.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Médico-cirujano auxiliar Don Francisco de Paula Canals”.
Cronologia 03.10.1901  - 18.10.1923
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents
Abast i Contingut 03.10.1901, 05.10.1901. 28.11.1901, 09.12.1901, Tarragona. Còpia de les actes referents a la presa

de posessió del càrrec de metge cirurgià auxiliar del doctor Francesc de P. Canals.
05.10.1901, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital al metge de l'Hospital de la Santa Creu de
Barcelona Francesc de P. Canals oferint-li la plaça de metge cirurgià auxiliar de l'hospital de Sant Pau
i Santa Tecla.
08.10.1901, Tarragona. Carta del doctor Francesc de P. Canals acceptant l'oferiment de la Junta de
l'hospital per a ocupar la plaça de metge cirurgià auxiliar.
09.12.1901, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital al doctor Francesc de P. Canals felicitant-lo per
haver acceptat la plaça de metge cirurgià auxiliar.
07.07.1910, Tarragona. Carta del doctor Francesc de P. Canals al degà de la Junta de l'hospital
acceptant que els honoraris que li corresponguin com a metge supernumerari es quedin a l'hospital i
per a explicar que desprès d'un enfrontament amb el doctor Aymat no ha sigut cridat per a oferir els
seus serveis a l'hospital.
04.07.1923, Tarragona. Sol·licitud del doctor Francesc de P. Canals per a ocupar la plaça de metge
propietari per la defunció del doctor Antoni Maria Aymat.
01.08.1923, Tarragona. Dimissió com a metge auxiliar del doctor Francesc de P. Canals.
18.10.1923, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Francesc de P. Canals per agrair els serveis que
durant 22 anys ha desenvolupat a l'hospital.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1993                                                                   0000000538
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Sol·licitud del doctor José Maria Salas per ocupar una plaça de metge supernumerari de l'hospital. 
Cronologia 15.12.1911  - 18.01.1912
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 15.12.1911, Tarragona. Sol·licitud del doctor José Maria Salas per ser nomenat metge auxiliar.

18.01.1912, Tarragona. Resposta de la Junta al doctor Salas.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 447                                                                   0000000512
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Personal" Expedient número 58.
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol “Expediente relativo al médico auxiliar Don José Solé Roig que no tomó posesión”.
Cronologia 29.11.1923  - 11.12.1923
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 29.11.1923, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital la doctor Josep Solé Roig notificant el seu

nomenament com a metge cirurgià auxiliar.
11.12.1923, Tarragona. Carta del doctor Josep Solé Roig al degà de la Junta de l'hospital rebutjant el
càrrec.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 481                                                                   0000000548
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 59.
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 11.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al mèdico auxiliar Don Antonio Paris Solé”.
Cronologia 29.11.1923  - 28.10.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Abast i Contingut 29.11.1923, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital al doctor Paris nomenant-lo metge auxiliar.

28.03.1925, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital al doctor Paris nomenant-lo metge numerari.
17.03.1927, Tarragona. Carta del doctor Paris a la Junta de l'hospital demanant no haver d'atendre
tants pacients a l'hospital.
03.1927, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Paris accedint a les seves demandes.
28.10.1931, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Paris nomenant-lo metge numerari adscrit a la
secció de cirurgia.

Llengües Castellà i minoritàriament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 491                                                                   0000000558
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 25.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nomenament de metge supernumerari de la secció de nas, gola i orelles a favor de Don Josep

Torrents Terrés”.
Cronologia 12.12.1932  - 24.02.1933
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 12.12.1932, Barcelona. Sol·licitud de Josep Torrents per ocupar una plaça a la secció de

otorrinolaringologia de l'hospital.
24.02.1933, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Josep Torrents informant-lo del seu nomenament
com a metge de l'hospital.

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 492                                                                   0000000559
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 26.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nomenament de metge supernumerari de la secció de cirurgia a favor de Don Francesc Xavier

Roselló Duch”.
Cronologia 04.12.1933  - 09.11.1939
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut 04.02.1933, Tarragona. Sol·licitud de Francesc Xavier Roselló Duch per ocupar la plaça de metge

supernumerari.
01.04.1933, Tarragona. Carta de la Junta a Francesc Xavier Roselló nomenant-lo metge
supernumerari.
21.04.1934, Tarragona. Carta de la Junta a Francesc Xavier Roselló nomenant-lo metge numerari.
04.09.1935, Tarragona. Carta de la Junta a Francesc Xavier Roselló referent al seu mal
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comportament.
06.09.1935. Resposta del doctor Francesc Xavier Roselló (2).
03.10.1935, Tarragona. Resposta de la Junta a la carta de Francesc Xavier Roselló.
20.11.1935, Tarragona. Carta de Francesc Xavier Roselló a la Junta referent a l'assumpte
d'absentar-se de la feina.
09.11.1939, Tarragona. Carta del capità jutge d'instrucció a l'hospital referent a l'alliberament de la
presó del doctor Francesc Xavier Roselló perque pugui donar servei a l'hospital.

Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 493                                                                   0000000560
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 29.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expedient referent al nomenament de supernumerari interí secció radiologia a favor del doctor Josep

Miquel”.
Cronologia 21.04.1934  - 13.02.1956
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 21.04.1934, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Josep Miquel Parellada nomenant-lo metge

supernumerari.
13.02.1956, Tarragona. Certificat emés pel prior de l'hospital donant fe dels anys treballats a l'hospital
pel doctor Josep Miquel Parellada.

Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 494                                                                   0000000561
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 30.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Expedient relatiu al nomenament de supernumerari a favor del doctor Jaume Sentís”.
Cronologia 21.04.1934  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 495                                                                   0000000562
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 31.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nomenament de metge auxiliar de la secció de cirurgia a favor de Don Esteve Meseguer i Gil”.
Cronologia 07.01.1935  - 29.07.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 07.01.1935, Tarragona. Sol·licitud del doctor Esteve Meseguer per ser nomenat metge uròleg

numerari.
29.07.1935, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Esteve Meseguer nomenant-lo metge auxiliar de
l'hospital.

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.4.1.3 Subsèrie Practicants 

Unitat catalogació 524                                                                   0000000599
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Expediente personal del practicante Don Tomàs Martí y Bassas".
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Cronologia 30.08.1867  - 18.12.1900
Volum i Suport Camisa en format foli. 19 documents.
Abast i Contingut 30.08.1867, 10.11.1867, 05.11.1881, Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest expedient.

06.08.1867, Tarragona. Sol·licitud de Joan Bové per ocupar la plaça de practicant.
13.08.1867, Tarragona. Sol·licitud de Pere Adserias i Babot per ocupar la plaça de practicant.
21.08.1867, Tarragona. Sol·licitud de Tomàs Martí Bassas per ocupar la plaça de practicant i
documentació adjunta acreditant la seva formació (2).
30.08.1867, Tarragona. Carta de la Junta a Tomàs Martí nomenant-lo practicant de l'hospital.
18.07.1881, Tarragona. Carta de Tomàs Martí a la Junta referent als serveis que està prestant, a més
dels de practicant, de practicant de farmàcia.
06.11.1889, Tarragona. Carta de Tomàs Martí a la Junta demanant un augment de sou.
28.03.1890, Tarragona. Esborrany d'una carta enviada per la Junta a Tomàs Martí anunciant el
nomenament dels metges Antoni Maria Aymat i Joaquim Rovira.
17.09.1890, Tarragona. Carta de Tomàs Martí a la Junta.
30.10.1890, Tarragona. Resposta de la Junta a Tomàs Martí.
06.11.1891, Tarragona. Carta de la Junta a Tomàs Martí referent a les queixes presentades pels
metges de l'hospital.
30.04.1894, Tarragona. Carta del prior Pau Guasch a la Junta informant de la relació entre Tomàs
Martí i Antoni Maria Aymat.
08.06.1896, Tarragona. Carta de Tomàs Martí a la Junta referent a l'assumpte de l'augment de sou.
30.06.1896, Tarragona. Carta de la Junta a Tomàs Martí.
23.11.1897, Tarragona. Carta de la Junta a Tomàs Martí informant de l'obligació d'avisar al majordom
en cas de no poder assistir a l'hospital.
30.09.1898, Tarragona. Certificat emès per Pau Guasch, prior i secretari accidental de l'hospital,
donant fe del temps treballat a l'hospital per Tomàs Martí.
23.11.1900, Tarragona. Esborrany d'una carta informant de l'acomiadament del doctor Ramon Nolla i
el practicant Lluís Sans.
18.12.1900, Tarragona. Resposta de Tomàs Martí acceptant les seves noves obligacions.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 527                                                                   0000000592
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 11.
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 12.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente personal del practicante Don Antonio Moragas y Roselló”.
Cronologia 24.02.1887  - 08.07.1893
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut 24.02.1887, Tarragona. Sol·licitud d'Antoni Moragas Roselló per realitzar les pràctiques de la carrera

de practicant a l'hospital.
25.02.1887, Tarragona. Carta de la Junta a Antoni Moragas nomenant-lo practicant honorari.
13.10.1891, Tarragona. Sol·licitud d'Antoni Moragas per ser nomenat practicant.
09.07.1891, Barcelona. Títol de practicant d'Antoni Moragas.
23.10.1891, Tarragona. Certificat dels serveis prestats a l'hospital per Antoni Moragas.
19.10.1891, Tarragona. Certificat dels bons serveis prestats a l'hospital per Antoni Moragas.
11.1891, Tarragona. Carta de la Junta a Antoni Moragas nomenant-lo practicant numerari.
08.07.1893, Tarragona. Carta d'Antoni Moragas a la Junta oferint-se voluntari per prestar els seus
serveis com a practicant a les nits.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 525                                                                   0000000598
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente instruido en virtud de denuncia del practicante Don Tomàs Martí contra el

médico-cirujano de este hospital Don Antonio Maria Aymat”.
Cronologia 17.02.1894  
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
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Abast i Contingut Esborranys de les preguntes efectuades a Tomàs Martí referent a la mort de l'infermer Rafel Pros
Tort.
Esborrany de la reconstrucció dels fets per Antoni Maria Aymat i testimonis.
17.02.1894, Tarragona. Acta de la reconstrucció dels fets pels afectats i pels testimonis.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 528                                                                   0000000593
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 19.
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 13.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente personal del practicante Don Luís Sans y Borrás”.
Cronologia 10.02.1896  - 14.03.1907
Volum i Suport Camisa en format foli. 10 documents.
Abast i Contingut 10.02.1896, Tarragona. Carta de Lluís Borràs a la Junta oferint els seus serveis de practicant dentista

a l'hospital.
13.03.1896, Tarragona. Carta de la Junta a Lluís Borràs nomenant-lo practicant substitut.
08.07.1896, Tarragona. Carta de la Junta a Lluís Borràs nomenant-lo practicant numerari.
07.08.1897, Tarragona. Carta de Lluís Borràs a la Junta demanant un augment de sou pels
practicants.
23.11.1897, Tarragona. Carta de la Junta a Lluís Borràs informant que no poden faltar a l'hospital
sense previ avís.
03.06.1898, Tarragona. Còpia de la sessió de la Junta.
24.11.1900, Tarragona. Carta de la Junta a Lluís Borràs acomiadant-lo.
28.11.1900, Tarragona. Resposta de Lluís Borràs.
04.01.1901, Tarragona. Carta de la Junta a Lluís Borràs (2).
14.03.1907, Tarragona. Carta del practicant Lluís Sans demanant instrumental nou.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 530                                                                   0000000595
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nombramiento de practicante numerario de este Hospital a favor de Don Matias Martín”.
Cronologia 01.04.1902  - 23.06.1910
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut 01.04.1902, Tarragona. Carta de la Junta a Matias Martín Enriquez nomenant-lo practicant auxiliar.

14.03.1910, 14.03.1910, 17.03.1910, 24.04.1910, 28.05.1910, 18.06.1910, 23.06.1910, 21.07.1910,
22.07.1910, 12.10.1911, 30.11.1911, Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest expedient.
14.03.1910, Tarragona. Sol·licitud de Matias Martín per ocupar una plaça de practicant numerari.
17.03.1910, Tarragona. Carta de la Junta a Matias Martín nomenant-lo practicant numerari.
24.04.1910, Tarragona. Sol·licitud de Lluís Sans Borràs per ocupar la plaça vacant de practicant
numerari.
18.06.1910, Tarragona. Carta de la Junta a Lluís Sans nomenant-lo practicant numerari.
23.06.1910, Tarragona. Carta de Lluís Sans a la Junta per agrair el seu nomenament de practicant
numerari.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 531                                                                   0000000596
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nombramiento de practicante numerario a favor de Don Francisco Salvat y Roig”.
Cronologia 14.04.1902  - 27.09.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut 14.04.1902, Tarragona. Carta de la Junta a Francesc Salvat Roig nomenant-lo practicant auxiliar.
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30.11.1911, 01.12.1911, Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest expedient.
06.02.1908, Tarragona. Dimissió del practicant Francesc Salvat.
14.10.1911, Tarragona. Sol·licitud de Francesc Salvat per ocupar la plaça de practicant numerari.
14.10.1911, Tarragona. Sol·licitud de Lluís Sans March per ocupar la plaça de practicant numerari.
30.11.1911, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Antoni Maria Aymat, metge de l'hospital,
informant-lo del nomenament del practicant Francesc Salvat.
27.09.1935, Tarragona. Dimissió de Francesc Salvat.

Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 526                                                                   0000000597
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Expediente instruido contra el practicante Don Tomàs Martí por faltas cometidas en el ejercicio de su

cargo”.
Cronologia 1903 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 479                                                                   0000000546
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 44.
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 7.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al nombramiento de practicantes meritorios a favor de Don Emilio Curull y Tost y

Don Pedro Francesch Foguet”.
Cronologia 22.07.1912  - 06.01.1918
Volum i Suport Camisa en format foli. 11 documents.
Abast i Contingut 22.07.1912, 05.08.1912, 08.08.1912, 16.08.1912, 06.09.1912, 11.09.1912, 16.10.1912, 17.10.1912,

Tarragona. Còpia de les actes referents a la petició d'Emili Curull.
22.07.1912, Tarragona. Sol·licitud d'Emili Curull per realitzar les pràctiques de practicant a l'hospital.
08.08.1912, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Antoni Maria Aymat referent a la sol·licitud d'Emili
Curull.
16.08.1912, Tarragona. Resposta del doctor Aymat a la Junta.
11.09.1912, Tarragona. Carta de la Junta a Emili Curull accedint a la petició de realitzar les pràctiques
de practicant a l'hospital.
13.06.1918, 22.06.1918, 06.07.1918, 22.07.1918, Tarragona. Còpia de les actes referents a la petició
de Pere Francesc Foguet.
16.10.1912, Tarragona. Sol·licitud de Pere Francesc Foguet per realitzar les pràctiques de practicant
a l'hospital.
17.10.1912, Tarragona. Còpia de les cartes de la Junta accedint a la petició de realitzar les pràctiques
de practicant a l'hospital.
13.06.1918, Tarragona. Sol·licitud de Pere Francesc Foguet per ser nomenat mentge practicant.
06.07.1918, Tarragona. Còpia de les cartes de la Junta accedint a la petició del doctor Pere Francesc
Foguet per ser nomenat practicant supernumerari.
28.07.1930, Tarragona. Carta de la Junta a Pere Francesc nomenant-lo practicant numerari.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 529                                                                   0000000594
Unitat instal·lació Capsa 39
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nombramiento a Don Luís Sans y March y Don Emilio Curull y Tost para practicantes sustitutos”.
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Cronologia 10.11.1914  - 20.01.1915
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Abast i Contingut 10.11.1914, 19.11, 1914, 20.01.1915, 22.01.1915, Tarragona. Còpia de les actes refernets a aquest

expedient.
10.11.1914, Tarragona. Sol·licitud d'Emili Curull i Tost per ser nomenat practicant substitut.
19.11.1914, Tarragona. Sol·licitud de Lluís Sans March per ser nomenat practicant substitut.
22.01.1915, Tarragona. Carta de la Junta a Lluís Sans i Emili Curull nomenant-los practicants
substituts.
22.01.1915, Tarragona. Carta de la Junta al doctor Antoni Maria Aymat, metge de l'hospital,
informant-lo del nomenament dels practicants substituts Lluís Sans i Emili Curull.
20.01.1915, Tarragona. Carta del secretari de la Junta al prior de l'hospital informant-lo dels torns dels
practicants substituts.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 489                                                                   0000000556
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 23.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nombramiento de practicante supernumerario a favor de José Cots Seritjol”.
Cronologia 20.08.1930  - 26.06.1944
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut 20.08.1935, Tarragona. Sol·licitud de Josep Cots Seritjol per ser nomenat practicant supernumerari.

30.09.1935, Tarragona. Anunci de la plaça vacant de practicant numerari de l'hospital.
04.10.1935, Tarragona. Sol·licitud de Josep Cots Seritjol per ocupar la plaça de practicant titular de
l'hospital.
14.10.1931, Tarragona. Carta de la Junta a Josep Cots Seritjol nomenant-lo practicant supernumerari.
30.10.1935, Tarragona. Carta de la Junta a Josep Cots Seritjol nomenant-lo practicant numerari.
Carta de la Junta a Josep Cots Seritjol informat de les normes a seguir.
29.06.1944, Tarragona. Carta de Josep Cots Seritjol a la Junta per informar que deixa el càrrec de
practicant de l'hospital.

Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 490                                                                   0000000557
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 24.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nombramiento de practicante supernumerario a favor de Ramon de Alba y Campá”.
Cronologia 24.08.1931  - 14.10.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 24.08.1931, Tarragona. Sol·licitud de Ramon d'Alba i Campà per ocupar una plaça de practicant

supernumerari a l'hospital.
14.10.1931, Tarragona. Carta de la Junta a Ramon d'Alba i Campà nomenant-lo metge
supernumerari.

Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 496                                                                   0000000563
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 32.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Practicants. Autorització per a fer practiques a estudiants”.
Cronologia 24.07.1935  - 28.10.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Abast i Contingut 24.07.1935, Tarragona. Sol·licitud de l'estudiant Julio Martinez Roces per efectuar les practiques de la

carrera de practicant a l'hospital.
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08.08.1935, Tarragona. Carta de la Junta a Julio Martínez Roces autoritzant-lo per realitzar les
pràctiques a l'hospital.
21.08.1935, Tarragona. Sol·licitud de Joan Feliu Alsina per realitzar les practiques per la carrera de
practicant a l'hospital.
28.10.1935, Tarragona. Sol·licitud de Enric Batalla Mercadé per realitzar les practiques per la carrera
de practicant a l'hospital.

Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.4.1.4 Subsèrie Religioses 

Unitat catalogació 468                                                                   0000000531
Unitat instal·lació Capsa 39
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Reglas de vida espiritual que voluntariamente se proponen observar las hermanas que en el dia

existen y en lo succesivo entraran en el Pio Hospital de pobres enfermos de San Pablo y Santa Tecla
de la ciudad de Tarragona”.

Cronologia [Segle XIX].
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 467                                                                   0000000530
Unitat instal·lació Capsa 39
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Declaraciones y resolución dictada contra la que era presidenta de las hermanas de la caridad de

este hospital".
Cronologia 01.03.1826  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 476                                                                   0000000543
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Pertanyent al lligall: 'Hospital-Personal'. Expedient número 8.
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 2.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Contrato celebrado con la congregación de las Hermanas de la Consolación para servir a los

enfermos de este hospital".
Cronologia 30.04.1886  - 17.05.1942
Volum i Suport Camisa en format foli. 34 documents.
Abast i Contingut 06.05.1886, 19.12.1895, 01.10.1896, 04.12.1896, 15.11.1897, 15.11.1900, 25.11.1900, 12.12.1900,

27.12.1900, 17.10.1913, 24.10.1913, 26.11.1913, 24.01.1914, 27.01.1914, 23.01.1918, 16.10.1923,
Tarragona. Còpia de les actes referents als assumptes de la Congregació de les germanes de la
consolació tractats en Junta
30.04.1886, Tarragona. Conveni entre l'hospital i la Congregació de les germanes de la consolació.
01.09.1895, Tortosa. Carta de Sor Clara Rojals de la Congregació de les germanes de la consolació
de Tortosa a la Junta de l'hospital anunciant la mort de Sor Piedad Alañá i el nomenament de Sor
Elena Serres, superiora de l'hospital, com a superiora de l'hospital de Tortosa nomenant Sor Maria
Miquela Casals nova superiora de l'hospital.
18.06.1896, Tortosa. Carta de Sor Maria Teresa Bartolomé, superiora de la Congregació de les
germanes de la consolació de Tortosa a la Junta de l'hospital nomenant Sor Constancia Prats nova
superiora de l'hospital.
01.10.1897, Tortosa. Carta de Sor Clara Rojals, vicaria general de la Congregació de les germanes
de la consolació a la Junta de l'hospital nomenant Sor Adelaida Martí superiora de l'hospital.
25.11.1900, Tarragona. Cópia d'una carta del degà de la Junta de l'hospital, senyor Andreu Dexeus, a
la Superiora del la Congregació de les germanes de la consolació de Tortosa.
28.11.1900, Tortosa. Resposta de la Congregació i acord de la Junta.
27.12.1900, Tarragona. Cópia d'una carta del degà de la Junta de l'hospital, senyor Andreu Dexeus, a
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la Superiora del la Congregació de les germanes de la consolació de Tortosa.
17.10.1913, Tortosa. Carta de Sor Juana Tena, superiora de la Congregació de les germanes de la
consolació, a la Junta de l'hospital anunciant la substitució de la superiora de l'hospital per Sor Teresa
de Jesús Bové.
24.10.1913, Tortosa. Carta de Sor Juana Tena, superiora de la Congregació de les germanes de la
consolació, a la Junta de l'hospital donant a conéixer el nomenament de la nova superiora de
l'hospital Sor Consolación Codorniu.
24.01.1914, Tortosa.Carta de Sor Juana Tena, superiora de la Congregació de les germanes de la
consolació, a la Junta de l'hospital anunciant la substitució de la superiora de l'hospital per Sor
Joaquina Favá.
Carta de Sor Juana Tena, superiora de la Congregació de les germanes de la consolació, a la Junta
de l'hospital anunciant la substitució de la superiora de l'hospital per Sor Adelaida Martí (sense data).
16.10.1923, Tortosa. Carta de Sor Juana Tena, superiora de la Congregació de les germanes de la
consolació, a la Junta de l'hospital anunciant la substitució de la superiora de l'hospital per Sor
Milagros Monroig.
20.03.1924, Tarragona. Carta de la Junta de l'hospital a Sor Juana Terra, superiora de la Congregació
de les germanes de la consolació, demanant els serveis d'una germana més per l'hospital.
21.03.1924, Tortosa. Resposta de Sor Juana Tena, superiora de la Congregació de les germanes de
la consolació.
24.03.1924, Tortosa. Carta de Sor Juana Tena, superiora de la Congregació de les germanes de la
consolació, a la Junta de l'hospital anunciant la substitució de la superiora de l'hospital per Sor
Adelaida Martí.
15.10.1928, Tortosa. Carta de la superiora de la Congregació de les germanes de la consolació, a la
Junta de l'hospital anunciant la substitució de la superiora de l'hospital per Sor Teresa Borrás.
17.11.1930, Tortosa. Carta de la superiora de la Congregació de les germanes de la consolació, a la
Junta de l'hospital anunciant la substitució de la superiora de l'hospital Sor Piedad Montañés (2).
20.11.1930, Tarragona. Contestació del degà de l'hospital.
14.08.1933, Tortosa. Carta de la superiora de la Congregació de germanes de les consolació, sor
Leticia Monzonis al degà de la Junta anunciant la rescisió del contracte amb l'hospital.
19.08.1933, Tarragona. Carta del degà de la Junta a la superiora de la Congregació de les germanes
de la consolació acceptant la rescisió del contracte.
24.08.1933, Tortosa. Resposta de la superiora de la Congregació de germanes de les consolació, sor
Leticia Monzonis al degà de la Junta.
01.1934. Relació de les germanes que treballaven a l'hospital (2).
19.09.1934, Tortosa. Carta de la superiora de la Congregació de les germanes de la consolació,
Leticia Monzonis, a la Junta de l'hospital anunciant la substitució de la superiora de l'hospital per Sor
M. Piedad de San José Miralles
08.05.1936, Tarragona. Carta de la superiora de l'hospital, Piedad Miralles a la Junta de l'hospital.
13.05.1936, Tarragona. Carta del degà de la Junta de l'hospital a la mare superiora de la
Congregació.
Esborranys de convenis entre l'hospital i la Congregació (2).
14.03.1941, Tarragona. Relació de les germanes que treballaven a a l'hospital.
16.03.1942, Tarragona. Carta entre Sor Maria del Pilar Salas, superiora de la Congregació de les
germanes de la consolació, i la Junta de l'hospital.
Resposta de la Junta. (sense data),
17.05.1942, Tarragona. Carta del degà de la Junta de l'hospital al president de la Diputació de
Tarragona per un assumpre referent a la Casa Blanca i a les germanes que allí treballaven.

Llengües Castellà i minoritàriament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1994                                                                   0000000439
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Felicitació a l'hospital pels bons resultats obtinguts en els exàmens d'unes germanes enfermeres que

prestaven servei a l'hospital.
Cronologia 02.11.1933  
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 465                                                                   0000000528
Unitat instal·lació Capsa 39
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Conveni entre l'Hospital i les Filles de la caritat de Sant Vicenç de Paül.
Cronologia 22.04.1950  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 437                                                                   0000000529
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Contracte entre l'Hospital i les Filles de la caritat de Sant Vicenç de Paül.
Cronologia 03.12.1980  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.4.1.5 Subsèrie Infermers/eres 

Unitat catalogació 512                                                                   0000000580
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 39. Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient
número 10.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nombramiento del enfermero Valentin Martinez Baguena”.
Cronologia 23.04.1907  - 24.02.1919
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut 12.06.1907, 12.06.1907, 15.06.1907, 13.01.1913, 24.02.1919, 20.03.1919, 06.06.1921, 24.03.1922,

Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest expedient.
04.1907, Tarragona. Sol·licitud de Joaquim Massip i Massip per ocupar la plaça vacant d'infermer de
l'hospital.
23.04.1907, Tarragona. Sol·licitud de Ricard Magriñà Buireu per ocupar la plaça vacant d'infermer de
l'hospital.
27.04.1907, Tarragona. Sol·licitud de Valentín Martínez Baguena per ocupar la plaça vacant
d'infermer de l'hospital.
15.06.1907, Tarragona. Carta de la Junta a Valentín Martínez fent efectiu el seu nomenament del
càrrec d'infermer.
13.01.1913, Tarragona. Carta de l'infermer Valentín Martínez demanant un augment de sou.
24.02.1919, Tarragona. Carta de l'infermer Valentín Martínez demanant un augment de sou.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 513                                                                   0000000581
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 53. Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient
número 10 bis.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Jubilación del enfermero Don Valentín Martínez y nombramiento de enfermeros sustitutos”.
Cronologia 1920 - 1921
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut 1920, 06.06.1921, 26.10.1921, 17.12.1921, Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest

expedient.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1365                                                                   0000000092
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Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre la Junta de l'Hospital i la Creu Roja perque les infermeres de primer curs

puguin realitzar les hores de pràctiques a l'Hospital.
Cronologia 10.11.1930  - 28.11.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 625                                                                   0000000689
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Llistat de les infermeres de l'hospital.  
Cronologia 20.01.1939  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.4.1.6 Subsèrie Llevadores 

Unitat catalogació 520                                                                   0000000587
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 

Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 28.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Nomenament de llevadora a favor de Donya Magdalena Artigues de Vilar”.
Cronologia 01.04.1933  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.4.2 Grup de subsèrie Personal de serveis 

1.1.4.2.1 Subsèrie Secretaris 

Unitat catalogació 516                                                                   0000000584
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 7. 
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 33.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente personal del secretario Don Augusto Maria Arandes y Bertran”.
Cronologia 22.04.1884  - 23.02.1903
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Abast i Contingut 22.04.1884, 28.06.1884, 06.05.1886, 12.12.1887, 22.06.1896, 04.02.1897, 15.11.1900, 13.10.1902,

15.02.1903, Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest expedient.
23.04.1884, Tarragona. Sol·licitud d'August Maria Arandes per ocupar la plaça de secretari de
l'hospital.
29.04.1884, Tarragona. Carta de la Junta a August Arandes nomenant-lo secretari de l'hospital.
18.12.1901, Tarragona. Ordre del prior respecte el comptador de l’hospital.
15.02.1903, Tarragona. Dimissió del secretari August Arandes.
23.02.1903, Tarragona. Carta de la Junta acceptant la dimissió.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 515                                                                   0000000582
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Dimissió del secretari  Mariano Guadalupe Albiñana Arandes.
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Cronologia 22.04.1884  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 517                                                                   0000000585
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'.  

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 33. 
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 34.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al nombramiento de Don Francisco Monravá Cortadellas para el cargo de

secretario”.
Cronologia 18.02.1903  - 03.03.1903
Volum i Suport Camisa en format foli. 19 documents.
Abast i Contingut 18.02.1903, 26.02.1903, 01.03.1903, 02.03.1903, 03.03.1903, 10.03.1903, Tarragona. Còpia de les

actes referents a aquest expedient.
18.02.1903, Tarragona. Sol·licitud de Francesc Monravà Cortadellas per ocupar la plaça de secretari.
26.02.1903, Tarragona. Sol·licitud d'Antonio Ramos Caballero per ocupar la plaça de de secretari.
26.02.1903, Tarragona. Sol·licitud de Bonaventura Mortés Camí per ocupar la plaça de de secretari.
27.02.1903, Tarragona. Sol·licitud de Josep Andreu Figuerola Bachiller per ocupar la plaça de de
secretari.
27.02.1903, Tarragona. Sol·licitud de Julià Puig-gros Álvarez per ocupar la plaça de de secretari.
27.02.1903, Tarragona. Sol·licitud de Josep Maria Mallol i Dexeus per ocupar la plaça de de secretari.
27.02.1903, Tarragona. Sol·licitud d'Enric Mir i Escala per ocupar la plaça de de secretari.
27.02.1903, Tarragona. Sol·licitud de Pere Morlanes Busquets per ocupar la plaça de de secretari.
27.02.1903, Tarragona. Sol·licitud de Joan J. Domènech i Solé per ocupar la plaça de de secretari.
27.02.1903, Tarragona. Sol·licitud del secretari Rafel Ramon Alió per ocupar la plaça de de secretari.
28.02.1903, Tarragona. Sol·licitud de Josep Cremades Crilla per ocupar la plaça de de secretari.
28.02.1903, Tarragona. Sol·licitud de Ferran Forcadell Ferrer per ocupar la plaça de de secretari.
28.02.1903, Tarragona. Sol·licitud de Manel Mercadé Revoltós per ocupar la plaça de de secretari.
03.03.1903, Tarragona. Carta de la Junta a Josep Monravà nomenant-lo secretari de l'hospital.
Fragment dels diaris Diario del comercio, La Cruz, Diario de Tarragona i La opinión de la Provincia
anunciant la plaça vacant de secretari de l'hospital.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 518                                                                   0000000586
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 52. 
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 35.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nombramiento de secretario a favor de Don Antonio Virgili y Oliva. Fue nombrado en sesion de once

de Junio de 1921 y tomo posesion el dia 15 del mismo més. Cesó en 6 de Marzo de 1928”.
Cronologia 18.05.1921  - 15.06.1921
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut Breu relació de la documentació d'aquest expedient.

18.05.1921, Tarragona. Sol·licitud d'Antoni Virgili Oliva per ocupar la plaça de secretari de l'hospital.
27.05.1921, Tarragona. Sol·licitud de Francesc Salas de Nicolau per ocupar la plaça de secretari de
l'hospital.
08.06.1921, Tarragona. Sol·licitud de Manuel Teigeiro Guasch per ocupar la plaça de secretari de
l'hospital.
08.06.1921, Tarragona. Diari La Cruz amb l'anunci de la plaça vacant de secretari de l'hospital.
09.06.1921, Tarragona. Sol·licitud de Josep Andreu Figuerola per ocupar la plaça de secretari de
l'hospital.
10.06.1921, Tarragona. Sol·licitud de Ferran Vendrell Ferrer per ocupar la plaça de secretari de
l'hospital.
15.06.1921, Tarragona. Acta de posessió del càrrec de secretari per Antoni Virgili.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 486                                                                   0000000553
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 66.
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 18.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nombramiento de secretario a favor de Juan Noguera Rebolta”.
Cronologia 07.03.1928  - 20.03.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 18 documents.
Abast i Contingut 07.03.1928, Tarragona. Dimissió del secretari Antoni Virgili.

10.03.1928, Tarragona. Còpia de l'ofici donant a conèixer la dimissió d'Antoni Virgili
13.03.1928, Tarragona. Sol·licitud de Joan Noguera i Ribalta 
per ocupar la plaça vacant de secretari de la Junta.
13.03.1928, Tarragona. Sol·licitud de Francesc Salas de Nicolau per ocupar la plaça vacant de
secretari de la Junta.
14.03.1928, Tarragona. Sol·licitud de Samuel Teigeiro Guasch per ocupar la plaça vacant de secretari
de la Junta.
14.03.1928, Tarragona.  Sol·licitud de Josep Maria Moragas Soler per ocupar la plaça vacant de
secretari de la Junta.
14.03.1928, Tarragona. Sol·licitud de Luis de Salvador Andrés per ocupar la plaça vacant de secretari
de la Junta.
14.03.1928, Tarragona. Sol·licitud de Leandre Mercadé Inglès per ocupar la plaça vacant de secretari
de la Junta.
14.03.1928, Tarragona. Sol·licitud de Joan Solé Gustems per ocupar la plaça vacant de secretari de
la Junta.
15.03.1928, Tarragona. Sol·licitud de Joaquim Delclòs Balvey per ocupar la plaça vacant de secretari
de la Junta.
15.03.1928, Tarragona. Sol·licitud de Pau Bru i Rossell per ocupar la plaça vacant de secretari de la
Junta.
15.03.1928, Tarragona.  Sol·licitud de Antoni Company i Fernández per ocupar la plaça vacant de
secretari de la Junta.
15.03.1928, Tarragona.  Sol·licitud de Joaquim Donoso Renart per ocupar la plaça vacant de secretari
de la Junta.
15.03.1928, Tarragona.  Sol·licitud de Antoni Murtra i Tosas per ocupar la plaça vacant de secretari
de la Junta.
15.03.1928, Tarragona. Sol·licitud de Francesc Torres Simó per ocupar la plaça vacant de secretari
de la Junta.
20.03.1928, Tarragona. Carta de la Junta a Joan Noguera nomenant-lo secretari de la Junta.
20.03.1928, Tarragona. Presa de posessió del càrrec de secretari per Joan Noguera i Ribalta.
Relació dels esdeveniments.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.4.2.2 Subsèrie Arquitectes 

Unitat catalogació 477                                                                   0000000544
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Pertanyent al lligall: 'Hospital-Personal'. Expedient número 21.
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 3.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente personal del arquitecto de este hospital Don José Maria Pujol de Barberà”.
Cronologia 01.06.1898  - 07.11.1942
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 01.06.1898, Tarragona. Sol·licitud de l'arquitecte Josep Maria Pujol de Barberà per ocupar el lloc

d'arquitecte de l'hospital.
04.06.1898, Tarragona. Carta de la Junta a Josep Maria Pujol de Barberà nomenant-lo arquitecte de
l'hospital.
07.11.1942, Tarragona. Carta de la Junta a Josep Maria Pujol de Barberà referent al cobrament
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d'unes obres.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.4.2.3 Subsèrie Notaris 

Unitat catalogació 522                                                                   0000000589
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 22.
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 2.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente para el nombramiento de notario de este Hospital hecho a favor de Don Mariano G.

Albiñana y Arandes”.
Cronologia 06.04.1899  - 08.04.1899
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 06.04.1899, Tarragona. Sol·licitud del notari Marià G. Albiñana Arandes per ocupar la plaça de notari

de la ciutat.
08.04.1899, Tarragona. Esborrany de la carta enviada per la Junta a Marià Albiñana nomenant-lo
notari de l'hospital.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.4.2.4 Subsèrie Procuradors 

Unitat catalogació 2054                                                                   0000000435
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Nomenament del procurador Ramon Madriguera.
Cronologia 05.11.1808  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2053                                                                   0000000434
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Nomenament del procurador Jaume Amill.
Cronologia 25.01.1841  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut El document és una còpia de l'original realitzada el mateix dia que l'original.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 523                                                                   0000000590
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 26.
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 4.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Poderes para conciliaciones y pleitos al favor de varios procuradores”.
Cronologia 28.03.1901  - 27.02.1915
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 28.03.1901, Tarragona. Còpia de la sessió de la Junta en la que es van otorgar poders per a

conciliacions i plets a diversos procuradors.
27.02.1915, Tarragona. Còpia de l'acta del nomenament dels procuradors fet l'any 1901.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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1.1.4.2.5 Subsèrie Porter-infermer 

Unitat catalogació 510                                                                   0000000578
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 13. Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient
número 6.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente del enfermero Miguel Guardis y Sedó. Cesó el 31 Diciembre de 1900 por supresión de la

plaza”.
Cronologia 16.11.1891  - 24.11.1900
Volum i Suport Camisa en format foli.  7 documents.
Abast i Contingut 16.11.1891, Tarragona. Sol·licitud de Miquel Gardis Sedó per ocupar la plaça d'infermer de l'hospital.

12.11.1891, Tarragona. Carta del rector de la parròquia de la Santíssima Trinitat de Tarragona donant
fe del  bon comportament i  moral de Miguel Guardis.
13.11.1891, Tarragona. Carta del rector de la Riera de Gaià donant fe del bon comportament i moral
de Miguel Guardis.
07.10.1891, Tarragona. Sol·licitud de Miguel Alonso Martinez per ocupar la plaça d'infermer.
19.11.1891, Tarragona. Sol·licitud de Manuel Diaz López per ocupar la plaça d'infermer.
28.11.1891, Tarragona. Carta de la Junta a Miquel Guardis Sedó nomenant-lo porter infermer.
24.11.1900, Tarragona. Carta de la Junta a Miquel Guardis acomiadant-lo.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 508                                                                   0000000576
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 18. 
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 7.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente del enfermero José Roig y Nogués”.
Cronologia 14.10.1895  - 11.03.1904
Volum i Suport Camisa en format foli.  2 documents.
Abast i Contingut 14.10.1895, Tarragona. Còpia de la sessió referent a aquest expedient.

11.03.1904, Tarragona. Carta de la Junta a Josep Roig acomiadant-lo.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 514                                                                   0000000583
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Dimissió del porter i infermer Carles Solé Sanabres.
Cronologia 02.12.1901  - 13.12.1901
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 02.12.1901, Tarragona. Dimissió presentada per Carles Solé Sanabres a la Junta.

13.12.1901, Tarragona. Resposta de la Junta acceptant la dimissió del porter infermer.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 509                                                                   0000000577
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 27. Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient
número 8.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Portero y enfermero Don Juan Andreu y Cisteré”.
Cronologia 05.12.1901  - 27.08.1905
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 05.12.1901, Tarragona. Sol·licitud de Joan Andreu Cisteré per ocupar la plaça de porter infermer.
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13.12.1901, Tarragona. Carta de la Junta a Joan Andreu Cisteré nomenant-lo porter infermer.
21.08.1905, Tarragona. Carta de la Junta a Joan Andreu Cisteré per acomiadar-lo.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 511                                                                   0000000579
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'.  

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 37. Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient
número 9.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nombramiento del enfermero Lucas Sales y Vizcarro”.
Cronologia 27.02.1904  - 29.04.1904
Volum i Suport Camisa en format foli.  5 documents.
Abast i Contingut 16.04.1904, 27.02.1904, 10.03.1904, 11.03.1904, 01.04.1904, 28.04.1904, 29.04.1904, 12.06.1907,

Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest expedient.
27.02.1904, Tarragona. Sol·licitud de Lucas Sales i Vizcarro per ocupar la plaça d'enfermer.
27.02.1904, Tarragona. Sol·licitud de Domingo Obiol Foguet per ocupar la plaça d'enfermer.
11.03.1904, Tarragona. Carta de la Junta a Domingo Obiol nomenant-lo enfermer de l'hospital.
29.04.1904, Carta de la Junta a Lucas Sales fent efectiu el seu nomenament d'infermer.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 505                                                                   0000000573
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 38. Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient
número 6.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nombramiento de portero y enfermero a favor de Don Juan Batalla y Poblet”.
Cronologia 31.05.1905  - 02.08.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 15 documents.
Abast i Contingut 31.05.1905, 06.1905, 17.08.1905, 21.08.1905, 01.09.1905, 30.10.1918, 30.10.1918, 18.12.1918,

19.12.1918, Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest assumpte.
31.05.1905, Tarragona. Sol·licitud de Joan Batalla i Poblet per ocupar la plaça de porter i infermer.
31.05.1905, Tarragona. Carta del rector de l'església de Sant Joan Baptista de Tarragona donant fe
del bon comportament i bona moral de Joan Batalla.
31.05.1905, Tarragona. Carta de Joan Vidal donant fe del bon comportament i bona moral de Joan
Batalla.
06.06.1905, Tarragona. Sol·licitud de Joan Subirats Altadill per ocupar la plaça de porter i infermer.
06.06.1905, Tarragona. Carta del rector de la parròquia de Sant Francesc de Tarragona donant fe del
bon comportament i bona moral de Joan Subirats Altadill.
06.06.1905, Tarragona. Carta de l'alcalde de la ciutat, Josep Prat i Prats donant fe del bon
comportament de Joan Subirats Altadill.
06.1905, Tarragona. Sol·licitud de Ramon Contijoch Segura per ocupar la plaça de porter i infermer.
06.1905, La Riera de Gaià. Sol·licitud de Carles Solé Sanabres per ocupar la plaça de porter i
infermer.
21.08.1905, Tarragona. Carta de la Junta a Joan Batalla Poblet nomenant-lo porter i infermer de
l'hospital.
30.10.1918, Tarragona. Carta de Joan Batalla Poblet a la Junta demanant un augment de sou.
04.10.1922, Tarragona. Carta de Joan Batalla Poblet a la Junta demanant un augment de sou.
25.03.1935, Tarragona. Carta de Joan Batalla a la Junta demanant una quantitat mensual de diners a
causa de la seva malaltia.
15.07.1935, Bràfim. Carta de Rosa Poblet Bertran, mare de Joan Batalla, demanant a l'hospital que
hospitalitzin al seu fill.
02.08.1935, Tarragona. Carta del degà de la Junta a Rosa Poblet acceptant la hospitalització de Joan
Batalla.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 506                                                                   0000000574
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Expediente instruido por el vocal Don José Sabaté Batalla contra el enfermero Don Juan Batalla

Poblet”.
Cronologia 08.11.1928  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1371                                                                   0000000059
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Cargos contra el empleado Miguel Pérez Pero del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de

Tarragona".
Cronologia 11.02.1944  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut Conté esborrany.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.4.2.6 Subsèrie Lampista 

Unitat catalogació 480                                                                   0000000547
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que presta sus servicios en el hospital'.

Inventari: 'Hospital-Personal'. Expedient número 46.
Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 8.

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al nombramiento de lampista”.
Cronologia 04.11.1913  - 06.11.1913
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 04.11.1913, 06.11.1913, 26.11.1913, 01.11.1916, Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest

assumpte.
04.11.1913, Tarragona. Sol·licitud de Benito Piñol Descarrega per ser nomenat lampista de l'hospital.
06.11.1913, Tarragona. Sol·licitud de Altés y Serra per ocupar la plaça de lampista vacant del senyor
Danús.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 521                                                                   0000000588
Unitat instal·lació Capsa 40
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Personal que ha servido en el hospital'. 

Inventari: 'Personal. Legajo número 10' Expedient número 20.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expedinete relativo al nombramiento de maestre albañil a favor de Don Artuto Pardines y particulares

referentes al mismo. Sin efecto des de la terminacion de la guerra”.
Cronologia 10.03.1929  - 12.03.1929
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 10.03.1929, Tarragona. Sol·licitud d'Artur Pardines i Magarolas per ocupar la plaça de paleta de

l'hospital.
05.03.1929, Tarragona. Sol·licitud de Josep Maria Gras per ocupar la plaça de paleta de l'hospital.
12.03.1929, Tarragona. Sol·licitud de Pere Tomàs Farret per ocupar la plaça de paleta de l'hospital.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.5 Sèrie Secretariat 

1.1.5.1 Subsèrie Premsa 
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Unitat catalogació 2061                                                                   0000000433
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Fragment del Diari de Barcelona número 330.
Cronologia 26.11.1833  
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 635                                                                   0000000753
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Fragments de diversos diaris amb noticies relatives a l'hospital.
Cronologia 04.09.1920  - 13.07.1924
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut 04.09.1920, Tarragona. Diari La Reconquista.

04.09.1920, Tarragona. Diari La Cruz.
04.09.1920, Tarragona. Diario de Tarragona.
05.09.1920, Tarragona. Diario de Tarragona.
11.09.1920, Tarragona. Diari La Reconquista (2).
18.09.1920, Tarragona. Diari La Reconquista.
25.09.1920, Tarragona. Diari La Reconquista.
29.06.1924, Tarragona. Diari La Cruz.
13.07.1924, Tarragona. Diari Tarragona.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1430                                                                   0000001492
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expedient instruït amb motiu d’un article titulat “Hospital inquisitorial” publicat pel diari Tarragona

Federal del dia 26 de novembre de 1932”.
Cronologia 27.11.1932  - 27.12.1932
Volum i Suport Camisa en format foli. 11 documents.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.5.2 Subsèrie Correspondència 

Unitat catalogació 2162                                                                   0000001571
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència relativa a assumptes diversos de l'hospital.
Cronologia 1728 - 1889
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents. 
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2230                                                                   0000002228
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de Joan Smith demanant l'ingrés a l'hospital de quatre malalts provinents de la fragata de

guerra Atocha.
Cronologia 31.10.1808  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.     
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Unitat catalogació 2                                                                   0000000004
Unitat instal·lació Capsa 2
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Hospital. Liados de los acuerdos desde 18 de Octubre de 1813 hasta fin de 1822".
Cronologia 20.10.1813  - 28.12.1822
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. Sense indexar ni paginar.
Abast i Contingut La documentació engloba part dels acords previs de les resolusions de les actes del

llibre:"Resoluciones de la administración del Hospital desde el 18 octubre 1813 hasta fin de 1833"
Capsa 1, número 1.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
Bibliografia Aquest volum ha estat utilitzat en diverses publicacions com: ADSERÀ MARTORELL, JOSEP; "La

Casa de Convalescència de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (1815) i el Tatre Principal de
Tarragona (1636)", Tarragona, Associació d'amics de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, 1994.
ADSERÀ MARTORELL, JOSEP; "La Casa de Recollides de Tarragona. Primera ampliació de
l'Hospital any 1764. Breu estudi sobre espolis i vacants, Tarragona, Associació d'amics de l'Hospital
de Sant Pau i Santa Tecla, 1994. 
ADSERÀ MARTORELL, J; "Història antiga i moderna del cementiri de Tarragona. Les despulles de
Teodor Reding i de Joan Smith descansen en aquest cementiri", Tarragona, Xarxa Sanitària i Social
de Santa Tecla, 2002.

Unitat catalogació 3                                                                   0000000007
Unitat instal·lació Capsa 3
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Liados de los acuerdos del año 1823".
Cronologia 28.12.1822  - 02.08.1833
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró.
Abast i Contingut La documentació engloba part dels acords previs de les resolusions de les actes del

llibre:"Resoluciones de la administración del Hospital desde el 18 octubre 1813 hasta fin de 1833"
Capsa 1, número 1.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
Bibliografia Aquest volum ha estat utilitzat en publicacions com: ADSERÀ MARTORELL, JOSEP; "La Casa de

Recollides de Tarragona. Primera ampliació de l'Hospital any 1764. Breu estudi sobre espolis i
vacants", Tarragona, Associació d'amics de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, 1994.

Unitat catalogació 15                                                                   0000000014
Unitat instal·lació Capsa 6
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència sobre l'assumpte Fábregas Duran pel pagament d'un deute.
Cronologia 02.06.1869  - 03.11.1888
Volum i Suport Camisa en format foli. 41 documents.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1380                                                                   0000001335
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Expediente sobre instalación de un hospital provincial".
Cronologia 21.11.1884  - 17.11.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2172                                                                   0000001586
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Cartes enviades des de l'ajuntament de Tarragona en referencia a la circular 1127 del Butlletí Oficial.
Cronologia 15.05.1886  - 05.10.1886
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Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2182                                                                   0000001599
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta del govern civil de la provincia de Tarragona informant del nou nomenament de governador.
Cronologia 08.02.1887  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2056                                                                   0000000422
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre la junta administrativa de l'hospital i el Jutjat de primera instància sobre la fuga

d'uns presos del calabós de l'hospital.
Cronologia 1888 - 1893
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1383                                                                   0000001338
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Sobre admisión de presos enfermos”
Cronologia 26.01.1888  
Volum i Suport Camisa en format foli. 1 document.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1384                                                                   0000001337
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Autorizaciones para el curso que sigue en el exterior del Hospital la procesión para la comunión

pascual”.
Cronologia 11.05.1889  - 08.04.1891
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 649                                                                   0000001611
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta del Govern Civil de Tarragona a la Junta de l'Hospital demanant una còpia certificada de

l'escriptura de fundació de l'Hospital i una relació dels béns immobles, títols de deute i els recursos de
l'Hospital.

Cronologia 26.07.1889  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 338                                                                   0000001595
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Felicitació de la Junta enviada a Joan Comes i Vidal pel seu nomenament com a bisbe de Mallorca.
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Cronologia 04.07.1890  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2174                                                                   0000001588
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre l'ajuntament de Tarragona i la Junta de l'Hospital referent al pagament del dret

del cosum de gel.
Cronologia 11.06.1891  - 20.06.1891
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2058                                                                   0000001598
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de la Junta al Governador Civil referent a l'ingrés del malalt Josep Mascarell Llorca en un

manicomi.
Cronologia 07.1891 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2063                                                                   0000001566
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de la Junta al president del Liceo de Tarragona agraint el gest de la donació de 424 pessetes.
Cronologia 29.09.1892  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2158                                                                   0000001567
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta enviada a la Junta de l'Hospital per la comissió organitzadora dels actes en honor a Sant Magí

demanant poder utilitzar un local de l'hospital per escenificar la gruta del sant.
Cronologia 29.09.1892  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1386                                                                   0000001339
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Petición al excelentísimo ayuntamiento de una subvención para éste hospital”.
Cronologia 09.05.1893  - 23.06.1893
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2178                                                                   0000001592
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de l'ajuntament de Tarragona demanant a l'hospital que s'ocupi de l'assistència als presos
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malats.
Cronologia 02.08.1893  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2057                                                                   0000000421
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre la junta administrativa de l'hospital i la Creu Roja.
Cronologia 15.07.1898  - 03.03.1899
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2062                                                                   0000001596
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència amb Balbino Valcárcel Sande, agent de negocis.
Cronologia 11.02.1899  - 02.03.1899
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2171                                                                   0000001584
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de l'ajuntament de Tarragona a la Junta de l'Hospital referent a les obres de millora de les

voreres del Carrer Compte de Rius.
Cronologia 24.02.1899  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1390                                                                   0000001342
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Circular a los alcaldes de esta provincia para que no manden a los enfermos a éste hospital por no

ser provincial y ruego al señor gobernador para que lo ordene en el Boletín Oficial como lo efectuó”.
Cronologia 31.01.1900  - 21.02.1900
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1392                                                                   0000001343
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Exposición al excelentísimo ayntamiento poniéndole de manifiesto la precaria situación del hospital y

pidiéndole su apoyo”.
Cronologia 23.10.1900  - 24.10.1900
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1458                                                                   0000001558
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol Correspondència entre la Delegació d'hisenda de la provincia de Tarragona i la Junta de l'Hospital.
Cronologia 05.08.1901  - 26.03.1902
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1456                                                                   0000001516
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de José Vilar Tomás al degà de l'hospital.
Cronologia 21.10.1901  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1457                                                                   0000001514
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta del Banco Vitalicio de España.	
Cronologia 29.10.1901  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1372                                                                   0000000060
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre el Degà de l'Hospital, Gaietà Sentís, i Rafael Cañellas.
Cronologia 13.11.1901  - 06.12.1906
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1455                                                                   0000001515
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Carta de la Delegación de la Caja de previsión y socorro en Tarragona.
Cronologia 23.11.1901  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2173                                                                   0000001587
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Carta de l'ajuntament de Tarragona informant del nou nomenament d'alcalde i felicitació de la Junta

de l'Hospital.
Cronologia 01.01.1904  - 09.01.1904
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1992                                                                   0000000416
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre Rafel Ferriol, director de l'asil de Sant Josep i  la junta de l'Hospital per

eximir-se, el primer, del pagament dels drets d'enterrament a l'hospital.
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Cronologia 19.05.1913  - 09.06.1913
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1412                                                                   0000001358
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Felicitaciones dirigidas al señor arzobispo Don Antolín López Peláez con motivo de su solemne

entrada a esta capital y al ilustrísimo señor Don Francisco de Assís Vidal y Barraquer por su
nombramiento de obispo de Solsona”.

Cronologia 26.11.1913  - 04.12.1913
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1414                                                                   0000001480
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Comunicación del señor gobernador civil preguntando si el Hospital està en condiciones para

albergar a los atacados de enfermedades infecciosas”. 
Cronologia 16.01.1915  - 22.01.1915
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 855                                                                   0000001683
Unitat instal·lació Capsa 60
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Concesión al fotógrafo Don Mariano Marsal para tener en la fachada de este Hospital un escaparate

para la exposición de sus fotografias".
Cronologia 10.05.1915  - 23.12.1922
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.     

Unitat catalogació 1419                                                                   0000001485
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Documentos de felicitación y contestación del eminentísimo señor cardenal Don Francisco Vidal y

Barraquer con motivo de ser preconizado arzobispo de Tarragona en 1919 y de ser creado cardenal
de la sede apostólica en 1921”.

Cronologia 10.07.1919  - 27.03.1925
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2180                                                                   0000001594
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Copiador d'una carta enviada al marquès de Alhucemas.
Cronologia [Dècada de 1920].
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1413                                                                   0000001479
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Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la petición formulada por el señor gobernador de que se le facilitase una copia

de la escritura de fundación de éste Hospital y de los restaméritos porque se rige”. 
Cronologia 20.01.1920  - 07.02.1920
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 202                                                                   0000000254
Unitat instal·lació Capsa 23
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Registro de entradas y salidas de la secretaria del Hospital de San Pablo y Santa Tecla. Desde 12

Junio de 1921".
Cronologia 1921 - 1934
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 90 folis.
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1415                                                                   0000001481
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al ofrecimiento hecho al excelentísimo señor Governador militar de 15 camas

para heridos o enfermos de la guerra de África” 
Cronologia 22.08.1921  - 03.09.1921
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1432                                                                   0000001494
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a si el hospital reune condiciones para albergar presos”.
Cronologia 30.11.1921  / 24.07.1939
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1418                                                                   0000001484
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la procuración para el obispado de Canarias del señor decano de éste Hospital

ilustrísimo señor Don Miguel Serra y Sucarrats”.
Cronologia 15.12.1922  - 24.03.1923
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2175                                                                   0000001589
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Autorització de l'ajuntament per a que l'hospital pugui realitzar unes obres de millora a la porta del

carrer Sant Agustí.
Cronologia 03.09.1923  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1368                                                                   0000000057
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Correspondència amb l'Ajuntament lloant el bon funcionament de l'Hospital.
Cronologia 31.10.1924  
Volum i Suport Camisa en format quart. 1 foli mecanografiat.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1434                                                                   0000001496
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la prestación por parte de éste hospital de los servicios inherentes a casa de

socorro o dispensario municipal con subvención del excelentísimo ayntamiento”. 
Cronologia 06.08.1926  / 31.03.1939
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1417                                                                   0000001483
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a las felicitaciones cruzadas con motivo de la promoción del ilustrísimo señor

doctor Don Isidro Gomà decano de este Hospital para obispo de Tarazona”. 
Cronologia 21.03.1927  - 20.07.1927
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2071                                                                   0000000427
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Lletra del president de la Diputació provincial de Tarragona al president de la Junta administrativa de

l'Hospital agraint la participació a les oposicions del càrrec de Cap del dispensari antituberculós a
Reus.

Cronologia 1928 
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1363                                                                   0000000093
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Ofici al cardenal Vidal i Barraquer donant comptes de la inversió de 25.000 pesstes efectuada el

1924.
Cronologia 20.03.1928  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1460                                                                   0000001523
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Expediente relativo a diferentes particularidades y relacionadas con el ayuntamiento: 1. Aguas, 2.

Aguas, 3. Arbitrio sobre mejoras urbanas, 4. Relación de los bienes e ingresos del Hospital".
Cronologia 12.05.1928  - 14.08.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 10 documents.
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2181                                                                   0000001597
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre Xavier de Muller i la Junta de l'Hospital referent al nomenament de vice-cònsol

dels Països Baixos del primer.
Cronologia 14.06.1928  - 19.06.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 642                                                                   0000001535
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre l'alcalde dels Omells de Na Gaia i l'Hospital referent a l'expedient de quintes

d'Eulogio Lliberato.
Cronologia 11.09.1928  - 13.09.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1502                                                                   0000001370
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència amb el Col·legi oficial de metges informant del nombre de metges que treballen a

l'hospital, sou de cadascú i manera com han estat nomenats.
Cronologia 23.08.1930  - 12.09.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1373                                                                   0000000061
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Felicitació del Degà de l'Hospital a Manuel Borràs per haver estat nomenat Dean.
Cronologia 19.11.1930  
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1445                                                                   0000001505
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Contrato con el ayuntamiento de Espluga de Francolí al objeto de poder diponer de una cama fija”. 
Cronologia 24.10.1931  - 10.03.1932
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1447                                                                   0000001506
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expedient referent a gestions portades a cap per l’ajuntament a l’efecte de que l’hospital li cedís

locals per dispensaris”.
Cronologia 23.02.1932  - 08.04.1932
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Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1416                                                                   0000001482
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expedient referent a les fundacions pietoses demanades pel vicariat general”.
Cronologia 04.07.1932  / 15.03.1947
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1448                                                                   0000001507
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expedient relatiu a una demanda formulada per la comissió d'higiene de l’ajuntament referent a

l’aillament dels malalts infecciosos”. 		
Cronologia 27.10.1932  - 01.11.1932
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2066                                                                   0000000437
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre la Junta administrativa de l'Hospital i l'ajuntament de Tarragona per a que es

construeixi un dipòsit on llençar les escombraries de l'hospital.
Cronologia 1933 
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1446                                                                   0000001521
Unitat instal·lació Capsa 84
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 10.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expedient referent a una gratificació de 300 pesetes que señala la Mútua d’accidents de Tarragona a

l’hospital”. 	
Cronologia 18.04.1933  - 13.06.1933
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2185                                                                   0000001602
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre l'Hospital i el Sindicat de metges.
Cronologia 09.11.1933  - 08.02.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2183                                                                   0000001601
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència interna entre l'hospital i el doctor Battestini en motiu de l'organització del segon cicle
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de conferències sobre la Febre de Malta.
Cronologia 03.02.1934  - 22.02.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 473                                                                   0000000535
Unitat instal·lació Capsa 39
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Documentació referent a la creació de la Junta Oficial contra el Càncer de Catalunya.
Cronologia 06.11.1935  - 04.12.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 682                                                                   0000000730
Unitat instal·lació Capsa 47
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre l'Hospital i el Comité Antifeixista de Calaceit referent a l'ingrés d'una malalta

mental.
Cronologia 1936 
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 683                                                                   0000000729
Unitat instal·lació Capsa 47
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Correspondència entre l'Hospital i el director de l'Hospital de Móra d'Ebre referent a l'ingrés d'un

soldat.
Cronologia 08.08.1936  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2059                                                                   0000001585
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre l'ajuntament de Tarragona i la Junta de l'Hospital amb la finalitat del primer

d'omplir la circular número 68 del Butlletí oficial de la província.
Cronologia 12.05.1939  - 22.05.1939
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1461                                                                   0000001603
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta del col·legi oficial de metges de la província de Tarragona.
Cronologia 11.05.1940  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 784                                                                   0000000844
Unitat instal·lació Capsa 54
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol "Libro registro de documentos. 1943".
Cronologia 01.01.1943  - 12.07.1949
Volum i Suport Volum en format foli. 167 pàgines.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 873                                                                   0000000952
Unitat instal·lació Capsa 62
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de la Fábrica de Tabacos.
Cronologia 07.09.1944  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2146                                                                   0000001551
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència amb la Jefatura Provincial del Seguro de enfermedad de Tarragona.
Cronologia 17.12.1953  - 22.04.1970
Volum i Suport Camisa en format foli. 32 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2135                                                                   0000001532
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència de la Clinica Borras, S.A (Igualatorio Móra) de Móra d'Ebre.
Cronologia 03.06.1957  - 21.04.1960
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1039                                                                   0000001028
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència amb Rocavert y Cía, fàbrica d'articles de ferreteria, per la compra de manetes per a

portes.
Cronologia 07.03.1960  - 09.03.1960
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1042                                                                   0000001031
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència amb Industrias Reunidas de utensilios metálicos S.A. per la compra de manetes per

a portes.
Cronologia 07.03.1960  - 09.03.1960
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1040                                                                   0000001029
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència amb Riviere, SA per la compra de manetes per a portes.
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Cronologia 07.03.1960  - 11.03.1960
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1043                                                                   0000001032
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència amb Metales Salvador Domenech per la compra de manetes per a portes.
Cronologia 11.03.1960  - 08.04.1960
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1041                                                                   0000001030
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència amb Fundición y talleres Judas, S.A. per la compra de manetes per a portes.
Cronologia 11.03.1960  - 27.04.1960
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1038                                                                   0000001027
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència amb Juan Pérez el único per la compra de manetes per a portes.
Cronologia 11.03.1960  - 17.05.1960
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1023                                                                   0000001014
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de la Fábrica de azulejos Joaquín Castañ Reboll
Cronologia 17.04.1961  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1020                                                                   0000001010
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència amb Metales Viuda de Salvador Solà per la compra de material per l'hospital.
Cronologia 18.04.1961  - 20.10.1961
Volum i Suport Camisa en format foli. 10 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1021                                                                   0000001012
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de Safalube S.A referent a una comanda de llits metàlics.
Cronologia 19.04.1961  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1019                                                                   0000001009
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència amb Enrique Masia per la reparació d'un aparell.
Cronologia 19.08.1961  - 29.08.1961
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 645                                                                   0000001556
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència amb la Mútua de previsión social Nuestra Señora del Perpétuo Socorro.
Cronologia 07.09.1964  - 20.10.1971
Volum i Suport Camisa en format foli. 13 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 644                                                                   0000001549
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta del Col·legi oficial de metges de Tarragona referent als centres hospitalaris reconeguts pel

Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación.
Cronologia 28.02.1966  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2106                                                                   0000000736
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència amb Iberhospitalia, S.L.
Cronologia [Dècada dels anys setanta del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2109                                                                   0000000735
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre el director de l'hospital, Josep Adserà, i Luís Antonio Bas Rodríguez
Cronologia 29.03.1974  - 02.04.1974
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2104                                                                   0000000751
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta del director de l'hospital, Josep Adserà, al doctor Jesús Aramburu Olaran.
Cronologia 05.04.1974  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 2108                                                                   0000000750
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Petició d'algunes treballadores de l'hospital demanant la creació d'un servei de guarderia a l'hospital.
Cronologia 07.05.1975  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2105                                                                   0000000737
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre l'hospital i la Direcció General de Sanitat.
Cronologia 31.05.1976  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1046                                                                   0000001011
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència amb el Ministeri de Sanitat relativa a la prohibició de fumar a certs àmbits de

l'hospital.
Cronologia 30.04.1978  - 27.12.1978
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1473                                                                   0000001369
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Cartes dels diversos membres que van formar el Comitè d'honor, Comitè organitzatiu i Comitè

consultiu del IV Centenari de l'hospital acceptant els càrrecs.
Cronologia 04.01.1988  - 18.01.1988
Volum i Suport Camisa en format foli. 16 documents.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 49                                                                   0000000078
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Documentació relativa a la concessió de la medalla de la ciutat a la Fundació de l'Hospital de sant

Pau i santa Tecla.
Cronologia 1994 
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Abast i Contingut Inclou 8 fotografies de l'acte.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.5.3 Subsèrie Plets 

Unitat catalogació 336                                                                   0000000383
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Sentencia feta per lo batlle de Falcet al 5 de setembre 1637 en una causa intitulada Pere Padret

pagès de Falcet contra Andreu Rovira negociant de Tarragona".
Cronologia 05.09.1637  
Volum i Suport Camisa en format quart.
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Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2055                                                                   0000000423
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Súplica del prior de l'hospital, Josep March, contra el regidor de l'ajuntament, Ignasi Lacruz, per

haver-li faltat al respecte.
Cronologia 23.08.1798  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 337                                                                   0000000385
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Causa entre l'Hospital i Ferran Fontanilles de Torredembarra pel cobrament de la pensió anual d'un

censal.
Cronologia 1847 - 1851
Volum i Suport Camisa en format foli. 17 documents.
Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1387                                                                   0000001349
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Reclamación de un crédito que se pretende tenia contra éste hospital Don Mateo Claramunt”.
Cronologia 16.07.1879  - 24.11.1906
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1398                                                                   0000001356
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la reclamación de la Administración de Hacienda del pago del impuesto sobre

utilidades”.
Cronologia 07.11.1904  - 12.11.1904
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1402                                                                   0000001355
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a los ofrecimientos hechos por el agente de Madrid Don Luis Reñina para

gestionar el cobro de un crédito que dice existe a favor de este hospital”.
Cronologia 09.06.1906  - 18.10.1906
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1438                                                                   0000001520
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Expediente relativo a la campaña que la sección del colegio de médicos de Tarragona

correspondiente a la capital sigue para aislar al hospital de los servicios facultativos de aquella clase".

90



Arxiu Històric Hospital Sant Pau i Santa Tecla - AHSPT

Arx
iu

 H
is

tò
ric

 H
os

pi
ta

l S
an

t P
au

 i 
San

ta
 T

ec
la

Cronologia 10.10.1924  - 12.12.1927
Volum i Suport Camisa en format foli. 15 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1437                                                                   0000001519
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Documentació entre la Junta i el Sindicat de metges de Catalunya pel cas amb el Col·legi de metges

de Tarragona.
Cronologia 11.1925 - 10.03.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1435                                                                   0000001518
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Relativo al expediente que por denuncia del colegio médico instruye el señor delegado gubernativo”.
Cronologia 08.1926 
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1450                                                                   0000001522
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expedient referent a les gestions portades a terme per a cobrar un compte que la Mútua d’accients

de Tarragona es resistia a fer efectiu”.
Cronologia 16.05.1930  - 20.08.1933
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.6 Sèrie Arxiu 

1.1.6.1 Subsèrie Inventaris 

Unitat catalogació 586                                                                   0000000653
Unitat instal·lació Capsa 42
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Hospital de pobres enfermos de la cidad de Tarragona. Libro cohordinado afines del año 1837.

Contiene: la antiguedad, construcción, vicisitudes y varias noticias interesantes para el gobierno de la
Ylustre administración: contratas con el señor yntendente sobre el hospital militar de esta plaza,
contarats con el acentista sobre ydem, todas las fincas rústicas y urbanas que posee, censales que 
percibe y el atraso de estos en 31 Diciembre de 1837 varios documentos pertenecientes al hospital y
copias de algunos testamentos que tienen referencia con el mismo, algunas fundaciones y demás
que se verá por el índice que sigue”.

Cronologia 1464 - 1837
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró.
Llengües Castellà i minoritàriament en llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
Bibliografia Aquest volum ha estat utilitzat en diverses publicacions com: ADSERÀ MARTORELL, JOSEP; "La

Casa de Convalescència de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (1815) i el Tatre Principal de
Tarragona (1636)", Tarragona, Associació d'amics de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, 1994. I
ADSERÀ MARTORELL, JOSEP; "Història antiga i moderna del cementiri de Tarragona. Les despulles
de Teodor Reding i de Joan Smith descansen en aquest cementiri", Tarragona, Xarxa Sanitària i
Social de Santa Tecla, 2002, entre altres.
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Unitat catalogació 844                                                                   0000000438
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Inventari dels expedients que contenia el lligall titulat: Hospital-Farmacia.
Cronologia [Segle XIX].
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 474                                                                   0000000542
Unitat instal·lació Capsa 40
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Indice de los expedientes contenidos en este legajo 'Hospital-Personal'".
Cronologia [Primera meitat del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1084                                                                   0000001052
Unitat instal·lació Capsa 68
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Inventari de la documentació que integrava el lligall referent a diversos pressupostos.
Cronologia [Primera meitat del segle XX]
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1483                                                                   0000001166
Unitat instal·lació Capsa 86
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Inventari de la documentació que integrava el lligall titulat Hospital militar.
Cronologia [Primera meitat del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 487                                                                   0000000554
Unitat instal·lació Capsa 40
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Indice de los expedientes contenidos en este legajo. Personal. Legajo número 10". 
Cronologia  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 557                                                                   0000000618
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventario de cuantos legajos obran en la secretaria de este Hospital”.
Cronologia  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 533                                                                   0000000619
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Inventari dels llibres i lligalls de l'hospital.
Cronologia  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 867                                                                   0000001524
Unitat instal·lació Capsa 62
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Índex de la documentació que conté els volums d'actes 5, 6 i 7. 
Cronologia  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Volum 5: (1924-1934). Capsa 4. núm 9.

Volum 6: (1934-1960). Capsa 5, núm. 11.
Volum 7: (1960-1977). Capsa 5, núm 12.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.7 Sèrie Casa de Convalescència 

Unitat catalogació 374                                                                   0000000444
Unitat instal·lació Capsa 36
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Llibre de la fundació de la convalecencia".
Cronologia 27.09.1805  - 1820
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró. 13 folis. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
Bibliografia Aquest volum ha estat utilitzat en publicacions com: ADSERÀ MARTORELL, JOSEP; "La Casa de

Convalescència de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (1815) i el Tatre Principal de Tarragona
(1636)", Tarragona, Associació d'amics de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, 1994.

Unitat catalogació 2100                                                                   0000000445
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Fundación de una convalecensia en el hospital de San Pablo y Santa Thecla de esta ciudad y en su

caso de aniversarios en la iglesia de San Miguel del Pla de la misma y missas como dentro queda
prevenido hecha y firmada por los ilustres señores albaceas de Don Joseph de Claver y Many regidor
que fue de la propia ciudad".

Cronologia 18.12.1805  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.1.8 Sèrie Racionament 

Unitat catalogació 1062                                                                   0000001620
Unitat instal·lació Capsa 67
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Liquidacions que presenta l'Hospital a la Delegación local de Abastecimientos y Transportes

corresponents al racionament.
Cronologia 31.05.1944  - 31.12.1949
Volum i Suport Camisa en format foli. 59 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.     
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Unitat catalogació 1053                                                                   0000001623
Unitat instal·lació Capsa 67
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Cupons de panaderia del Orden de Suministro Colectivo.
Cronologia 07.1945 - 06.1947
Volum i Suport Camisa en format foli. 17 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.     

1.2 Grup de Series Economia 

1.2.1 Sèrie Comptes 

1.2.1.1 Subsèrie Ingressos 

Unitat catalogació 1405                                                                   0000001359
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la venta de 29 acciones del Banco de Barcelona y 19 títulos de la deuda interior

propiedad de este hospital y a la aplicación dada a su producto”.
Cronologia 27.10.1908  - 27.10.1909
Volum i Suport Camisa en format foli. 14 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 151                                                                   0000000201
Unitat instal·lació Capsa 21
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario".
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Antecedentes relativos al concurso hípico celebrado en la Plaza de toros el dia 24 de Septiembre a

beneficio de este Hospital y de los pobres de Tarragona".
Cronologia 12.09.1910  - 15.10.1910
Volum i Suport Camisa en format foli. 10 documents.
Abast i Contingut 12.09.1910, 13.12.1910, 30.11.1910, 02.10.1910, 15.10.1910, Tarragona. Còpia de les actes

referents a aquest expedient.
10.09.1910, Tarragona. Carta del delegat d'hisenda a Tarragona a la Junta referent a no pagar la
constribució per la celebració del concurs hípic.
13.09.1910, Tarragona. Carta de la Junta al delegat d'hisenda de la província demanant quedar
exempts del pagament de la constribució per la celebració del concurs hípic.
15.09.1910, Tarragona. Carta de la Delegació d'hisenda de Tarragona acceptant l'exempció del
pagament de la contribució.
27.09.1910, Tarragona. Relació de la recaudació del concurs.
28.09.1910, Tarragona. Resguards dels pagaments per fixar cartells en llocs públics (3).
30.09.1910, Tarragona. Rebut conforme Pau Guasch, prior, ha rebut cinquanta pessetes de Francesc
Carreté i Tomàs Nin.
15.10.1910, Tarragona. Certificat de la Junta per l'Administrador de contribucions de la província
referent als costos de l'espectacle hípic.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 152                                                                   0000000202
Unitat instal·lació Capsa 21
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario".
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Antecedentes relativos al concurso hípico celebrado en la Plaza del Progreso en los dias 6, 7, y 9 de

Julio con motivo de las fiestas organizadas para conmemorar el sitio que sufrio este ciudad en el año
1811".

Cronologia 19.06.1911  - 31.08.1911
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Abast i Contingut 19.06.1911, 25.06.1911, 08.07.1911, 24.08.1911, 29.08.1911, 31.07.1911, Tarragona. Còpia de les

actes referents a aquest expedient.
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25.06.1911, Tarragona. Carta del degà de la Junta al Delegat d'hisenda de la província demanant no
pagar constribució per l'espectacle.
08.07.1911, Tarragona. Resposta de la delegació de contribució.
29.08.1911, Tarragona. Relació dels comptes del concurs.
31.08.1911, Tarragona. Certificat de la Junta per l'administrador de contribucions de la província
referent als costos de l'espectacle hípic.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 714                                                                   0000000775
Unitat instal·lació Capsa 49
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada dels ingressos del capítol "Resultas de ejercicios cerrados" rebuts per l'hospital.
Cronologia 03.01.1912  - 31.10.1912
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 712                                                                   0000000774
Unitat instal·lació Capsa 49
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada dels ingressos de rendes rebuts per l'hospital.
Cronologia 04.01.1912  - 19.12.1912
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 715                                                                   0000000776
Unitat instal·lació Capsa 49
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada dels ingressos del capítol "Ingresos eventuales" rebuts per l'hospital.
Cronologia 20.03.1912  - 16.10.1912
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 880                                                                   0000000204
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de gener de l'any 1913.
Cronologia 04.01.1913  - 31.01.1913
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 881                                                                   0000000205
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de febrer de l'any 1913.
Cronologia 01.02.1913  - 28.02.1913
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 882                                                                   0000000206
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de març de l'any 1913.
Cronologia 01.03.1913  - 31.03.1913
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 883                                                                   0000000207
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'abril de l'any 1913.
Cronologia 01.04.1913  - 30.04.1913
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 884                                                                   0000000208
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de maig de l'any 1913.
Cronologia 01.05.1913  - 31.05.1913
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 885                                                                   0000000209
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juny de l'any 1913.
Cronologia 06.06.1913  - 30.06.1913
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 886                                                                   0000000210
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juliol de l'any 1913.
Cronologia 01.07.1913  - 31.07.1913
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 887                                                                   0000000211
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'agost de l'any 1913.
Cronologia 05.08.1913  - 31.08.1913
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 888                                                                   0000000212
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de setembre de l'any 1913.
Cronologia 20.09.1913  - 30.09.1913
Volum i Suport Camisa en format foli.

96



Arxiu Històric Hospital Sant Pau i Santa Tecla - AHSPT

Arx
iu

 H
is

tò
ric

 H
os

pi
ta

l S
an

t P
au

 i 
San

ta
 T

ec
la

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 889                                                                   0000000213
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1913.
Cronologia 06.10.1913  - 31.10.1913
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 890                                                                   0000000214
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de novembre de l'any 1913.
Cronologia 01.11.1913  - 30.11.1913
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 163                                                                   0000000203
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de desembre de l'any 1913.
Cronologia 24.12.1913  - 31.12.1913
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 977                                                                   0000000966
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació dels ingressos percebuts per l'hospital del capítol "resultas de ejercicios cerrados" de l'any

1914.
Cronologia 1914 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 978                                                                   0000000967
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació dels ingressos percebuts per l'hospital del capítol "ingresos eventuales" de l'any 1914.
Cronologia 1914 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 979                                                                   0000000968
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació dels ingressos percebuts per l'hospital en concepte de rendes de l'any 1914.
Cronologia 1914 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 973                                                                   0000000963
Unitat instal·lació Capsa 64
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada dels ingressos eventuals percebuts per l'hospital.
Cronologia 02.01.1915  - 19.10.1915
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 972                                                                   0000000962
Unitat instal·lació Capsa 64
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada dels ingressos per rendes percebuts per l'hospital.
Cronologia 05.01.1915  - 30.10.1915
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 790                                                                   0000000850
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de gener de 1919.
Cronologia 01.01.1919  - 31.01.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 791                                                                   0000000851
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de febrer de 1919.
Cronologia 03.02.1919  - 28.02.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 792                                                                   0000000852
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de març de 1919.
Cronologia 01.03.1919  - 31.03.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 793                                                                   0000000853
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'abril de 1919.
Cronologia 03.04.1919  - 30.04.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 794                                                                   0000000854
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Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de maig de 1919.
Cronologia 05.05.1919  - 31.05.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 795                                                                   0000000855
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juny de 1919.
Cronologia 06.06.1919  - 30.06.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 796                                                                   0000000856
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juliol de 1919.
Cronologia 02.07.1919  - 31.07.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 797                                                                   0000000857
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'agost de 1919.
Cronologia 01.08.1919  - 31.08.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 798                                                                   0000000858
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de setembre de 1919.
Cronologia 10.09.1919  - 30.09.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 799                                                                   0000000859
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'octubre de 1919.
Cronologia 03.10.1919  - 31.10.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 800                                                                   0000000860
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de novembre de 1919.
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Cronologia 02.11.1919  - 30.11.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 801                                                                   0000000861
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de desembre de 1919.
Cronologia 01.12.1919  - 31.12.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 721                                                                   0000000785
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de gener de 1926.
Cronologia 04.01.1926  - 31.01.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 722                                                                   0000000786
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de febrer de 1926.
Cronologia 04.02.1926  - 28.02.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 723                                                                   0000000787
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de març de 1926.
Cronologia 04.03.1926  - 31.03.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 724                                                                   0000000788
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'abril de 1926.
Cronologia 02.04.1926  - 30.04.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 725                                                                   0000000789
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de maig de 1926.
Cronologia 01.05.1926  - 31.05.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 726                                                                   0000000790
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juny de 1926.
Cronologia 01.06.1926  - 30.06.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 727                                                                   0000000791
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juliol de 1926.
Cronologia 01.07.1926  - 31.07.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 728                                                                   0000000792
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'agost de 1926.
Cronologia 01.08.1926  - 31.08.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 729                                                                   0000000793
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de septembre de 1926.
Cronologia 08.09.1926  - 30.09.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 730                                                                   0000000794
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'octubre de 1926.
Cronologia 05.10.1926  - 31.10.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 731                                                                   0000000795
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de novembre de 1926.
Cronologia 05.11.1926  - 30.11.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 732                                                                   0000000796
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de desembre de 1926.
Cronologia 01.12.1926  - 31.12.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1339                                                                   0000001309
Unitat instal·lació Capsa 81
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de gener de l'any 1927.
Cronologia 09.01.1927  - 31.01.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1338                                                                   0000001308
Unitat instal·lació Capsa 81
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de febrer de l'any 1927.
Cronologia 04.02.1927  - 28.02.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1337                                                                   0000001307
Unitat instal·lació Capsa 81
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de març de l'any 1927.
Cronologia 04.03.1927  - 31.03.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1336                                                                   0000001306
Unitat instal·lació Capsa 81
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'abril de l'any 1927.
Cronologia 04.04.1927  - 30.04.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1335                                                                   0000001305
Unitat instal·lació Capsa 81
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de maig de l'any 1927.
Cronologia 03.05.1927  - 31.05.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1334                                                                   0000001304
Unitat instal·lació Capsa 81
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juny de l'any 1927.
Cronologia 01.06.1927  - 30.06.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1310                                                                   0000001280
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juliol de l'any 1927.
Cronologia 03.07.1927  - 31.07.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1311                                                                   0000001281
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'agost de l'any 1927.
Cronologia 02.08.1927  - 31.08.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1313                                                                   0000001283
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de setembre de l'any 1927.
Cronologia 02.09.1927  - 30.09.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1312                                                                   0000001282
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1927.
Cronologia 02.10.1927  - 31.10.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1332                                                                   0000001302
Unitat instal·lació Capsa 81
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de novembre de l'any 1927.
Cronologia 01.11.1927  - 30.11.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1333                                                                   0000001303
Unitat instal·lació Capsa 81
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de desembre de l'any 1927.
Cronologia 02.12.1927  - 31.12.1927
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Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1134                                                                   0000001092
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de gener de 1928.
Cronologia 03.01.1928  - 31.01.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1135                                                                   0000001093
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de febrer de 1928.
Cronologia 03.02.1928  - 29.02.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1136                                                                   0000001094
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de març de 1928.
Cronologia 06.03.1928  - 31.03.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1137                                                                   0000001095
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'abril de 1928.
Cronologia 02.04.1928  - 30.04.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1138                                                                   0000001096
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de maig de 1928.
Cronologia 07.05.1928  - 31.05.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1139                                                                   0000001097
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juny de 1928.
Cronologia 02.06.1928  - 30.06.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1140                                                                   0000001098
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juliol de l'any 1928.
Cronologia 07.06.1928  - 31.06.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1141                                                                   0000001099
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'agost de l'any 1928.
Cronologia 02.08.1928  - 31.08.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1122                                                                   0000001080
Unitat instal·lació Capsa 70
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de setembre de l'any 1928.
Cronologia 01.09.1928  - 30.09.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1123                                                                   0000001081
Unitat instal·lació Capsa 70
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1928.
Cronologia 03.10.1928  - 31.10.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1124                                                                   0000001082
Unitat instal·lació Capsa 70
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de novembre de l'any 1928.
Cronologia 04.11.1928  - 30.11.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1125                                                                   0000001083
Unitat instal·lació Capsa 70
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de desembre de l'any 1928.
Cronologia 03.12.1928  - 31.12.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1274                                                                   0000001249
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Unitat instal·lació Capsa 78
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de gener de l'any 1929.
Cronologia 04.01.1929  - 31.01.1929
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1272                                                                   0000001247
Unitat instal·lació Capsa 78
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de febrer de l'any 1929.
Cronologia 09.02.1929  - 28.02.1929
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1273                                                                   0000001248
Unitat instal·lació Capsa 78
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de març de l'any 1929.
Cronologia 02.03.1929  - 31.03.1929
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1271                                                                   0000001246
Unitat instal·lació Capsa 78
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'abril de l'any 1929.
Cronologia 04.04.1929  - 30.04.1929
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1270                                                                   0000001245
Unitat instal·lació Capsa 78
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de maig de l'any 1929.
Cronologia 02.05.1929  - 31.05.1929
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1269                                                                   0000001244
Unitat instal·lació Capsa 78
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juny de l'any 1929.
Cronologia 01.06.1929  - 30.06.1929
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1277                                                                   0000001252
Unitat instal·lació Capsa 78
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juliol de l'any 1929.
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Cronologia 01.07.1929  - 31.07.1929
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1276                                                                   0000001251
Unitat instal·lació Capsa 78
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'agost de l'any 1929.
Cronologia 03.08.1929  - 31.08.1929
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1275                                                                   0000001250
Unitat instal·lació Capsa 78
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de setembre de l'any 1929.
Cronologia 04.09.1929  - 31.01.1929
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1243                                                                   0000001385
Unitat instal·lació Capsa 87
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1929.
Cronologia 02.10.1929  - 31.10.1929
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1242                                                                   0000001384
Unitat instal·lació Capsa 87
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de novembre de l'any 1929.
Cronologia 05.11.1929  - 30.11.1929
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1465                                                                   0000001367
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de desembre de l'any 1929.
Cronologia 02.12.1929  - 31.12.1929
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1117                                                                   0000001075
Unitat instal·lació Capsa 70
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels ingressos percebuts per l'hospital el mes de gener de l'any 1930.
Cronologia 03.01.1930  - 31.01.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1118                                                                   0000001076
Unitat instal·lació Capsa 70
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de febrer de l'any 1930.
Cronologia 05.02.1930  - 28.02.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1119                                                                   0000001077
Unitat instal·lació Capsa 70
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de març de l'any 1930.
Cronologia 03.03.1930  - 31.03.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1095                                                                   0000001053
Unitat instal·lació Capsa 69
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'abril de 1930.
Cronologia 01.04.1930  - 30.04.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1096                                                                   0000001054
Unitat instal·lació Capsa 69
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de maig de l'any 1930.
Cronologia 05.05.1930  - 31.05.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1097                                                                   0000001055
Unitat instal·lació Capsa 69
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juny de l'any 1930.
Cronologia 01.06.1930  - 30.06.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1098                                                                   0000001056
Unitat instal·lació Capsa 69
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juliol de l'any 1930.
Cronologia 01.07.1930  - 31.07.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1099                                                                   0000001057
Unitat instal·lació Capsa 69
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'agost de l'any 1930.
Cronologia 04.08.1930  - 31.08.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1100                                                                   0000001058
Unitat instal·lació Capsa 69
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de septembre de l'any 1930.
Cronologia 03.09.1930  - 30.09.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1101                                                                   0000001059
Unitat instal·lació Capsa 69
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1930.
Cronologia 01.10.1930  - 31.10.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1102                                                                   0000001060
Unitat instal·lació Capsa 69
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de novembre de l'any 1930.
Cronologia 06.11.1930  - 30.11.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1103                                                                   0000001061
Unitat instal·lació Capsa 69
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de desembre de l'any 1930.
Cronologia 01.12.1930  - 31.12.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1183                                                                   0000001141
Unitat instal·lació Capsa 73
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de gener de l'any 1931.
Cronologia 07.01.1931  - 31.01.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1182                                                                   0000001140
Unitat instal·lació Capsa 73
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de febrer de l'any 1931.
Cronologia 02.02.1931  - 28.02.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1184                                                                   0000001142
Unitat instal·lació Capsa 73
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de març de l'any 1931.
Cronologia 04.03.1931  - 31.03.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1198                                                                   0000001154
Unitat instal·lació Capsa 74
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'abril de l'any 1931.
Cronologia 07.04.1931  - 30.04.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1197                                                                   0000001153
Unitat instal·lació Capsa 74
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de maig de l'any 1931.
Cronologia 05.05.1931  - 31.05.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1196                                                                   0000001152
Unitat instal·lació Capsa 74
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juny de l'any 1931.
Cronologia 02.06.1931  - 30.06.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1195                                                                   0000001151
Unitat instal·lació Capsa 74
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juliol de l'any 1931.
Cronologia 07.07.1931  - 31.07.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1194                                                                   0000001150
Unitat instal·lació Capsa 74
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'agost de l'any 1931.
Cronologia 06.08.1931  - 31.08.1931
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Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1193                                                                   0000001149
Unitat instal·lació Capsa 74
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de setembre de l'any 1931.
Cronologia 07.09.1931  - 30.09.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1192                                                                   0000001148
Unitat instal·lació Capsa 74
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1931.
Cronologia 02.10.1931  - 31.10.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1190                                                                   0000001147
Unitat instal·lació Capsa 74
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de novembre de l'any 1931.
Cronologia 04.11.1931  - 29.11.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1189                                                                   0000001040
Unitat instal·lació Capsa 74
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de desembre de l'any 1931.
Cronologia 04.12.1931  - 31.12.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1231                                                                   0000001196
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de gener de l'any 1932.
Cronologia 02.01.1932  - 23.01.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1232                                                                   0000001197
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de febrer de l'any 1932.
Cronologia 04.02.1932  - 29.02.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1233                                                                   0000001198
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de març de l'any 1932.
Cronologia 05.03.1932  - 31.03.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1234                                                                   0000001199
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'abril de l'any 1932.
Cronologia 05.04.1932  - 30.04.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1235                                                                   0000001200
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de maig de l'any 1932.
Cronologia 02.05.1932  - 31.05.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1217                                                                   0000001182
Unitat instal·lació Capsa 75
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juny de l'any 1932.
Cronologia 04.06.1932  - 30.06.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1218                                                                   0000001183
Unitat instal·lació Capsa 75
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juliol de l'any 1932.
Cronologia 05.07.1932  - 30.07.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1216                                                                   0000001181
Unitat instal·lació Capsa 75
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'agost de l'any 1932.
Cronologia 01.08.1932  - 31.08.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1215                                                                   0000001180
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Unitat instal·lació Capsa 75
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de setembre de l'any 1932.
Cronologia 02.09.1932  - 30.09.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1214                                                                   0000001179
Unitat instal·lació Capsa 75
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1932.
Cronologia 04.10.1932  - 29.10.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1213                                                                   0000001178
Unitat instal·lació Capsa 75
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de novembre de l'any 1932.
Cronologia 05.11.1932  - 30.11.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1212                                                                   0000001177
Unitat instal·lació Capsa 75
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de desembre de l'any 1932.
Cronologia 01.12.1932  - 31.12.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2065                                                                   0000000429
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Reclamacions i pagament d'uns diners que devia l'ajuntament de Tarragona a l'hospital.
Cronologia 1933 - 1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1296                                                                   0000001266
Unitat instal·lació Capsa 79
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de gener de l'any 1933.
Cronologia 01.01.1933  - 31.01.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1295                                                                   0000001265
Unitat instal·lació Capsa 79
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de febrer de l'any 1933.
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Cronologia 02.02.1933  - 28.02.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1294                                                                   0000001264
Unitat instal·lació Capsa 79
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de març de l'any 1933.
Cronologia 06.03.1933  - 31.03.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1293                                                                   0000001263
Unitat instal·lació Capsa 79
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'abril de l'any 1933.
Cronologia 02.04.1933  - 30.04.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1292                                                                   0000001262
Unitat instal·lació Capsa 79
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de maig de l'any 1933.
Cronologia 03.05.1933  - 31.05.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1291                                                                   0000001261
Unitat instal·lació Capsa 79
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juny de l'any 1933.
Cronologia 01.06.1933  - 30.06.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1290                                                                   0000001260
Unitat instal·lació Capsa 79
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juliol de l'any 1933.
Cronologia 03.07.1933  - 31.07.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1318                                                                   0000001288
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'agost de l'any 1933.
Cronologia 05.08.1933  - 31.08.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1317                                                                   0000001287
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de setembre de l'any 1933.
Cronologia 02.09.1933  - 30.09.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1316                                                                   0000001286
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1933.
Cronologia 02.10.1933  - 31.10.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1315                                                                   0000001285
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de novembre de l'any 1933.
Cronologia 02.11.1933  - 30.11.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1314                                                                   0000001284
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de desembre de l'any 1933.
Cronologia 02.12.1933  - 30.12.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1157                                                                   0000001115
Unitat instal·lació Capsa 72
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de gener de l'any 1934.
Cronologia 03.01.1934  - 31.01.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1156                                                                   0000001114
Unitat instal·lació Capsa 72
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de febrer de l'any 1934.
Cronologia 01.02.1934  - 26.02.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1158                                                                   0000001116
Unitat instal·lació Capsa 72
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de març de l'any 1934.
Cronologia 06.03.1934  - 31.03.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1159                                                                   0000001117
Unitat instal·lació Capsa 72
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'abril de l'any 1934.
Cronologia 02.04.1934  - 30.04.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1160                                                                   0000001118
Unitat instal·lació Capsa 72
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de maig de l'any 1934.
Cronologia 02.05.1934  - 30.05.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1161                                                                   0000001119
Unitat instal·lació Capsa 72
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juny de l'any 1934.
Cronologia 01.06.1934  - 30.06.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1162                                                                   0000001120
Unitat instal·lació Capsa 72
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juliol de l'any 1934.
Cronologia 02.07.1934  - 31.07.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1174                                                                   0000001132
Unitat instal·lació Capsa 73
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'agost de l'any 1934.
Cronologia 03.08.1934  - 31.08.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1173                                                                   0000001131
Unitat instal·lació Capsa 73
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de setembre de l'any 1934.
Cronologia 01.09.1934  - 30.09.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1172                                                                   0000001130
Unitat instal·lació Capsa 73
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1934.
Cronologia 01.10.1934  - 31.10.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1171                                                                   0000001129
Unitat instal·lació Capsa 73
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de novembre de l'any 1934.
Cronologia 01.11.1934  - 30.11.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1170                                                                   0000001128
Unitat instal·lació Capsa 73
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de desembre de l'any 1934.
Cronologia 02.12.1934  - 31.12.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 149                                                                   0000000165
Unitat instal·lació Capsa 20
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Certificats de les nòmines dels treballadors.
Cronologia 1935 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 698                                                                   0000000762
Unitat instal·lació Capsa 48
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de gener de l'any 1935.
Cronologia 03.01.1935  - 31.01.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 860                                                                   0000000927
Unitat instal·lació Capsa 61
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de febrer de l'any 1935.
Cronologia 01.02.1935  - 28.02.1935

117



Arxiu Històric Hospital Sant Pau i Santa Tecla - AHSPT

Arx
iu

 H
is

tò
ric

 H
os

pi
ta

l S
an

t P
au

 i 
San

ta
 T

ec
la

Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 699                                                                   0000000763
Unitat instal·lació Capsa 48
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de març de l'any 1935.
Cronologia 01.03.1935  - 31.03.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 144                                                                   0000000161
Unitat instal·lació Capsa 20
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'abril de l'any 1935.
Cronologia 02.04.1935  - 30.04.1935
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 861                                                                   0000000928
Unitat instal·lació Capsa 61
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de maig de l'any 1935.
Cronologia 01.05.1935  - 30.05.1935
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 700                                                                   0000000764
Unitat instal·lació Capsa 48
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital del mes de juny de l'any 1935.
Cronologia 01.06.1935  - 30.06.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 701                                                                   0000000765
Unitat instal·lació Capsa 48
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital del mes de juliol de l'any 1935.
Cronologia 01.07.1935  - 31.07.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 702                                                                   0000000766
Unitat instal·lació Capsa 48
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'agost de l'any 1935.
Cronologia 01.08.1935  - 31.08.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 862                                                                   0000000929
Unitat instal·lació Capsa 61
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de setembre de l'any 1935.
Cronologia 02.09.1935  - 30.09.1935
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 863                                                                   0000000930
Unitat instal·lació Capsa 61
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1935.
Cronologia 01.10.1935  - 31.10.1935
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 864                                                                   0000000931
Unitat instal·lació Capsa 61
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de novembre de l'any 1935.
Cronologia 06.11.1935  - 30.11.1935
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 865                                                                   0000000932
Unitat instal·lació Capsa 61
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de desembre de l'any 1935.
Cronologia 02.12.1935  - 31.12.1935
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1463                                                                   0000001365
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de gener de l'any 1936.
Cronologia 02.01.1936  - 31.01.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 776                                                                   0000000837
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada dels ingressos de l’hospital.
Cronologia 02.01.1936  - 30.06.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 779                                                                   0000000840
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Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de febrer de l'any 1936.
Cronologia 05.02.1936  - 29.02.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 823                                                                   0000000876
Unitat instal·lació Capsa 56
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de març de l'any 1936.
Cronologia 01.03.1936  - 31.03.1936
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 821                                                                   0000000877
Unitat instal·lació Capsa 56
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes d'abril de l'any 1936.
Cronologia 02.04.1936  - 30.04.1936
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 816                                                                   0000000875
Unitat instal·lació Capsa 56
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de maig de l'any 1936.
Cronologia 02.05.1936  - 31.05.1936
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 815                                                                   0000000874
Unitat instal·lació Capsa 56
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juny de l'any 1936.
Cronologia 04.06.1936  - 30.06.1936
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 822                                                                   0000000878
Unitat instal·lació Capsa 56
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels cobraments percebuts per l'hospital el mes de juliol de l'any 1936.
Cronologia 03.07.1936  - 11.07.1936
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2103                                                                   0000000746
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Relación de cantidades satisfechas por el hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona durante
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los años que se indican por el concepto de haberes".
Cronologia 1939 - 1943
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 623                                                                   0000000745
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Accions i obligacions de l'hospital.
Cronologia 01.10.1943  - 15.11.1943
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 153                                                                   0000000192
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts de cobrament per assistència mèdica.
Cronologia 17.09.1955  - 05.10.1955
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.2.1.2 Subsèrie Despeses 

Unitat catalogació 706                                                                   0000000781
Unitat instal·lació Capsa 49
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses del capítol "Resultas" efectuades per l'hospital.
Cronologia 16.01.1912  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou rebuts de pagament.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 707                                                                   0000000769
Unitat instal·lació Capsa 49
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses de les finques urbanes i del cementiri efectuades per l'hospital.
Cronologia 31.01.1912  - 31.12.1912
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou els rebuts de pagament.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 708                                                                   0000000770
Unitat instal·lació Capsa 49
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses del capítol "Gastos diversos" efectuades per l'hospital.
Cronologia 31.01.1912  - 31.12.1912
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou els rebuts de pagament.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 711                                                                   0000000773

121



Arxiu Històric Hospital Sant Pau i Santa Tecla - AHSPT

Arx
iu

 H
is

tò
ric

 H
os

pi
ta

l S
an

t P
au

 i 
San

ta
 T

ec
la

Unitat instal·lació Capsa 49
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses en personal efectuades per l'hospital.
Cronologia 31.01.1912  - 31.12.1912
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les nòmines dels treballadors.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 710                                                                   0000000772
Unitat instal·lació Capsa 49
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses en material efectuades per l'hospital.
Cronologia 09.02.1912  - 31.12.1912
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou els rebuts de pagament.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 705                                                                   0000000780
Unitat instal·lació Capsa 49
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses del capítol "Cargas pias" efectuades per l'hospital.
Cronologia 31.03.1912  - 31.12.1912
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou rebuts de pagament.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 709                                                                   0000000771
Unitat instal·lació Capsa 49
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses per obres efectuades per l'hospital.
Cronologia 24.10.1912  - 31.12.1912
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou els rebuts de pagament.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 874                                                                   0000000941
Unitat instal·lació Capsa 62
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses en personal efectuades per l'hospital.
Cronologia 1913 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou: 

Nòmines del personal treballador.
Rebuts dels pagaments.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 875                                                                   0000000942
Unitat instal·lació Capsa 62
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses en cargues pies efectuades per l'església de l'hospital.
Cronologia 1913 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou: Rebuts dels pagaments.
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 876                                                                   0000000943
Unitat instal·lació Capsa 62
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses en material efectuades per l'hospital.
Cronologia 1913 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou: Rebuts dels pagaments.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 877                                                                   0000000944
Unitat instal·lació Capsa 62
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses en obres efectuades per l'hospital.
Cronologia 1913 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou: Rebuts dels pagaments.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 878                                                                   0000000945
Unitat instal·lació Capsa 62
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses del capítol "gastos diversos" efectuades per l'hospital.
Cronologia 1913 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou: Rebuts dels pagaments.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 879                                                                   0000000946
Unitat instal·lació Capsa 62
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses en finques efectuades per l'hospital.
Cronologia 1913 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou: Rebuts dels pagaments.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 980                                                                   0000000969
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les despeses efectuades per l'hospital en concepte de personal de l'any 1914.
Cronologia 1914 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les nòmines dels treballadors.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 981                                                                   0000000970
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les despeses efectuades per l'hospital en concepte de cargues pies de l'any 1914.
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Cronologia 1914 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 982                                                                   0000000971
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les despeses efectuades per l'hospital en concepte de material de l'any 1914.
Cronologia 1914 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 983                                                                   0000000972
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les despeses efectuades per l'hospital en concepte d'obres de l'any 1914.
Cronologia 1914 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 984                                                                   0000000973
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les despeses efectuades per l'hospital en concepte de despeses diverses de l'any 1914.
Cronologia 1914 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 985                                                                   0000000974
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les despeses efectuades per l'hospital en concepte de despeses de finques de l'any 1914.
Cronologia 1914 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 986                                                                   0000000975
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les despeses efectuades per l'hospital del capítol "resultas de ejercicios cerrados" de l'any

1914.
Cronologia 1914 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 965                                                                   0000000955
Unitat instal·lació Capsa 64
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses del capítol "Resultas de ejercicios cerrados".
Cronologia 07.01.1915  - 02.03.1915
Volum i Suport Camisa en format foli.
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 970                                                                   0000000960
Unitat instal·lació Capsa 64
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses en cargues pies.
Cronologia 30.01.1915  - 31.12.1915
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 967                                                                   0000000957
Unitat instal·lació Capsa 64
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses del capítol "gastos diversos".
Cronologia 31.01.1915  - 13.12.1915
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 966                                                                   0000000956
Unitat instal·lació Capsa 64
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses en finques.
Cronologia 31.01.1915  - 31.12.1915
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 971                                                                   0000000961
Unitat instal·lació Capsa 64
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses en personal.
Cronologia 31.01.1915  - 31.12.1915
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les nòmines dels treballadors.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 968                                                                   0000000958
Unitat instal·lació Capsa 64
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses en obres.
Cronologia 01.03.1915  - 18.12.1915
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 969                                                                   0000000959
Unitat instal·lació Capsa 64
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses en material.
Cronologia 05.07.1915  - 18.12.1915
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 802                                                                   0000000862
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de gener de 1919.
Cronologia 01.01.1919  - 31.01.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou algunes nòmines dels treballadors i algunes factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 859                                                                   0000000936
Unitat instal·lació Capsa 61
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Nòmines dels treballadors de l'hospital.
Cronologia 31.01.1919  - 31.12.1919
Volum i Suport Camisa en format foli. 13 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 803                                                                   0000000863
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de febrer de 1919.
Cronologia 03.02.1919  - 28.02.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou algunes nòmines dels treballadors i algunes factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 804                                                                   0000000864
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de març de 1919.
Cronologia 01.03.1919  - 31.03.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou algunes nòmines dels treballadors i algunes factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 805                                                                   0000000865
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'abril de 1919.
Cronologia 02.04.1919  - 30.04.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou algunes nòmines dels treballadors i algunes factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 806                                                                   0000000866
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de maig de 1919.
Cronologia 03.05.1919  - 31.05.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou algunes nòmines dels treballadors i algunes factures.
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 807                                                                   0000000867
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juny de 1919.
Cronologia 03.06.1919  - 30.06.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou algunes nòmines dels treballadors i algunes factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 808                                                                   0000000868
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juliol de 1919.
Cronologia 01.07.1919  - 31.07.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou algunes nòmines dels treballadors i algunes factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 809                                                                   0000000869
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'agost de 1919.
Cronologia 02.08.1919  - 31.08.1919
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou algunes nòmines dels treballadors i algunes factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 817                                                                   0000000883
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de setembre de l'any 1919.
Cronologia 02.09.1919  - 30.09.1919
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 818                                                                   0000000884
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1919.
Cronologia 02.10.1919  - 31.10.1919
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 819                                                                   0000000885
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de novembre de l'any 1919.
Cronologia 03.11.1919  - 30.11.1919
Volum i Suport Camisa en format foli. 
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 827                                                                   0000000886
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de desembre de l'any 1919.
Cronologia 02.12.1919  - 31.12.1919
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1421                                                                   0000001486
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Quantitats gastades en el servei de l'hospital.
Cronologia 1921 - 1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 733                                                                   0000000797
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts de pagaments efectuats per l'hospital del mes de gener de l'any 1926.
Cronologia 02.01.1926  - 31.01.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou algunes factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 734                                                                   0000000798
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts de pagaments efectuats per l'hospital del mes de febrer de l'any 1926.
Cronologia 02.02.1926  - 28.02.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou algunes factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 735                                                                   0000000799
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts de pagaments efectuats per l'hospital del mes de març de l'any 1926.
Cronologia 01.03.1926  - 31.03.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou algunes factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 736                                                                   0000000800
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts de pagaments efectuats per l'hospital del mes d'abril de l'any 1926.
Cronologia 03.04.1926  - 30.04.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
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Abast i Contingut Inclou algunes factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 737                                                                   0000000801
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts de pagaments efectuats per l'hospital el mes de maig de l'any 1926.
Cronologia 01.05.1926  - 31.05.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou algunes factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 738                                                                   0000000802
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts de pagaments efectuats per l'hospital el mes de juny de l'any 1926.
Cronologia 01.06.1926  - 30.06.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou algunes factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 739                                                                   0000000803
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts de pagaments efectuats per l'hospital el mes de juliol de l'any 1926.
Cronologia 07.1926 - 31.07.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou algunes factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 740                                                                   0000000804
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts de pagaments efectuats per l'hospital el mes d'agost de l'any 1926.
Cronologia 08.1926 - 31.08.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou algunes factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 741                                                                   0000001360
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de setembre de l'any 1926.
Cronologia 01.09.1926  - 30.09.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 742                                                                   0000001361
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1926.
Cronologia 01.10.1926  - 31.10.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 743                                                                   0000001362
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de novembre de l'any 1926.
Cronologia 02.11.1926  - 30.11.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 744                                                                   0000001363
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de desembre de l'any 1926.
Cronologia 01.12.1926  - 31.12.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1331                                                                   0000001301
Unitat instal·lació Capsa 81
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de gener de l'any 1927.
Cronologia 02.01.1927  - 31.01.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1330                                                                   0000001300
Unitat instal·lació Capsa 81
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de febrer de l'any 1927.
Cronologia 01.02.1927  - 28.02.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1329                                                                   0000001299
Unitat instal·lació Capsa 81
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de març de l'any 1927.
Cronologia 02.03.1927  - 31.03.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1328                                                                   0000001298
Unitat instal·lació Capsa 81
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'abril de l'any 1927.
Cronologia 02.04.1927  - 30.04.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1327                                                                   0000001297
Unitat instal·lació Capsa 81
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de maig de l'any 1927.
Cronologia 02.05.1927  - 31.05.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1326                                                                   0000001296
Unitat instal·lació Capsa 81
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juny de l'any 1927.
Cronologia 02.06.1927  - 30.06.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1306                                                                   0000001276
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juliol de l'any 1927.
Cronologia 01.07.1927  - 31.07.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1307                                                                   0000001277
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'agost de l'any 1927.
Cronologia 01.08.1927  - 31.08.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1309                                                                   0000001279
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de setembre de l'any 1927.
Cronologia 03.09.1927  - 30.09.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1308                                                                   0000001278
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1927.
Cronologia 02.10.1927  - 31.10.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1324                                                                   0000001294
Unitat instal·lació Capsa 81
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de novembre de l'any 1927.
Cronologia 07.11.1927  - 30.11.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1325                                                                   0000001295
Unitat instal·lació Capsa 81
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de desembre de l'any 1927.
Cronologia 02.12.1927  - 31.12.1927
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1142                                                                   0000001100
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de gener de l'any 1928.
Cronologia 03.01.1928  - 31.01.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1143                                                                   0000001101
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de febrer de l'any 1928.
Cronologia 02.02.1928  - 29.02.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1144                                                                   0000001102
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de març de l'any 1928.

132



Arxiu Històric Hospital Sant Pau i Santa Tecla - AHSPT

Arx
iu

 H
is

tò
ric

 H
os

pi
ta

l S
an

t P
au

 i 
San

ta
 T

ec
la

Cronologia 02.03.1928  - 31.03.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1130                                                                   0000001088
Unitat instal·lació Capsa 70
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Nòmines dels treballadors de l'hospital.
Cronologia 31.03.1928  - 31.12.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1145                                                                   0000001103
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'abril de l'any 1928.
Cronologia 02.04.1928  - 30.04.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1146                                                                   0000001104
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de maig de l'any 1928.
Cronologia 02.05.1928  - 31.05.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1147                                                                   0000001105
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juny de l'any 1928.
Cronologia 02.06.1928  - 30.06.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1148                                                                   0000001106
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juliol de l'any 1928.
Cronologia 02.07.1928  - 31.07.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1149                                                                   0000001107
Unitat instal·lació Capsa 71
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'agost de l'any 1928.
Cronologia 03.08.1928  - 31.08.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1126                                                                   0000001084
Unitat instal·lació Capsa 70
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de setembre de l'any 1928.
Cronologia 01.09.1928  - 30.09.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1127                                                                   0000001085
Unitat instal·lació Capsa 70
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1928.
Cronologia 03.10.1928  - 31.10.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1128                                                                   0000001086
Unitat instal·lació Capsa 70
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de novembre de l'any 1928.
Cronologia 03.11.1928  - 30.11.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1129                                                                   0000001087
Unitat instal·lació Capsa 70
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de desembre de l'any 1928.
Cronologia 02.12.1928  - 31.12.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1283                                                                   0000001258
Unitat instal·lació Capsa 78
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de gener de l'any 1929.
Cronologia 03.01.1929  - 31.01.1929
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1282                                                                   0000001257
Unitat instal·lació Capsa 78
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de febrer de l'any 1929.
Cronologia 04.02.1929  - 28.02.1929
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1287                                                                   0000001390
Unitat instal·lació Capsa 87
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Nòmines dels treballadors de l'hospital de l'any 1929
Cronologia 28.02.1929  - 30.09.1929
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1281                                                                   0000001256
Unitat instal·lació Capsa 78
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de març de l'any 1929.
Cronologia 02.03.1929  - 31.03.1929
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1280                                                                   0000001255
Unitat instal·lació Capsa 78
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'abril de l'any 1929.
Cronologia 06.04.1929  - 30.04.1929
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1279                                                                   0000001254
Unitat instal·lació Capsa 78
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de maig de l'any 1929.
Cronologia 02.05.1929  - 31.05.1929
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1278                                                                   0000001253
Unitat instal·lació Capsa 78
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juny de l'any 1929.
Cronologia 01.06.1929  - 28.06.1929
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1286                                                                   0000001389
Unitat instal·lació Capsa 87
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juliol de l'any 1929.
Cronologia 02.07.1929  - 31.07.1929
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1285                                                                   0000001388
Unitat instal·lació Capsa 87
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'agost de l'any 1929.
Cronologia 02.08.1929  - 31.08.1929
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1284                                                                   0000001387
Unitat instal·lació Capsa 87
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de setembre de l'any 1929.
Cronologia 03.09.1929  - 30.09.1929
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1244                                                                   0000001386
Unitat instal·lació Capsa 87
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1929.
Cronologia 02.10.1929  - 26.10.1929
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1464                                                                   0000001366
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de novembre de l'any 1929.
Cronologia 03.11.1929  - 30.11.1929
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1241                                                                   0000001383
Unitat instal·lació Capsa 87
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de desembre de l'any 1929.
Cronologia 02.12.1929  - 28.12.1932
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Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1114                                                                   0000001072
Unitat instal·lació Capsa 70
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de gener de l'any 1930.
Cronologia 02.01.1930  - 31.01.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1113                                                                   0000001071
Unitat instal·lació Capsa 61
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Nòmines dels treballadors de l'any 1930.
Cronologia 31.01.1930  - 31.12.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Manquen les nòmines del mes d'agost.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1115                                                                   0000001073
Unitat instal·lació Capsa 70
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de febrer de l'any 1930.
Cronologia 04.02.1930  - 28.02.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1116                                                                   0000001074
Unitat instal·lació Capsa 70
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de març de l'any 1930.
Cronologia 03.03.1930  - 31.03.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1104                                                                   0000001062
Unitat instal·lació Capsa 69
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'abril de l'any 1930.
Cronologia 01.04.1930  - 30.04.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1105                                                                   0000001063
Unitat instal·lació Capsa 69
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de maig de l'any 1930.
Cronologia 08.05.1930  - 31.05.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1106                                                                   0000001064
Unitat instal·lació Capsa 69
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juny de l'any 1930.
Cronologia 08.06.1930  - 30.06.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1107                                                                   0000001065
Unitat instal·lació Capsa 69
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juliol de l'any 1930.
Cronologia 03.07.1930  - 30.07.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1108                                                                   0000001066
Unitat instal·lació Capsa 69
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'agost de l'any 1930.
Cronologia 02.08.1930  - 30.08.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou factures i nòmines dels treballadors.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1109                                                                   0000001067
Unitat instal·lació Capsa 69
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de setembre de l'any 1930.
Cronologia 04.09.1930  - 30.09.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1110                                                                   0000001068
Unitat instal·lació Capsa 69
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1930.
Cronologia 04.10.1930  - 31.10.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1111                                                                   0000001069
Unitat instal·lació Capsa 69
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de novembre de l'any 1930.
Cronologia 03.11.1930  - 30.11.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1112                                                                   0000001070
Unitat instal·lació Capsa 61
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de desembre de l'any 1930.
Cronologia 04.12.1930  - 31.12.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1185                                                                   0000001143
Unitat instal·lació Capsa 39
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de gener de l'any 1931.
Cronologia 07.01.1931  - 27.01.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1188                                                                   0000001146
Unitat instal·lació Capsa 74
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Nòmines dels treballadors de l'hospital.
Cronologia 31.01.1931  - 30.11.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1187                                                                   0000001145
Unitat instal·lació Capsa 39
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de febrer de l'any 1931.
Cronologia 04.02.1931  - 28.02.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1186                                                                   0000001144
Unitat instal·lació Capsa 39
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de març de l'any 1931.
Cronologia 03.03.1931  - 31.03.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1206                                                                   0000001378
Unitat instal·lació Capsa 87
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de maig de l'any 1931.
Cronologia 05.05.1931  - 31.05.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1207                                                                   0000001379
Unitat instal·lació Capsa 87
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'abril de l'any 1931.
Cronologia 06.05.1931  - 30.04.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1205                                                                   0000001377
Unitat instal·lació Capsa 87
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juny de l'any 1931.
Cronologia 06.06.1931  - 27.06.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1204                                                                   0000001160
Unitat instal·lació Capsa 74
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juliol de l'any 1931.
Cronologia 04.07.1931  - 31.07.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1203                                                                   0000001159
Unitat instal·lació Capsa 74
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'agost de l'any 1931.
Cronologia 01.08.1931  - 31.08.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1202                                                                   0000001158
Unitat instal·lació Capsa 74
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de setembre de l'any 1931.
Cronologia 04.09.1931  - 30.09.1931
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Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1201                                                                   0000001157
Unitat instal·lació Capsa 74
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1931.
Cronologia 03.10.1931  - 31.10.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1200                                                                   0000001156
Unitat instal·lació Capsa 74
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de novembre de l'any 1931.
Cronologia 04.11.1931  - 30.11.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1199                                                                   0000001155
Unitat instal·lació Capsa 74
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de desembre de l'any 1931.
Cronologia 01.12.1931  - 31.12.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1236                                                                   0000001201
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de gener de l'any 1932.
Cronologia 03.01.1932  - 31.01.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1222                                                                   0000001187
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Nòmines dels treballadors de l'any 1932.
Cronologia 30.01.1932  - 22.12.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1237                                                                   0000001202
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de febrer de l'any 1932.
Cronologia 02.02.1932  - 29.02.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1238                                                                   0000001380
Unitat instal·lació Capsa 87
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de març de l'any 1932.
Cronologia 01.03.1932  - 31.03.1932
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1239                                                                   0000001381
Unitat instal·lació Capsa 87
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'abril de l'any 1932.
Cronologia 04.04.1932  - 30.04.1932
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1240                                                                   0000001382
Unitat instal·lació Capsa 87
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de maig de l'any 1932.
Cronologia 06.05.1932  - 31.05.1932
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1211                                                                   0000001176
Unitat instal·lació Capsa 75
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juny de l'any 1932.
Cronologia 02.06.1932  - 30.06.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1210                                                                   0000001175
Unitat instal·lació Capsa 75
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juliol de l'any 1932.
Cronologia 02.07.1932  - 31.07.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1209                                                                   0000001174
Unitat instal·lació Capsa 75
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'agost de l'any 1932.
Cronologia 01.08.1932  - 31.08.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1208                                                                   0000001173
Unitat instal·lació Capsa 75
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de setembre de l'any 1932.
Cronologia 01.09.1932  - 30.09.1932
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1221                                                                   0000001186
Unitat instal·lació Capsa 75
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1932.
Cronologia 04.10.1932  - 31.10.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1220                                                                   0000001185
Unitat instal·lació Capsa 75
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de novembre de l'any 1932.
Cronologia 02.11.1932  - 30.11.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1219                                                                   0000001184
Unitat instal·lació Capsa 75
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de desembre de l'any 1932.
Cronologia 03.12.1932  - 31.12.1932
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1305                                                                   0000001275
Unitat instal·lació Capsa 79
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de gener de l'any 1933.
Cronologia 02.01.1933  - 31.01.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1289                                                                   0000001259
Unitat instal·lació Capsa 79
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Nòmines del personal treballador de l'hospital.
Cronologia 31.01.1933  - 31.10.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1304                                                                   0000001274
Unitat instal·lació Capsa 79
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de febrer de l'any 1933.
Cronologia 02.02.1933  - 28.02.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1303                                                                   0000001273
Unitat instal·lació Capsa 79
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de març de l'any 1933.
Cronologia 01.03.1933  - 31.03.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1302                                                                   0000001272
Unitat instal·lació Capsa 79
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'abril de l'any 1933.
Cronologia 01.04.1933  - 30.04.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1301                                                                   0000001271
Unitat instal·lació Capsa 79
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de maig de l'any 1933.
Cronologia 02.05.1933  - 31.05.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1300                                                                   0000001270
Unitat instal·lació Capsa 79
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juny de l'any 1933.
Cronologia 01.06.1933  - 30.06.1933
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Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1299                                                                   0000001269
Unitat instal·lació Capsa 79
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juliol de l'any 1933.
Cronologia 01.07.1933  - 31.07.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1323                                                                   0000001293
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'agost de l'any 1933.
Cronologia 07.08.1933  - 31.08.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 605                                                                   0000000672
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Factura de l'empresa Röntgenmüller sección de Philips Ibérica, S.A.E Aparatos y tubos de rayos X.
Cronologia 25.08.1933  - 31.10.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1322                                                                   0000001292
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de setembre de l'any 1933.
Cronologia 02.09.1933  - 30.09.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1321                                                                   0000001291
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1933.
Cronologia 02.10.1933  - 31.10.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1320                                                                   0000001290
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de novembre de l'any 1933.
Cronologia 04.11.1933  - 30.11.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1319                                                                   0000001289
Unitat instal·lació Capsa 80
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de desembre de l'any 1933.
Cronologia 02.12.1933  - 31.12.1933
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1163                                                                   0000001121
Unitat instal·lació Capsa 72
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de gener de l'any 1934.
Cronologia 04.01.1934  - 31.01.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1155                                                                   0000001113
Unitat instal·lació Capsa 72
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Nòmines del personal de l'hospital.
Cronologia 31.01.1934  - 31.11.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1164                                                                   0000001122
Unitat instal·lació Capsa 72
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de febrer de l'any 1934.
Cronologia 02.02.1934  - 28.02.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factues.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1165                                                                   0000001123
Unitat instal·lació Capsa 72
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de març de l'any 1934.
Cronologia 03.03.1934  - 31.03.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1166                                                                   0000001124
Unitat instal·lació Capsa 72
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'abril de l'any 1934.
Cronologia 03.04.1934  - 30.04.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1167                                                                   0000001125
Unitat instal·lació Capsa 72
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de maig de l'any 1934.
Cronologia 05.05.1934  - 31.05.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1168                                                                   0000001126
Unitat instal·lació Capsa 72
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juny de l'any 1934.
Cronologia 02.06.1934  - 30.06.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1169                                                                   0000001127
Unitat instal·lació Capsa 72
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juliol de l'any 1934.
Cronologia 01.07.1934  - 31.07.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1179                                                                   0000001137
Unitat instal·lació Capsa 73
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'agost de l'any 1934.
Cronologia 01.08.1934  - 31.08.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1178                                                                   0000001136
Unitat instal·lació Capsa 73
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de setembre de l'any 1934.
Cronologia 01.09.1934  - 30.09.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1177                                                                   0000001135
Unitat instal·lació Capsa 73
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1934.
Cronologia 30.10.1934  - 31.10.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1176                                                                   0000001134
Unitat instal·lació Capsa 73
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de novembre de l'any 1934.
Cronologia 02.11.1934  - 30.11.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1175                                                                   0000001133
Unitat instal·lació Capsa 73
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de desembre de l'any 1934.
Cronologia 05.12.1934  - 31.12.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 692                                                                   0000000756
Unitat instal·lació Capsa 48
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts de pagament efectuats per l'hospital el mes de gener de l'any 1935.
Cronologia 09.01.1935  - 31.01.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou algunes factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 857                                                                   0000000925
Unitat instal·lació Capsa 61
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de febrer de l'any 1935.
Cronologia 07.02.1935  - 28.02.1935
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 693                                                                   0000000757
Unitat instal·lació Capsa 48
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de març de l'any 1935.
Cronologia 08.03.1935  - 31.03.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou algunes factures.

148



Arxiu Històric Hospital Sant Pau i Santa Tecla - AHSPT

Arx
iu

 H
is

tò
ric

 H
os

pi
ta

l S
an

t P
au

 i 
San

ta
 T

ec
la

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 145                                                                   0000000162
Unitat instal·lació Capsa 20
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'abril de l'any 1935.
Cronologia 03.04.1935  - 30.04.1935
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 858                                                                   0000000926
Unitat instal·lació Capsa 61
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de maig de l'any 1935.
Cronologia 03.05.1935  - 31.05.1935
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 694                                                                   0000000758
Unitat instal·lació Capsa 48
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juny de l'any 1935.
Cronologia 01.06.1935  - 30.06.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou algunes factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 695                                                                   0000000759
Unitat instal·lació Capsa 48
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juliol de l'any 1935.
Cronologia 03.07.1935  - 31.07.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou algunes factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 696                                                                   0000000760
Unitat instal·lació Capsa 48
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'agost de l'any 1935.
Cronologia 01.08.1935  - 31.08.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou algunes factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 148                                                                   0000000924
Unitat instal·lació Capsa 61
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de setembre de l'any 1935.
Cronologia 04.09.1935  - 30.09.1935
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Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 146                                                                   0000000163
Unitat instal·lació Capsa 20
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'octubre de l'any 1935.
Cronologia 02.10.1935  - 31.10.1935
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 147                                                                   0000000164
Unitat instal·lació Capsa 20
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de novembre de l'any 1935.
Cronologia 02.11.1935  - 31.11.1935
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 697                                                                   0000000761
Unitat instal·lació Capsa 48
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de desembre de l'any 1935.
Cronologia 04.12.1935  - 31.12.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou algunes factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 775                                                                   0000000836
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació detallada de les despeses de l’hospital.
Cronologia 01.01.1936  - 04.07.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1462                                                                   0000001364
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de gener de l'any 1936.
Cronologia 04.01.1936  - 31.01.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou les factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1370                                                                   0000002231
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Nòmines dels treballadors de l'hospital de l'any 1936.
Cronologia 31.01.1936  - 30.06.1936
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Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.    

Unitat catalogació 778                                                                   0000000839
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de febrer de l'any 1936.
Cronologia 01.02.1936  - 29.02.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 814                                                                   0000000873
Unitat instal·lació Capsa 56
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de març de 1936.
Cronologia 03.03.1936  - 31.03.1936
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou algunes factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 811                                                                   0000000870
Unitat instal·lació Capsa 56
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes d'abril de 1936.
Cronologia 03.04.1936  - 30.04.1936
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou algunes factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 813                                                                   0000000872
Unitat instal·lació Capsa 56
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de maig de 1936.
Cronologia 02.05.1936  - 31.05.1936
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou algunes factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 812                                                                   0000000871
Unitat instal·lació Capsa 56
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juny de 1936.
Cronologia 03.06.1936  - 30.06.1936
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou algunes factures.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 777                                                                   0000000838
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts dels pagaments efectuats per l'hospital el mes de juliol de l'any 1936.
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Cronologia 03.07.1936  - 11.07.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 892                                                                   0000000949
Unitat instal·lació Capsa 62
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Factura de Hijo de Miguel Mateu per unes vigues de ferro.
Cronologia 23.09.1943  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2112                                                                   0000000752
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Reclamació del pintor A. Sarobé del cobrament de 2000 pessetes.
Cronologia 03.06.1947  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 608                                                                   0000000725
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Factures de A. Ferrer Casas -Trabajos en yeso para cielos rasos y paredes- per uns treballs realitzats

a l'Escola d'infermeres.
Cronologia 30.09.1953  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 630                                                                   0000000726
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Factura de Hijo de Agustín Virgili -vidrios planos, metales y loza sanitaria- en concepte de material de

les obres a l'Escola d'infermeres.
Cronologia 30.10.1953  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2110                                                                   0000000749
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Despeses de l'Escola d'infermeres.
Cronologia 13.01.1954  - 18.11.1954
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2084                                                                   0000000173
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Relació dels pagaments efectuats per l'Hospital l'any 1958.
Cronologia 11.04.1958  - 31.12.1958
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Volum i Suport Camisa en format Din A3. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2083                                                                   0000000172
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Relació dels pagaments efectuats en concepte d'obres i materials.
Cronologia 02.01.1960  - 30.01.1960
Volum i Suport Camisa en format Din A3. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.2.1.3 Subsèrie Pressupostos generals 

Unitat catalogació 2122                                                                   0000001231
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1884 - 1885
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2123                                                                   0000001232
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1885 - 1886
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2124                                                                   0000001233
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1886 - 1887
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2125                                                                   0000001234
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1887 - 1888
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2126                                                                   0000001235
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1888 - 1889
Volum i Suport Camisa en format foli.
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 826                                                                   0000000882
Unitat instal·lació Capsa 57
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre dels pressupostos d'ingressos i gastos de l'any econòmic 1899 a 1900.
Cronologia 1899 - 1900
Volum i Suport Volum en format foli. 31 folis d'ingressos i 31 folis de despeses.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2132                                                                   0000001241
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1899 - 1900
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2131                                                                   0000001240
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1901 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2130                                                                   0000001239
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1902 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2129                                                                   0000001238
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1903 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2128                                                                   0000001237
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1904 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1052                                                                   0000001035
Unitat instal·lació Capsa 67
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 1904.
Cronologia 01.01.1904  - 31.12.1904
Volum i Suport Volum en format foli. 31 folis d'ingressos i 31 folis de despeses.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2127                                                                   0000001236
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost dels ingressos i despeses de l'hospital de l'any 1905.
Cronologia 1905 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2118                                                                   0000001205
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost dels ingressos i despeses de l'hospital per l'any 1906.
Cronologia 1906 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2119                                                                   0000001206
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1907 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2117                                                                   0000001204
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1908 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2116                                                                   0000001203
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1909 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2121                                                                   0000001208
Unitat instal·lació Capsa 76
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1910 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2120                                                                   0000001207
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1911 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 717                                                                   0000000777
Unitat instal·lació Capsa 49
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1912 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 716                                                                   0000000779
Unitat instal·lació Capsa 49
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Presupuesto extraordinario de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de

Tarragona. Para pago de derechos reales e inscripción en el Registro la propiedad de un expediente
posesorio de las fincas urbanas de éste Pio establecimiento”.

Cronologia 31.12.1912  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou capítol d'ingressos i despeses.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 132                                                                   0000000153
Unitat instal·lació Capsa 18
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona. Año

económico de 1913".
Cronologia 1913 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 788                                                                   0000000848
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1919 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 133                                                                   0000000154

156



Arxiu Històric Hospital Sant Pau i Santa Tecla - AHSPT

Arx
iu

 H
is

tò
ric

 H
os

pi
ta

l S
an

t P
au

 i 
San

ta
 T

ec
la

Unitat instal·lació Capsa 18
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona. Año

económico de 1922".
Cronologia 1922 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 720                                                                   0000000783
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1926 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1007                                                                   0000000997
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Llibre del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 1926.
Cronologia 1926 
Volum i Suport Volum en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1008                                                                   0000000998
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Llibre del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 1927.
Cronologia 1927 
Volum i Suport Volum en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1341                                                                   0000001311
Unitat instal·lació Capsa 81
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1927 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1133                                                                   0000001091
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1928 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1268                                                                   0000001243
Unitat instal·lació Capsa 78
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1929 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1120                                                                   0000001078
Unitat instal·lació Capsa 70
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona. Año económico de 1930. Presupuesto de

ingresos y gastos".
Cronologia 1930 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1009                                                                   0000000999
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Llibre del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 1931.
Cronologia 1931 
Volum i Suport Volum en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1180                                                                   0000001138
Unitat instal·lació Capsa 73
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona. Año económico de 1931. Presupuesto de

ingresos y gastos".
Cronologia 1931 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1010                                                                   0000001000
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Llibre del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 1932.
Cronologia 1932 
Volum i Suport Volum en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1230                                                                   0000001195
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost d'ingressos i despeses de l'hospital per l'any 1932.
Cronologia 1932 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1011                                                                   0000001001
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Llibre del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 1933.
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Cronologia 1933 
Volum i Suport Volum en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1297                                                                   0000001267
Unitat instal·lació Capsa 79
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost dels ingressos i despeses de l'hospital de l'any 1933.
Cronologia 1933 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1012                                                                   0000001002
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Llibre del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 1934.
Cronologia 1934 
Volum i Suport Volum en format foli.
Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1154                                                                   0000001112
Unitat instal·lació Capsa 72
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1934 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 690                                                                   0000000754
Unitat instal·lació Capsa 48
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1935 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1006                                                                   0000000996
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Llibre del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 1935.
Cronologia 1935 
Volum i Suport Volum en format foli.
Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 774                                                                   0000000835
Unitat instal·lació Capsa 52
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1936 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 134                                                                   0000000155
Unitat instal·lació Capsa 18
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona. Año

económico de 1943".
Cronologia 1943 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 135                                                                   0000000156
Unitat instal·lació Capsa 18
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona. Año

económico de 1944".
Cronologia 1944 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 136                                                                   0000000157
Unitat instal·lació Capsa 18
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona. Año

económico de 1945".
Cronologia 1945 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 869                                                                   0000000938
Unitat instal·lació Capsa 62
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1946 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 870                                                                   0000000939
Unitat instal·lació Capsa 62
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1947 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.2.1.4 Subsèrie Comptes generals 

Unitat catalogació 341                                                                   0000000384
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Justificació dels comptes de l'hospital.
Cronologia [Segle XIX].
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Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 158                                                                   0000000215
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Hospital de pobras malals de Sant Pau y Santa Tecla de Tarragona. Any 1840. Estat demostratiu

dels fondos de la caixeta segun consta per lo llibre a cargo del senyor administrador Don Pere Soler
procedens de limosnas, nichos, enterros, llogues de palcos, estancias de algunas marinas estrangers,
lluicions de censals y altres emoluments que se depositen en dita caixeta com asi mateix lo satisfet
per dit señor en lo precent any".

Cronologia 1840 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 160                                                                   0000000216
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre dels capitals que posseeix l'Hopsital.
Cronologia 1859 - 1894
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 22 pàgines
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1245                                                                   0000001209
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona. Cuentas generales del año 1884 a 1885".
Cronologia 31.07.1884  - 30.06.1885
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1246                                                                   0000001216
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta anual de gastos e ingresos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 31.07.1885  - 30.06.1886
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1247                                                                   0000001217
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta anual de gastos e ingresos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 31.07.1886  - 30.06.1887
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 534                                                                   0000000600
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta mensual de gastos e ingresos rendida por el señor prior del establecimiento”.
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Cronologia 01.07.1887  - 31.07.1887
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1248                                                                   0000001218
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta anual de gastos e ingresos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 16.07.1887  - 01.07.1888
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 535                                                                   0000000601
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta mensual de gastos e ingresos rendida por el señor Prior del establecimiento”.
Cronologia 01.08.1887  - 31.08.1887
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 536                                                                   0000000602
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta mensual de gastos e ingresos rendida por el señor prior del establecimiento”.
Cronologia 01.09.1887  - 31.09.1887
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Abast i Contingut
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 537                                                                   0000000603
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta mensual de gastos e ingresos rendida por el señor prior del establecimiento”.
Cronologia 01.10.1887  - 31.10.1887
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 538                                                                   0000000604
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta mensual de gastos e ingresos rendida por el señor prior del establecimiento”.
Cronologia 01.11.1887  - 31.11.1887
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 539                                                                   0000000605
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol “Cuenta mensual de gastos e ingresos rendida por el señor prior del establecimiento”.
Cronologia 01.12.1887  - 31.12.1887
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 540                                                                   0000000606
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta mensual de gastos e ingresos rendida por el señor prior del establecimiento”.
Cronologia 01.01.1888  - 31.01.1888
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 541                                                                   0000000607
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta mensual de gastos e ingresos rendida por el señor prior del establecimiento”.
Cronologia 01.02.1888  - 31.02.1888
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 542                                                                   0000000608
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta mensual de gastos e ingresos rendida por el señor prior del establecimiento”.
Cronologia 01.03.1888  - 31.03.1888
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 543                                                                   0000000609
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta mensual de gastos e ingresos rendida por el señor prior del establecimiento”.
Cronologia 01.04.1888  - 31.04.1888
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 544                                                                   0000000610
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta mensual de gastos e ingresos rendida por el señor prior del establecimiento”.
Cronologia 01.05.1888  - 31.05.1888
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 545                                                                   0000000611
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta mensual de gastos e ingresos rendida por el señor prior del establecimiento”.
Cronologia 01.06.1888  - 31.06.1888
Volum i Suport Camisa en format foli. 23 documents.
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1249                                                                   0000001219
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta anual de gastos e ingresos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 10.07.1888  - 01.07.1889
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1250                                                                   0000001220
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta anual de gastos e ingresos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 03.07.1889  - 30.06.1890
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1251                                                                   0000001221
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta anual de gastos e ingresos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 01.07.1890  - 30.06.1891
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1252                                                                   0000001222
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta anual de gastos e ingresos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 10.07.1891  - 30.06.1892
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1253                                                                   0000001223
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta anual de gastos e ingresos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 01.07.1892  - 30.06.1893
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1254                                                                   0000001224
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta anual de gastos e ingresos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 01.07.1893  - 30.06.1894
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1255                                                                   0000001225
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta anual de gastos e ingresos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 01.07.1894  - 30.06.1895
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1256                                                                   0000001226
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta anual de gastos e ingresos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 01.07.1895  - 30.06.1896
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1070                                                                   0000001037
Unitat instal·lació Capsa 68
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Estados semanales de ingresos y gastos presentados por el señor prior desde primero julio a 31

diciembre 1896".
Cronologia 01.07.1896  - 31.12.1896
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1257                                                                   0000001227
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta anual de gastos e ingresos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 01.07.1896  - 30.06.1897
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1071                                                                   0000001038
Unitat instal·lació Capsa 68
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Estados semanales presentados por el señor prior. Año 1897".
Cronologia 01.07.1897  - 31.12.1897
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1258                                                                   0000001228
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta anual de gastos e ingresos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 10.07.1897  - 30.06.1898
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1072                                                                   0000001039
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Unitat instal·lació Capsa 68
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Estados semanales de ingresos y gastos presentados por el señor prior. Año 1898".
Cronologia 01.07.1898  - 31.12.1898
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1259                                                                   0000001229
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta anual de gastos e ingresos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 10.08.1898  - 30.06.1899
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1073                                                                   0000001041
Unitat instal·lació Capsa 68
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Estados semanales de ingresos y gastos presentados por el señor prior. Año 1899".
Cronologia 01.07.1899  - 31.12.1899
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1260                                                                   0000001230
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta anual de gastos e ingresos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 03.07.1899  - 31.12.1899
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1261                                                                   0000001210
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1900 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1074                                                                   0000001042
Unitat instal·lació Capsa 68
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Estados semanales presentados por el señor prior. Año 1900".
Cronologia 01.07.1900  - 31.12.1900
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1262                                                                   0000001211
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
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Cronologia 1901 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1263                                                                   0000001212
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1902 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1264                                                                   0000001213
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1903 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1265                                                                   0000001214
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1904 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1266                                                                   0000001215
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1905 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1223                                                                   0000001188
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1906 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1224                                                                   0000001189
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1907 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1225                                                                   0000001190
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1908 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1226                                                                   0000001191
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1909 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1227                                                                   0000001192
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1910 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1228                                                                   0000001193
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1911 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 718                                                                   0000000778
Unitat instal·lació Capsa 49
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1912 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 868                                                                   0000000937
Unitat instal·lació Capsa 62
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta general de ingresos y gastos del hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1913 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou carta de la Junta de l'hospital a l'arquebisbe de la ciutat per a que aquest aprovi els comptes.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 976                                                                   0000000965
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1914 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou carta de la Junta a l'arquebisbe de la ciutat per a que aprovi els comptes.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 964                                                                   0000000954
Unitat instal·lació Capsa 64
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1915 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 789                                                                   0000000849
Unitat instal·lació Capsa 55
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1919 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 719                                                                   0000000782
Unitat instal·lació Capsa 50
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1926 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1340                                                                   0000001310
Unitat instal·lació Capsa 81
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1927 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1132                                                                   0000001090
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona. Año

económico de 1928”.
Cronologia 1928 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1267                                                                   0000001242
Unitat instal·lació Capsa 78
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 31.01.1929  - 31.12.1929
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1121                                                                   0000001079
Unitat instal·lació Capsa 70
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona. Año

económico de 1930” 
Cronologia 1930 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1181                                                                   0000001139
Unitat instal·lació Capsa 73
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1931 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1229                                                                   0000001194
Unitat instal·lació Capsa 76
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1932 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1298                                                                   0000001268
Unitat instal·lació Capsa 79
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1933 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1153                                                                   0000001111
Unitat instal·lació Capsa 72
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1934 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 691                                                                   0000000755
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Unitat instal·lació Capsa 48
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Cuenta general de ingresos y gastos del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1935 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2086                                                                   0000000176
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Estado de cuentas tal i como se encontró el dia 2 de febrero de 1939".
Cronologia 02.02.1939  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 156                                                                   0000000199
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Crèdits amb garantia de valor.
Cronologia 1944 - 1954
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 157                                                                   0000000198
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Relación de valores propiedad del Hospital de San Pablo y Santa Tecla, su situación y renta en

primero Abril de 1944".
Cronologia 1944 
Volum i Suport Camisa en format foli. Document en DIN A3.
Abast i Contingut Conté una còpia.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 140                                                                   0000000180
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Resumen del movimiento de caja, por conceptos, durante el año 1950".
Cronologia 1950 
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 folis mecanografiats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 139                                                                   0000000179
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de finques urbanes i rústiques, valors mobiliaris, dades estadístiques, estat de la situació i

resum del moviment de fons per concepte durant l'any 1952.
Cronologia 1952 
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 folis mecanografiats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2089                                                                   0000000181

171



Arxiu Històric Hospital Sant Pau i Santa Tecla - AHSPT

Arx
iu

 H
is

tò
ric

 H
os

pi
ta

l S
an

t P
au

 i 
San

ta
 T

ec
la

Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Moviment dels comptes de l'Hospital durant l'any 1952.
Cronologia 1952 
Volum i Suport Camisa en format foli. 13 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2090                                                                   0000000182
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Moviment dels comptes de l'Hospital durant l'any 1953.
Cronologia 1953 
Volum i Suport Camisa en format foli. 14 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2091                                                                   0000000183
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Moviment dels comptes de l'Hospital durant l'any 1954.
Cronologia 1954 
Volum i Suport Camisa en format foli. 11 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2092                                                                   0000000184
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Moviment dels comptes de l'Hospital durant l'any 1955.
Cronologia 1955 
Volum i Suport Camisa en format foli. 12 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2093                                                                   0000000185
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Moviment dels comptes de l'Hospital durant l'any 1956.
Cronologia 1956 
Volum i Suport Camisa en format foli. 19 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2094                                                                   0000000186
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Moviment dels comptes de l'Hospital durant l'any 1957.
Cronologia 1957 
Volum i Suport Camisa en format foli. 11 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2098                                                                   0000000190
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Detalle de la aplicacion efectuada de los fondos del emprestito y del hospital por los conceptos que

172



Arxiu Històric Hospital Sant Pau i Santa Tecla - AHSPT

Arx
iu

 H
is

tò
ric

 H
os

pi
ta

l S
an

t P
au

 i 
San

ta
 T

ec
la

se citan desde abril de 1958 a 31 de enero de 1960".
Cronologia 1958 - 1960
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2080                                                                   0000000169
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Desglose de la cuenta de obras y reformas año 1958".
Cronologia 1958 
Volum i Suport Camisa en format foli. 1 document en format Din A3. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2095                                                                   0000000187
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Moviment dels comptes de l'Hospital durant l'any 1958.
Cronologia 1958 
Volum i Suport Camisa en format foli. 12 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2082                                                                   0000000171
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Relación de las extracciones en efectivo mediante talones efectuadas de la Caja de Pensiones para

la Vejez y de ahorros y su aplicación".
Cronologia 11.04.1958  - 16.10.1959
Volum i Suport Camisa en format Din A3. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2085                                                                   0000000175
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Detalle de los gastos de radiologia del año 1958".
Cronologia 04.11.1958  - 18.12.1958
Volum i Suport Camisa en format Din A3. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2081                                                                   0000000170
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Desglose de la cuenta de obras y reformas año 1959".
Cronologia 1959 
Volum i Suport Camisa en format Din A3. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2096                                                                   0000000188
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Moviment dels comptes de l'Hospital durant l'any 1959.
Cronologia 1959 
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Volum i Suport Camisa en format foli. 13 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 138                                                                   0000000174
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Detalle de los gastos de radiologia del año 1959".
Cronologia 03.01.1959  - 29.12.1959
Volum i Suport Camisa en format Din A3. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2087                                                                   0000000177
Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Inventario de los capitales activo y pasivo del Pio Hospital de San Pablo y Santa Tecla a 31 de

diciembre de 1959".
Cronologia 31.12.1959  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 folis mecanografiats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.2.2 Sèrie Llibres de comptes 

1.2.2.1 Subsèrie Llevadors de la renda 

Unitat catalogació 232                                                                   0000000285
Unitat instal·lació Capsa 27
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Llavador de la renda del quondam il·lustre Don Melchior de Biura sagristà maior que fou de la Santa

iglésia metropolitana de la seu de Tarragona entregada al present hospital de Santa Teccla de
Tarragona”.

Cronologia 12.10.1663  - 07.03.1670
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí. 70 folis amb índex alfabètic.
Abast i Contingut Inclou: Llevador de la renda (12.10.1663-07.03.1670), "Dates del que se ajustara de la maitat de fer

les fosses y obrir les tombes so la maitat per lo Hospital y la altre maitat per lo Hospitaler comensant
des del primer de febrer 1666 en avant" (1666).
 "Dates del cobrat de la comfraria de nostra seniora dels preveres de la seu a compta del que deu de
la marmessoria de Melchior de Biure y altres marmessories des del primer de setembre 1664"
(01.09.1664-06.10.1664).
"Dates del que se ajustara al plat dels pobres malalts tant en la seu com en la iglesia del Hospital
comensant des del primer de setembre 1664 enavant"(09.1664-12.1664).
"Dates del cobrat de funeraria en los enterros se faran en la seu y convents des del primer de
setembre 1664 enavant" (02.09.1664-24.08.1665).
"Dates del cobrat de funeraries y altres entrades extraordinaries comensant des del primer de
setembre 1665 en avant) (26.09.1665-23.10.1666).

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 234                                                                   0000000287
Unitat instal·lació Capsa 27
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Llevador de las rendas del hospital de Sant Pau i Santa Tecla de esta any 1816”.
Cronologia 1765 - 1817
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró. 88 folis amb índex alfabètic.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 239                                                                   0000000292
Unitat instal·lació Capsa 29
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Llevador de la renda del Pio Hospital”.
Cronologia 1792 - 1808
Volum i Suport Volum en format foli. 676 folis amb índex alfabètic.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 223                                                                   0000000276
Unitat instal·lació Capsa 24
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Renda del Pio Hospital".
Cronologia 1793 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat amb pergamí. 337 folis amb índex alfabètic.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 226                                                                   0000000279
Unitat instal·lació Capsa 25
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Llevador de las rendas del hospital de Sant Pau y Santa Thecla de esta ciutat de Tarragona del any

1813. Collectadas per lo senyor Maurici Prats en primer nombre de dit añ 1814".
Cronologia 1814 - 1820
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró. 175 folis.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 225                                                                   0000000278
Unitat instal·lació Capsa 25
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Llevador de las rendas del hospital de Sant Pau y Santa Tecla de esta ciutat de Tarragona

collectadas per Maurici Prats en lo primer de janer de 1821".
Cronologia 1821 - 1829
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró. 124 folis.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.2.2.2 Subsèrie Llibres majors 

Unitat catalogació 236                                                                   0000000288
Unitat instal·lació Capsa 28
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre de majordomia.
Cronologia 1804 - 1815
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró. 186 folis.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2133                                                                   0000000290
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Llibreta de carga y de descarga auhon se notaran los diners que entraran de algunas limosnas y

demés de extraordinari los quals ha destinat la administració se vagian gastan per remontar alguns
llits y demés utensilis nesesaris per la casa. Com y també van compresos 50 llits nous de pots y
banchs que·s feren en dit ayñ”.

Cronologia 1808 
Volum i Suport Camisa en format quart.
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Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 238                                                                   0000000291
Unitat instal·lació Capsa 29
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Hospital de San Pablo y Santa Tecla de la ciudad de Tarragona. Libro de Data”.
Cronologia 1817 - 1846
Volum i Suport Volum en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 203                                                                   0000000255
Unitat instal·lació Capsa 23
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Llibre de contaduria del Hospital de San Pau y Santa Thecla de Tarragona comensant en 1 abril de

1818".
Cronologia 1818 - 1846
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 237                                                                   0000000289
Unitat instal·lació Capsa 28
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Hospital de San Pablo y Santa Tecla. Tarragona. Libro mayor de contaduría. Año 1853”.
Cronologia 1853 - 1871
Volum i Suport Volum en format foli major enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 73                                                                   0000000094
Unitat instal·lació Capsa 8
Signatura antiga Número 14.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre major.
Cronologia 1896 - 1898
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 55 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 76                                                                   0000000097
Unitat instal·lació Capsa 8
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre major.
Cronologia 1900 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 77                                                                   0000000099
Unitat instal·lació Capsa 9
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre major.
Cronologia 1901 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 37 folis.
Llengües Castellà.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 78                                                                   0000000098
Unitat instal·lació Capsa 9
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre major.
Cronologia 1902 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 36 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 79                                                                   0000000100
Unitat instal·lació Capsa 9
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre major.
Cronologia 1903 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 35 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 80                                                                   0000000101
Unitat instal·lació Capsa 9
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre major.
Cronologia 1905 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 37 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 81                                                                   0000000102
Unitat instal·lació Capsa 9
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre major.
Cronologia 1906 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 38 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 82                                                                   0000000103
Unitat instal·lació Capsa 9
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre major.
Cronologia 1907 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 38 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 83                                                                   0000000104
Unitat instal·lació Capsa 10
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor 1908".
Cronologia 1908 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 39 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 84                                                                   0000000105
Unitat instal·lació Capsa 10
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor 1909".
Cronologia 1909 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 42 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 85                                                                   0000000106
Unitat instal·lació Capsa 10
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor 1910".
Cronologia 1910 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 38 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 86                                                                   0000000107
Unitat instal·lació Capsa 10
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor 1911".
Cronologia 1911 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 40 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 87                                                                   0000000108
Unitat instal·lació Capsa 10
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor 1912".
Cronologia 1912 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 39 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 88                                                                   0000000109
Unitat instal·lació Capsa 10
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor 1913".
Cronologia 1913 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 39 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 89                                                                   0000000110
Unitat instal·lació Capsa 10
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor 1914".
Cronologia 1914 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 39 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 90                                                                   0000000111
Unitat instal·lació Capsa 11
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor 1915".
Cronologia 1915 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 39 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 91                                                                   0000000112
Unitat instal·lació Capsa 11
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor 1916".
Cronologia 1916 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 37 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 92                                                                   0000000113
Unitat instal·lació Capsa 11
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor 1917".
Cronologia 1917 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 38 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 93                                                                   0000000114
Unitat instal·lació Capsa 11
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor 1918".
Cronologia 1918 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 38 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 94                                                                   0000000115
Unitat instal·lació Capsa 11
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor 1919".
Cronologia 1919 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 38 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 95                                                                   0000000116
Unitat instal·lació Capsa 11
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor 1920".
Cronologia 1920 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 39 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 96                                                                   0000000117
Unitat instal·lació Capsa 11
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor año 1921".
Cronologia 1921 
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Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 41 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 97                                                                   0000000118
Unitat instal·lació Capsa 12
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor año 1922".
Cronologia 1922 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 56 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 849                                                                   0000000917
Unitat instal·lació Capsa 59
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre major de l'any 1923.
Cronologia 01.01.1923  - 31.12.1923
Volum i Suport Volum en format foli. 33 folis d'ingressos i 33 folis de despeses.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 98                                                                   0000000119
Unitat instal·lació Capsa 12
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor 1924".
Cronologia 1924 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 53 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 99                                                                   0000000120
Unitat instal·lació Capsa 12
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor 1925".
Cronologia 1925 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 64 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 100                                                                   0000000121
Unitat instal·lació Capsa 12
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro mayor 1928".
Cronologia 1928 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 101                                                                   0000000122
Unitat instal·lació Capsa 12
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Mayor año 1929".
Cronologia 1929 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 102                                                                   0000000123
Unitat instal·lació Capsa 12
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Mayor año 1930".
Cronologia 1930 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 103                                                                   0000000124
Unitat instal·lació Capsa 12
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Llibre major any 1936".
Cronologia 01.1936 - 07.1936
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 810                                                                   0000000879
Unitat instal·lació Capsa 56
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre major dels comptes de l'hospital de l'any 1936.
Cronologia 01.08.1936  - 21.10.1936
Volum i Suport Volum en format foli. 6 folis.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 104                                                                   0000000125
Unitat instal·lació Capsa 12
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Mayor año 1939".
Cronologia 03.1939 - 12.1939
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 105                                                                   0000000126
Unitat instal·lació Capsa 12
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Mayor 1940".
Cronologia 01.01.1940  - 31.12.1940
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 80 pàgines.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 106                                                                   0000000127
Unitat instal·lació Capsa 12
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Mayor 1941".
Cronologia 01.01.1941  - 31.12.1941
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 107                                                                   0000000128
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Unitat instal·lació Capsa 12
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Mayor 1942".
Cronologia 01.01.1942  - 31.12.1942
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 110                                                                   0000000131
Unitat instal·lació Capsa 13
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Mayor año 1943".
Cronologia 01.01.1943  - 31.12.1943
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 80 pàgines.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 111                                                                   0000000132
Unitat instal·lació Capsa 13
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Mayor año 1944".
Cronologia 01.01.1944  - 31.12.1944
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 112                                                                   0000000133
Unitat instal·lació Capsa 13
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Mayor año 1945".
Cronologia 01.01.1945  - 31.12.1945
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 58 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 848                                                                   0000000913
Unitat instal·lació Capsa 59
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre major de l'any 1946.
Cronologia 01.01.1946  - 31.12.1946
Volum i Suport Volum en format foli. 60 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 847                                                                   0000000916
Unitat instal·lació Capsa 59
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre major de l'any 1947.
Cronologia 01.01.1947  - 31.12.1947
Volum i Suport Volum en format foli. 60 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 113                                                                   0000000134
Unitat instal·lació Capsa 13
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Mayor 1948".
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Cronologia 01.01.1948  - 31.12.1948
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 60 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 114                                                                   0000000135
Unitat instal·lació Capsa 13
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Mayor 1949".
Cronologia 01.01.1949  - 31.12.1949
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 58 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 115                                                                   0000000136
Unitat instal·lació Capsa 13
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Mayor 1950".
Cronologia 01.01.1950  - 31.12.1950
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 57 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 143                                                                   0000000168
Unitat instal·lació Capsa 20
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre major de l'any 1951.
Cronologia 01.01.1951  - 31.12.1951
Volum i Suport Volum en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.2.2.3 Subsèrie Llibres Auxiliars del major 

Unitat catalogació 74                                                                   0000000095
Unitat instal·lació Capsa 8
Signatura antiga Número 15.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Auxiliar del mayor".
Cronologia 1895 - 1898
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 21 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 75                                                                   0000000096
Unitat instal·lació Capsa 8
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Auxiliar del mayor 1898 a 1899".
Cronologia 1898 - 1899
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 109                                                                   0000000130
Unitat instal·lació Capsa 13
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre auxiliar del major.
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Cronologia 01.10.1942  - 30.05.1949
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 200 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 108                                                                   0000000129
Unitat instal·lació Sense Contenidor
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre auxiliar del major.
Cronologia 02.06.1949  - 31.12.1955
Volum i Suport Volum en format foli major enquadernat. 199 pàgines.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.2.2.4 Subsèrie Llibres esborranys i diaris 

Unitat catalogació 231                                                                   0000000284
Unitat instal·lació Capsa 27
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Hospital de San Pau y Santa Tecla de la ciutat de Tarragona. Llibre de carrech”.
Cronologia 1817 - 1846
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 229                                                                   0000000282
Unitat instal·lació Capsa 26
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Libro mensual de entrada y salida de metalico. Da principio en el mes de Enero del año de 1852”.
Cronologia 1852 - 1879
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 338 pàgines.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 127                                                                   0000000148
Unitat instal·lació Capsa 17
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre borrador diari.
Cronologia 30.07.1888  - 31.03.1890
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1051                                                                   0000001034
Unitat instal·lació Capsa 67
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre diari dels comptes de l'hospital.
Cronologia 01.07.1896  - 30.09.1911
Volum i Suport Volum en format foli. 193 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 824                                                                   0000000880
Unitat instal·lació Capsa 57
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro diario del hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 03.10.1911  - 30.11.1925
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Volum i Suport Volum en format foli. 199 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 785                                                                   0000000845
Unitat instal·lació Capsa 54
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Libro diario del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 01.12.1925  - 31.05.1939
Volum i Suport Volum en format foli. 200 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 224                                                                   0000000277
Unitat instal·lació Capsa 24
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro diario del Hospital de San Pablo y Santa Tecla. Tarragona".
Cronologia 01.06.1939  - 30.12.1945
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 184 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 846                                                                   0000000915
Unitat instal·lació Capsa 59
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre diari de l'hospital.
Cronologia 01.01.1945  - 08.06.1948
Volum i Suport Volum en format foli partit.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.2.2.5 Subsèrie Llibres d'arqueig 

Unitat catalogació 161                                                                   0000000167
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Caja reservada. Actas de arqueo”.
Cronologia 14.01.1894  - 18.05.1934
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 195 pàgines.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 165                                                                   0000000218
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1902. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1902 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 166                                                                   0000000219
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Año de 1903. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1903 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 167                                                                   0000000220
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1904. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1904 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 168                                                                   0000000221
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1905. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1905 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 169                                                                   0000000222
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1906. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1906 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 170                                                                   0000000223
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1907. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1907 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 171                                                                   0000000224
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1908. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1908 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 172                                                                   0000000225
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1909. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1909 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 173                                                                   0000000226
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1910. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1910 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 174                                                                   0000000227
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1911. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1911 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 175                                                                   0000000228
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1912. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1912 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 176                                                                   0000000229
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1913. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1913 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 177                                                                   0000000230
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1914. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1914 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 178                                                                   0000000231
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1915. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1915 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 179                                                                   0000000232
Unitat instal·lació Capsa 22
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1916. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1916 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 180                                                                   0000000233
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1917. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1917 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 181                                                                   0000000234
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1918. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1918 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 182                                                                   0000000235
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1919. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1919 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 183                                                                   0000000236
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1920. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1920 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 184                                                                   0000000237
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1921. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1921 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 185                                                                   0000000238
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1922. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1922 
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Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 186                                                                   0000000239
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1923. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1923 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 187                                                                   0000000240
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1924. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1924 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 188                                                                   0000000241
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1925. Actas de arqueo mensuales".
Cronologia 1925 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 189                                                                   0000000242
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1926. Actas de arqueos mensuales".
Cronologia 1926 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 190                                                                   0000000243
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1927. Actas de arqueo mensuales".
Cronologia 1927 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 191                                                                   0000000244
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1928. Actas de arqueo mensuales".
Cronologia 1928 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 192                                                                   0000000245
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1929. Actas de arqueo mensuales".
Cronologia 1929 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 193                                                                   0000000246
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1930. Actas de arqueo mensuales".
Cronologia 1930 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 194                                                                   0000000247
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "1931. Actas de arqueo mensuales".
Cronologia 1931 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 195                                                                   0000000248
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Any 1932. Actes d'arqueig mensuals".
Cronologia 1932 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 196                                                                   0000000249
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Any 1933. Actes d'arqueig mensuals".
Cronologia 1933 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 197                                                                   0000000250
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Arqueig. Any 1934".
Cronologia 1934 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 137                                                                   0000000158
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Unitat instal·lació Capsa 19
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre d'actes d'arqueig.
Cronologia 01.09.1934  / 18.02.1948
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 15 pàgines.
Abast i Contingut Inclou alguns cupons i còpies de les actes d'arqueig en folis solts.
Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 198                                                                   0000000251
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Llibre d'actes d'arqueig. Any 1935".
Cronologia 1935 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 199                                                                   0000000252
Unitat instal·lació Capsa 22
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Llibre d'actes d'arqueig. Any 1936".
Cronologia 1936 
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 843                                                                   0000000197
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Arqueig ordinari.
Cronologia 30.09.1940  - 31.12.1940
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 folis mecanografiats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 842                                                                   0000000195
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Arqueig ordinari.
Cronologia 31.01.1941  - 31.12.1941
Volum i Suport Camisa en format foli. 12 folis mecanografiats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 162                                                                   0000000196
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Arqueig ordinari.
Cronologia 31.01.1942  
Volum i Suport Camisa en format foli. 1 foli mecanografiats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.2.2.6 Subsèrie Administració del Thecaci 

Unitat catalogació 200                                                                   0000000275
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Unitat instal·lació Capsa 23
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Llibre de la administració del Pio Hospital de Tarragona any 1792".
Cronologia 1792 - 1810
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat amb pergamí refoçat amb cartró. 10 folis.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.3 Grup de Series Patrimoni 

1.3.1 Sèrie Censals i llevadors 

1.3.1.1 Subsèrie Llevadors dels censals 

Unitat catalogació 2225                                                                   0000002223
Unitat instal·lació Capsa 84
Signatura antiga Número 20.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Llevador dels censals que rebia l'Hospital.
Cronologia 1495 - 1659
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 253                                                                   0000000303
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Nota de la renda de tots los censals rosechs del hospital de Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia [Segle XVI].
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 254                                                                   0000000306
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Levador dels censals y censos que reb lo spital de Sancta Tecla de la ciutat de Tarragona fet per lo

any 1607. També y son los censals que fan a les pies causes de Thomas Mir y de mossèn Miquel
Colom”.

Cronologia 1594 - 1613
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 227                                                                   0000000280
Unitat instal·lació Capsa 26
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Llevador dels censals y censos que reb lo spital de Santa Tecla de Tarragona fet per lo any 1599”.
Cronologia 1599 - 1607
Volum i Suport Volum en format quart enquadernat en pergamí. 78 folis.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 255                                                                   0000000307
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Llevador dels censos del hospital de Santa Teccla de Tarragona que se han donat al doctor Domingo

Busquets notari del capbreu y de Ramon Permini, las pencions fins 1709 inclusive y part dels lluismes
fins dit any ab los pactes posats en lo acte rebut en poder de dit Busquets fets per los senyors
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administradors y de las pencions de 1710 y las demés en havant son del hospital y de estes ha de
donar compte dit Permini que dantse sou per lliura per sa adjecció”.

Cronologia 1603 - 1746
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 228                                                                   0000000281
Unitat instal·lació Capsa 26
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Llevador del capbreu y censos del Pio Hospital de Tarragona arreglat segons la ultima capbrevació

feta per lo doctor Francisco Salas y Soler substituint per lo doctor Anton Aloy, tots notaris de
Tarragona, en los anys 1793 y 1794”.

Cronologia 1793 - 1849
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró. 142 folis amb índex alfabètic.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 233                                                                   0000000286
Unitat instal·lació Capsa 27
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Hospital de Santa Tecla de Tarragona. Llevador dels censals de dit hospital comensant en lo any de

1830”.
Cronologia 1830 - 1841
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró. 178 folis amb índex alfabètic.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.3.1.2 Subsèrie Censals 

Unitat catalogació 267                                                                   0000000317
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Venda feta y firmada per Joan Vidal boter y Joan Ramon hortolà ciutedans de Tarragona curador en

los bens jacens que foren de Joan Baldrich bracer de dita ciutat a favor de Anthoni Dalmau pagès de
Tarragona de una casa cituada en dita ciutat en lo carrer de Santes Creus per lo preu de 61 lliures 10
sous".

Cronologia 19.05.1522  - 07.01.1559
Volum i Suport Camisa. 4 documents en format quart.
Abast i Contingut 19.05.1522, Tarragona.“Venda feta y firmada per Francesch Oliver y Damiana sa muller hortolans de

Tarragona a favor de Pera Borrier xipiller de dita ciutat de una casa cituada en dita ciutat en lo carrer
de Santes Creus per lo preu de 20 lliures. La posseheix Candia Vives y Navarro muller que fonch de
Rafel Vives espardanyer".
20.02.1524, Tarragona."Venda feta y firmada per Pera Colom revenedor de Tarragona y Angela sa
muller a favor de Francesch Oliver hortolà de dita ciutat en lo carrer de Santes Creus per lo preu de
30 lliures".
05.12.1554, Tarragona."Venda feta y firmada per Francesch Oliver hortolà de Tarragona y Damiana
sa muller y Francesch Oliver de dits conjugues fill a favor de Joan Baldrich hortolà de Tarragona de
una casa cituada en dita ciutat en lo carrer de Santes Creus per lo preu de 45 lliures. La possehex
Candia Vives y Navarro viuda de Rafel Vives espardanyer".
07.01.1559, Tarragona."Venda feta y firmada per Joan Vidal boter y Joan Ramon hortolà ciutedans de
Tarragona curador en los bens jacens que foren de Joan Baldrich bracer de dita ciutat a favor de
Anthoni Dalmau pagès de Tarragona de una casa cituada en dita ciutat en lo carrer de Santes Creus
per lo preu de 61 lliures 10 sous".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2221                                                                   0000002219
Unitat instal·lació Carpeta 8
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Signatura antiga Pergamí número 1.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Venda de censal firmada per Maties Fabregat, batlle de Rocallaura, a favor de Joan Bover, pagès

d'Aguiló.
Cronologia 08.02.1527  
Volum i Suport Pergamí. 59x60,5cm.
Abast i Contingut Inclou àpoca.
Llengües Llatí i minoritàriament català.
Requeriments tèc.      

Unitat catalogació 268                                                                   0000000318
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Venda firmada per Esteva Rostoll pagès de Tarragona y Elisabet sa muller afavor de Pera Moya

pagès de dita ciutat y Tecla sa muller de una vinya cituada en lo terme de dita ciutat en la partida
Gavarra per lo preu de 100 lliures".

Cronologia 05.04.1532  - 06.07.1608
Volum i Suport Camisa. 3 documents en format quart. i 1 en format foli.
Abast i Contingut 05.04.1532, Tarragona.“Venda feta y firmada per Anthoni Rovirosa hortolà de Tarragona y Tecla sa

muller a favor de Matheu Bertran sastre de dita ciutat de una vinya cituada en lo terme de dita ciutat
en la partida dela Gavarra per lo preu de 30 lliures".
12.09.1538, Tarragona."Venda feta y firmada per Matheu Bertran parayre de Tarragona y Tecla sa
muller a favor de Pera Borda bracer de Tarragona y Joana sa muller de una vinya cituada en lo terme
de dita ciutat en la partida de la Gavarra per lo preu de 30 lliures".
03.11.1540, Tarragona."Venda feta y firmada per Pere Bordas braser de Tarragona y Joana sa muller
a favor de Joan Rocamora hortolà de Tarragona de una vinya cituada en lo terme de dita ciutat en la
partida de la Gavarra per lo preu de 50 lliures".
06.07.1608, Tarragona."Venda firmada per Esteva Rostoll pagès de Tarragona y Elisabet sa muller
afavor de Pera Moya pagès de dita ciutat y Tecla sa muller de una vinya cituada en lo terme de dita
ciutat en la partida Gavarra per lo preu de 100 lliures".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 269                                                                   0000000319
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Venda feta y firmada per lo reverent Joan Arbós prevere y beneficiat de la seu de Tarragona com a

procurador del magnifich Joan Aimerich de Sant Climent donsell era Lleyda domiciliat afavor de Pere
Comí del Mas terme de Tarragona de una casa cituada en dita ciutat en lo carrer d'en Aymerich per lo
preu de 150 lliures".

Cronologia 24.09.1538  
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 270                                                                   0000000320
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Venda feta y firmada per lo venerable Lluis Dalgado clergue en Tarragona habitant afavor del

venerable Gaspar de Biure clergue y comensal dela seu de Tarragona y al magnifich señor Honofre
de Biure Donsell pare y llegitim tutor y curador de un hort clos de parets en lo qual es una torra cituat
en lo terme de Tarragona en lo camí del port per lo preu de 351 lliures".

Cronologia 06.04.1541  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 271                                                                   0000000321
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol "Regonexensa feta y firmada per lo magnífich Anthoni Santjust en drets doctor en Tarragona populat
a favor de Joan Santjust pagès de Constantí declarant que la masia que havie comprat la havet
comprada per dit Joan Santjust son germà".

Cronologia 11.09.1545  - 07.06.1546
Volum i Suport Camisa. 2 documents en format foli.
Abast i Contingut 11.09.1545, Tarragona."Venda firmada per Jaume Ametller carnicer y Agnès sa muller [a] favor del

magnífich Antoni Santjust en drets doctor tots de Tarragona de una masia ab sas torras cituada en lo
territori de Tarragona per lo preu de 450 lliures".
07.06.1546, Tarragona."Regonexensa feta y firmada per lo magnífich Anthoni Santjust en drets doctor
en Tarragona populat a favor de Joan Santjust pagès de Constantí declarant que la masia que havie
comprat la havet comprada per dit Joan Santjust son germà".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 272                                                                   0000000322
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Venda feta y firmada per Francesch Barthomeu menor de dies ciutedà de Tarragona y Anna muller

sua a favor de Francesch Basora bracer de dita ciutat y Joana muller sua de una vinya y terra campa
que fou de Matheu Pallarès cituada en lo terme de dita ciutat en la partida del Mas de Montesquiu per
lo preu de 40 lliures".

Cronologia 16.02.1547  - 11.12.1548
Volum i Suport Camisa. 2 documents en format quart.
Abast i Contingut 16.02.1547, Tarragona."Venda feta y firmada per lo doctor Joan Ferrer notari de Tarragona curador

dels béns que foren de Matheu Pallarès quondam hortolà de Tarragona a Francisco Barthomeu
apothecari de Tarragona menor de dies de una vinya cituada en lo terme dita ciutat en la partida del
Mas d'en Montesquiu per lo preu de 12 lliures".
11.12.1548, Tarragona."Venda feta y firmada per Francesch Barthomeu menor de dies ciutedà de
Tarragona y Anna muller sua a favor de Francesch Basora bracer de dita ciutat y Joana muller sua de
una vinya y terra campa que fou de Matheu Pallarès cituada en lo terme de dita ciutat en la partida del
Mas de Montesquiu per lo preu de 40 lliures".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 281                                                                   0000000330
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Acte de consigna de diferents censals y entre altres un de preu 30 lliures y pensió 4 lliures 10 sous

que quiscun any fan Gabriel Castelló y altres feta per Bernat Martí mercader y Joana sa muller a Pere
Torrell mercader de Riudoms".

Cronologia 15.01.1548  - 03.10.1564
Volum i Suport Camisa. 2 documents en format foli i 1 en format quart.
Abast i Contingut 15.01.1548, Tarragona."Fan Gabriel Castelló y altres a Anthoni Rausich penció 4 lliures 10 sous".

31.12.1563, Tarragona. "Capitols matrimonials fets y firmats per y entre Bernat Martí mercader y
Joana Rausich".
03.10.1564, Tarragona."Acte de consigna de diferents censals y entre altres un de preu 30 lliures y
pensió 4 lliures 10 sous que quiscun any fan Gabriel Castelló y altres feta per Bernat Martí mercader y
Joana sa muller a Pere Torrell mercader de Riudoms".

Llengües Llatí i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 286                                                                   0000000336
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acte de donatio feta per lo reverent Joan Raval afavor de Joan Raval calsater".
Cronologia 17.05.1557  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 273                                                                   0000000323
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Establiment fet y firmat per lo magnífich Joseph Jover donsell en Tarragona domiciliat tant en nom

propri com també com a hereu universal de magnífich Honofre de Bas quondam donsell en dita ciutat
domiciliat a favor de Francisco Barthomeu major de dies ciutedà de Tarragona de un verger cituat en
lo terme de Tarragona al Camí del abeurador a can[v]i de 1 sou pagador al 1 de maig ab lluisme".

Cronologia 02.05.1559  
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2219                                                                   0000002217
Unitat instal·lació Carpeta 6
Signatura antiga Número 2.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Venda firmada per Elisabet Andreu viuda de Benet Andreu hortolà de Tarragona a favor de Miquel

Colom, mercader de dita ciutat de una vinya cituada en lo terme de Tarragona a la partida del Pou
d'en Ràfols la qual se te abery de sé pagadors a 9 de setembre ab lluïsme a favor de dit Colom qual
Colom decreta lo present acta per lo preu de 21 lliures comptants el a 30 de juliol 1559 en la comuna
de Tarragona".

Cronologia 30.07.1559  
Volum i Suport Pergamí. 31,7x39,5cm.
Llengües Llatí i minoritàriament català.
Requeriments tèc.      

Unitat catalogació 2220                                                                   0000002218
Unitat instal·lació Carpeta 5
Signatura antiga Pergamí número 3.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Venda firmada per Tecla Olivera, vidua d'Andreu Oliver del Catllar d'una peça de terra a favor de

Miquel Colom.
Cronologia 04.09.1560  
Volum i Suport Pergamí. 39,5x56cm.
Abast i Contingut Inclou àpoca.
Llengües Llatí i minoritàriament català.
Requeriments tèc.      

Unitat catalogació 257                                                                   0000000310
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Venda d'un censal.
Cronologia 05.10.1561  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 274                                                                   0000000324
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Venda firmada per Joan Tapies sastre de Tarragona y Tecla sa muller a favor de Joan Fonoll hortolà

de dita ciutat y Catarina sa muller de una pessa de terra cituada en lo terme de dita ciutat en la
partida del mas d'en Garriga a cens de a favor del hospital de Santa Tecla per lo preu de 21 lliures".

Cronologia 20.06.1563  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 240                                                                   0000000293
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Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Censal de preu 100 lliures firmat per lo doctor Anton Sanjuit y Eleonor Anna sa muller a favor de las

comunas distribucions y aniversaris a la seu de Tarragona als 31 de octubre 1563 en poder dela
comuna de Tarragona".

Cronologia 30.08.1563  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 275                                                                   0000000325
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Concordia feta y firmada entre Pere Llonch pagès de Tarragona y Bartomeu Bruell curador de la

pubilla filla de Anthoni Faulia de part una y Pere Gravalosa pagès de dita ciutat de part altre. Los
curadors venen afavor de dit Gravalosa a carta de gracia una vinya de dita puvilla cituada en lo terme
de Tarragona a la partida de Sant Pere pars terra campa y part garriga en la assereixense te per lo
magnífich Joseph Jover al cens de 10 sous".

Cronologia 20.11.1564  
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2217                                                                   0000002215
Unitat instal·lació Carpeta 3
Signatura antiga Pergamí número 5.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Venda y original creació de un censal de preu 70 lliures y penció 3 lliures firmada per Francesc

Armentch, pagès de Tarragona, y Madalena sa  muller a favor de Miquel Colom mercader de
Tarragona y Madalena sa muller en saticfació del preu de una pessa de terra que dit Colom venia
favor de dits Armench. Marmesoria de Colom. Cituada en lo terme de dita ciutat a la partida del Pou
d'en Rafols a 2 febrer 1567".

Cronologia 02.02.1567  
Volum i Suport Pergamí. 33x70cm.
Llengües Llatí i minoritàriament català.
Requeriments tèc.      

Unitat catalogació 276                                                                   0000000332
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Carta del censal fa Eliohonor Belluira al Hospital de pensió de 13 sous als u de juny".
Cronologia 19.07.1569  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 258                                                                   0000000309
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Acte de censal venut per la universitat de la Fandarella a Joseph Jover de Tarragona”.
Cronologia 1571 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 955                                                                   0000001525
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Encarregament de un censal fet y firmat per Magdalena Dardera, viuda de Pere Dardera, a favor de
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Maria Arbós, viuda de Francisco Arbós".
Cronologia 02.12.1571  - 22.08.1736
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Abast i Contingut 21.12.1571, Constantí. "Acte de venda i nova creació de censal pensió 5 lliures venut per Gabriel

Rosselló de Constantí ha favor del doctor Joan Arbós. És còpia de 04.11.1677.
12.03.1575, Tarragona. "Acte de venda y nova creasió de censal penció 10 lliures venut per Christofol
Gil i altres al dir Joan Arbós".
25.01.1577, Tarragona. "Venda firmada per Geroni Rossell, ciutadà de Tarragona, a favor del
magnifich Joan Arbós, en drets doctor en Tarragona populat, de un censal de preu de 120 lliures y
penció 6 lliures que li fa y presta Joan Berenguer, pagès de Valls, lo die de santa Madalena".
02.05.1618, Tarragona. "Àpoca y difinitió de censal fet per lo doctor Francisco Gili ciutadà de
Tarragona a la senyora viuda de micer Francesch Arbós, quondam en lleis doctor ciutadà de dita
ciutat de preu 40 lliures ya nnua pensió 2 lliures".
04.03.1624, Tarragona. "Encarregament de un censal fet y firmat per Magdalena Dardera, viuda de
Pere Dardera, a favor de Maria Arbós, viuda de Francisco Arbós".
30.01.1613, Tarragona. Àpoca de censal de Jaume Rosselló (hereu de Gabriel Rosselló) a Francesc
Arbós (hereu de Joan Arbós). Còpia de 18.10.1693 i 22.08.1736.
30.09.1598, Àpoca de censal que Pau Solanes, Joan Ferran, Bartolomeu Garau i Joan Rius
prestaven a Francesc Arbós. (2).

Llengües Català i llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 243                                                                   0000000296
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Clàusula del llegat feu Joan lluis Germanell mercader de Cambrils de un censal li feya Joan oliver del

Mas de Vilafortuny a favor del pio hospital de pobres malalts de Santa Thecla de la present ciutat".
Cronologia 1573 - 1577
Volum i Suport Camisa. 1 document format foli i 1 pergamí de 57,5x33,5cm.
Abast i Contingut 19.10.1573, Cambrils. "Creació de censal feta i firmada per Joan Oliver pagès del Mas de Vilafortuny

a favor de Lluis Germanell comerciant de Cambrils".
01.06.1577, Tarragona."Clàusula del llegat feu Joan lluis Germanell mercader de Cambrils de un
censal li feya Joan oliver del Mas de Vilafortuny a favor del pio hospital de pobres malalts de Santa
Thecla de la present ciutat".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2216                                                                   0000002214
Unitat instal·lació Carpeta 2
Signatura antiga Pergamí número 6.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Àpoca deta per los administradós del hospital als marmessors y executadors del testament de Miquel

Colom de cinc centes lliures per lo llegat al dit hospital per mossèn Colom".
Cronologia 16.01.1574  
Volum i Suport Pergamí. 31,5x48cm.
Llengües Llatí i minoritàriament català.
Requeriments tèc.      

Unitat catalogació 2224                                                                   0000002222
Unitat instal·lació Carpeta 10
Signatura antiga Pergamí número 7.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acte de consigna fet per los marmesors de Miquel Colom de diferents censals a favor del Hospital".
Cronologia 16.01.1574  
Volum i Suport Pergamí de 56x37,5 cm.
Llengües Llatí i minoritàriament català.
Requeriments tèc.      

Unitat catalogació 2218                                                                   0000002216
Unitat instal·lació Carpeta 4
Signatura antiga Pergamí número 4.
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Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acte de insolutumdasió de diferens censals y entre altres un de preu 90 lliures y penció 4 lliures feta

per Pera Torrell, mercader de Riudoms a favor de Miquel Colom".
Cronologia 05.10.1575  
Volum i Suport Pergamí. 51x63cm.
Llengües Llatí i minoritàriament català.
Requeriments tèc.      

Unitat catalogació 241                                                                   0000000294
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acte de creació de censal firmat per Tecla Alsadara de Tarragona a favor de Gabriel Rosich".
Cronologia 13.01.1576  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2223                                                                   0000002221
Unitat instal·lació Carpeta 9
Signatura antiga Número 8.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Acte de encarregament de censal de preu y proprietat sinquanta lliures y annua penció duas lliures

deu sous fet y firmat per Joan Oliver pagès de Tarragona a favor dels administradors del pio Hospital
de Santa Tecla de la dita ciutat de Tarragona".

Cronologia 20.01.1576  - 26.03.1702
Volum i Suport 1 pergamí de 48,5x56,5 cm i 3 documents format quart.
Abast i Contingut 26.01.1576. Venda d'un censal firmada per Bartolomeu Soler, pagès de Constantí a favor de Joan

Arbós.
28.01.1702. "Encarregament de censal de preu 100 lliures y pensió 5 lliures que en sa nova creació
deya y prestava Barthomeu Soler del mas terme de Constantí fet y firmat per Joan Giralt y Baptista
Giralt, pare y fill, pagesos de Tarragona a favor del Hospital de Santa Thecla de dita ciutat".
19.03.1702. "Incarregamentun factum et firmatum per Jacobo Nadal agricola cive Tarracone in
favorem pio Hospitalis diva Thecla presentis civitatis".
26.03.1702. "Acte de encarregament de censal de preu y proprietat sinquanta lliures y annua penció
duas lliures deu sous fet y firmat per Joan Oliver pagès de Tarragona a favor dels administradors del
pio Hospital de Santa Tecla de la dita ciutat de Tarragona".

Llengües Llatí i minoritàriament català.
Requeriments tèc.      

Unitat catalogació 293                                                                   0000000344
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Venda feta y firmada per Joan Gallisa, mariner de Tarragona, y Madalena sa muller y Pau Gallisa,

mariner de dits conjugues fill a favor de Geraldo Martí, boter de dita ciutat, de una botiga cituada en lo
port de dita ciutat per preu de 70 lliures. Fa 4 sous de cens a Joseph Jover donsell y vuy al hospital
de Santa Tecla”.

Cronologia 04.04.1576  - 27.02.1615
Volum i Suport Camisa. 2 documents en format quart.
Abast i Contingut 04.04.1576, Tarragona."Establiment fet y firmat per lo ilustre senyor Joseph Jover, canonge de la seu

de Lleyda com a laica y privada persona a favor de Joan Gallisa, pescador de Tarragona y Eularia sa
muller de una botiga cituada en lo port a cens de 4 sous pagadors lo die primer de abril ab lluisme".
27.02.1615, Tarragona.“Venda feta y firmada per Joan Gallisa, mariner de Tarragona, y Madalena sa
muller y Pau Gallisa, mariner de dits conjugues fill a favor de Geraldo Martí, boter de dita ciutat, de
una botiga cituada en lo port de dita ciutat per preu de 70 lliures. Fa 4 sous de cens a Joseph Jover
donsell y vuy al hospital de Santa Tecla”.

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 259                                                                   0000000305
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol “Adossament detot aquell censal depreu de seixanta lliures y annuapensio de seixanta lliures quiscun
any pagadors a quinze de abril al monastí de Sant Francesch de Tortosa fet y firmat per Miquel Baixi
y altres a la senyora Hieronyma Jordana y de Sacala”.

Cronologia 21.11.1576  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 242                                                                   0000000295
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Encarregament de un censal de preu 16 lliures moneda barcelonesa fet y firmat per lo reverent

Jaume Pellicer prevere i beneficiat de la Santa metropolitana iglesia de Tarragona a favor dels ilustres
senyors administradors del pio Hospital de pobres malalts de Sant Pau y Santa Thecla de dita ciutat"

Cronologia 1577 - 1754
Volum i Suport Camisa. 4 documents format quart, 2 format foli i un pergamí de 74x30,3cm.
Abast i Contingut 14.09.1577, Tarragona."Acte de venda y original creació de censal fet y firmat per Joan Jagués dit lo

cabasser y Madalena conjugues de la present ciutat de Tarragona a favor del Pio Hospital".
04.08.1646, Tarragona."Clausula del llegat feu en son testament lo reverent Joan Anglés prebere y
beneficiat de la catedral de la casa posehia en lo portal del carro a favor del Pio Hospital".
05.05.1659, Tarragona."Encarregament de censal de preu setze lliures penció setze sous firmat per lo
doctor Joseph Camps notari de Tarragona y la senyoreta Elisabet Joana sa muller principals y
Mariana Golofré viuda mare y sogre respective dels dits. Fianca enfavor del Hospital de pobres de
Jesucrist y de Santa Tecla de Tarragona ço de sos administradors".
14.07.1664, Tarragona."Acte de encaregament de dos censals fets y firmats per lo reverent Joan
Fortuny prevere y beneficiat de la Seu dela present ciutat de Tarragona".
14.05.1704, Tarragona."Acte de encarregament de tres censals fet y firmat per lo reverent Joseph
Camar prevere en drets doctor y beneficiat dela santa metropolitana iglesia de Tarragona lo un de
preu y propietat 110 lliures altre de preu y proprietat 16 lliures afavor del pio Hospital de Santa Tecla
de dita ciutat y altre de preu y proprietat 24 lliures afavor dels administradors dela causa pia instituida
y fundada per Miquel Colom de dita ciutat que junts fan la suma de cent sinquanta lliures dich 150
lliures".
01.12.1732, Tarragona."Encarregament de dos diferens censals lo un preu 110 lliures y lo altre de 16
lliures i penció corresponent a aquells que tots añs en sos respective terminis se fa i presta al Pio
hospital de Santa Tecla de la present ciutat de Tarragona fet y firmat per lo reverent Felip Vicent
organista de la seu de la matexa ciutat a favor del reverent Joseph Camar prevere y rector de
Montagut de part del preu de una casa situada en la ciutat en lo carrer del dit Portal del carro per lo dit
doctor Camar eo  premedi de ilustre prevere a favor de dit senyor organista venuda per preu de 625
lliures".
04.05.1754, Tarragona."Encarregament de un censal de preu 16 lliures moneda barcelonesa fet y
firmat per lo reverent Jaume Pellicer prevere i beneficiat de la Santa metropolitana iglesia de
Tarragona a favor dels ilustres senyors administradors del pio Hospital de pobres malalts de Sant Pau
y Santa Thecla de dita ciutat".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 294                                                                   0000000345
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Venda feta y firmada per Rafel Besora pagès de Tarragona de un censal de preu 40 lliures y en sa

original creació 60 lliures a favor del Pio hospital de pobres malalts de Santa Tecla de Tarragona que
Rafel Perrís y ans Joan Casas feyan als 21 febrer al dit Besora”.

Cronologia 21.02.1580  - 22.12.1620
Volum i Suport Camisa. 2 documents en format quart i 1 pergamí de 36x62,5cm.
Abast i Contingut 21.02.1580, Tarragona."Acte de venda y original creació de censal fet y firmat per Joan Casas pagès,

bracer de Tarragona, a favor de Joan Besora, pagès y Tecla sa muller pagesos de la mateixa ciutat
per preu de 60 lliures y pensió annua 60 sous pagadors al dia 21 de febrer".
15.11.1598, Tarragona."Encarregament de censal mort de preu sexanta lliures en sa creació fet y
firmat per Rafel Perrís pagès de Tarragona a favor de Joan Besora també pagès que ans feya Joan
Cases, brasser".
22.12.1620Tarragona.“Venda feta y firmada per Rafel Besora pagès de Tarragona de un censal de
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preu 40 lliures y en sa original creació 60 lliures a favor del Pio hospital de pobres malalts de Santa
Tecla de Tarragona que Rafel Perrís y ans Joan Casas feyan als 21 febrer al dit Besora".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2215                                                                   0000002213
Unitat instal·lació Carpeta 1
Signatura antiga Pergamí número 9.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Carta de venda de censal fermada per en Pere Bofils, pescador, y na Caterina llur muller a n'en Pere

Lastrada y na Speransa llur muller per [...] de 17 lliura penció 15 sous pagadós cascun [...] lo dia de a
vint y set de agost sobre la [...] a puig de pallàs".

Cronologia 27.08.1581  
Volum i Suport Pergamí. 50,5x35,5 cm.
Llengües Llatí i minoritàriament català.
Requeriments tèc.      

Unitat catalogació 264                                                                   0000000315
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Adossament de dos censals la hu depreu de setanta lliures y annua pensió de vuit lliures quiscun any

pagadores a 24 deginer al clero dela vila de Ulldecona e l’altre de preu de trenta-set lliures y pensió
trenta-cinc sous quiscun any pagadors a del mes de febrer fet y firmat per Nicholau Aragonés pagès
he hortolà de la horta de pimpi de Tortosa al senyor Onoffre Jordà”.

Cronologia 24.10.1583  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut 24.10.1583, Tarragona."Acte de adossament de tot aquell censal de preu de 30 lliures y pensió annua

5 lliures 6 sous quiscun any pagadors a quinze de agost al clero de la vila de Ulldecona fet y firmat
per en Matheu Riba llaurador he hortolà de pimpi al senyor de Tortosa al senyor Onoffre Jordà senyor
dela Alfadarella".
"Adossament de dos censals la hu de preu de setanta lliures y annua pensió de vuit lliures quiscun
any pagadores a 24 de giner al clero dela vila de Ulldecona e l’altre de preu de trenta-cinc lliures y
pensió trenta-cinc sous quiscun any pagadors a del mes de febrer fet y firmat per Nicholau Aragonés
pagès he hortolà de la horta de pimpi de Tortosa al senyor Onoffre Jordà”

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 287                                                                   0000000335
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Fragment d'un censal fet a Tortosa.
Cronologia 24.10.1583  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 260                                                                   0000000304
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Acte de adossament de tot aquell censal de preu de vuitanta-vuit lliures y pensió annua de

vuitanta-vuit sous quiscun any pagadors a deu de març al monastí y convent dels frares de Sant
Francesch de Tortosa fet y firmat per Hieroni Rastany y altres al señor Onofre Jordà”

Cronologia 26.10.1583  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2222                                                                   0000002220
Unitat instal·lació Carpeta 7
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Signatura antiga Pergamí número 10.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Venda d'un censal firmada per Francesc de Soldevila, donsell de Tarragona a favor de Pau Colom,

mercader de Tarragona.
Cronologia 04.08.1584  
Volum i Suport Pergamí. 83,5x68,5cm.
Abast i Contingut Inclou àpoca.
Llengües Llatí i minoritàriament català.
Requeriments tèc.      

Unitat catalogació 244                                                                   0000000297
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Encarregament d'un censal a favor de Jaume Geix pagès de Tarragona.
Cronologia 28.10.1585  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 245                                                                   0000000298
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Encarregament d'un censal a favor de Llorenç Martorell hortolà de Tarragona, Tecla sa muller i Pau

Martorell el seu fill a favor de l'Hospital.
Cronologia 06.08.1591  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 250                                                                   0000000313
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Encarregament de un censal que Joseph Prim pagès de Vilarrodona corresponia al pio Hospital de

Sant Pau y Santa Thecla de pobres malalts de Tarragona junt ab 27 lliures 12 sous per pencions de
ell cessats fins 1770 inclusive feta y firmada per Miquel Poblet y Joan Castells pagesos del lloch de
Alió a favor de dit Pio Hospital com dins es mes llargament de veurer".

Cronologia 01.12.1591  - 10.04.1771
Volum i Suport Camisa. 4 documents en format quart., 1 document en format foli i un pergamí de 57,5x37,5 cm.
Abast i Contingut 01.12.1591, Tarragona."Acte de venda y nova creació de censal de penció 3 lliures venut de Joan

Mariner Peraire y Margarida sa muller de Vilaredona ha favor de Damià Toldrà mercader de
Tarragona".
19.02.1599, Tarragona."Llegat fet per Damià Toldrà mercader de Tarragona a favor del Hospital de la
mateixa ciutat de dos censals lo un de preu 30 lliure penció 3 lliures. L'altre de preu 40 lliures penció 2
lliures".
23.02.1600, Tarragona."Acte de insolutumdació de dos censals lo un de penció 3 lliures y lo altra de 2
lliures firmat per Pau Jover mercader de Tarragona hereu de Damià Toldrà i pera cumplir lo llegat per
aquell fet ha favor del hospital".
24.07.1628, Tarragona."Encarregament de censal firmat per Anton Porta menor pagès de Vilarodona
a favor del hospital de pobres malalts de la ciutat de Tarragona".
05.08.1660, Tarragona."Acte de encorregament de censal de penció 3 lliures firmat per Joan Prim de
Vilarodona ha favor del Hospital".
10.04.1771, Tarragona."Encarregament de un censal que Joseph Prim pagès de Vilarrodona
corresponia al pio Hospital de Sant Pau y Santa Thecla de pobres malalts de Tarragona junt ab 27
lliures 12 sous per pencions de ell cessats fins 1770 inclusive feta y firmada per Miquel Poblet y Joan
Castells pagesos del lloch de Alió a favor de dit Pio Hospital com dins es mes llargament de veurer".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2226                                                                   0000002224
Unitat instal·lació Capsa 84
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Signatura antiga Número 16.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Memorial dels qui fan censos al spital de Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 1594 - 1619
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 246                                                                   0000000299
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acte de encaregament de censal de pensió 6 lliures firmat per Christofol Sabater".
Cronologia 28.06.1594  
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 248                                                                   0000000301
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Donació de un censal feta y firmada per lo doctor Geroni Bertran prebere a favor del pio hospital de

pobres de la present ciutat".
Cronologia 18.09.1594  - 31.08.1692
Volum i Suport Camisa. 2 document en format quart i 1 pergamí en format 39x33,5 cm.
Abast i Contingut 18.09.1594, Tarragona."Acte de venda y nova creasió de censal de pensió tres lliures venut per Tecla

Gener viuda y altra ha favor del doctor Lluis Bertran".
14.10.1596, Tarragona."Donació de un censal feta y firmada per lo doctor Geroni Bertran prebere a
favor del pio hospital de pobres de la present ciutat".
31.08.1692, Tarragona."Encarregament fet per Matheu Plana pagès de Tarragona de un censal de
preu 60 lliures y penció 3 lliures que Thecla Giner viuda y Macià Giner son fill feyan al reverent doctor
Lluís Bertran".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 960                                                                   0000001376
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Acte de venda y nova creasió de censal. És duplicat".
Cronologia 18.09.1594  
Volum i Suport Camisa en format foli. 1 document.
Abast i Contingut Còpia de 01.07.1653.
Llengües Català i llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 247                                                                   0000000300
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Venda y original creació de censal feta y firmada per Honofre Oliver y Esperansa sa muller, Miquel

Vila, corder y Thecla sa muller tots de Tarragona a favor de la senyora Mariana Montserrat viuda del
senyor Pau Magí de Montserrat jornaler de la Buella donsell de Tarragona".

Cronologia 27.01.1596  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 249                                                                   0000000302
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol "Acte de encarregament firmat per Miquel Roig pagès de Constantí a favor del Pio Hospital de Santa
Thecla de la ciutat de Tarragona".

Cronologia 15.09.1596  - 19.04.1729
Volum i Suport Camisa. 2 documents en format quart i 1 pergamí en format 59x39 cm.
Abast i Contingut 15.09.1596, Tarragona."Acte de venda y original creació de censal fet y firmat per Joan Rival y

Madalena conjugues pagesos del mas dit dela Torre parroquia del Codony a favor del reverent
Gabriel Formen comensal dela cathedral de Tarragona". 
30.04.1705,Tarragona."Acte de regonexensa de un censal mort ja creat de preu y propietat cent
lliuras moneda barcelonesa y annua pencio sinch lliuras de dita moneda fet y firmat per Pera Coll
pagès de la Vila de Constantí del camp y archabisbat de Tarragona com a hereu de Pera Caldés dit
del Roig quondam pagès dela vila de Constantí y Joseph Hivern pagès dela mateixa vila com a
pocessor de benes de dit quondam Pera Caldés a favor del ilustres senyors administradors del pio
Hospital dels pobres de Santa Tecla dela present ciutat de Tarragona".
19.04.1729, Tarragona."Acte de encarregament firmat per Miquel Roig pagès de Constantí a favor del
Pio Hospital de Santa Thecla de la ciutat de Tarragona".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 251                                                                   0000000311
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Encarregament de censal fet y firmat per Joseph Ferrater pagès dela vila de Vilaplana y Catharina

conjugues a favor del present hospital de pobres dela ciutat de Tarragona".
Cronologia 02.10.1599  - 01.12.1771
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents en format quart, 2 en format foli i 2 pergamins de 74,5x45,5cm i

32x31,5cm respectivament.
Abast i Contingut 02.10.1599, Tarragona. "Acte de venda y original creació de censal fet y firmat per Sebastià Cabrer

pagès de Vilaplana a favor del pio Hospital". 
20.11.1608, Tarragona."Acte de encarregament de censal fet y firmat per Joan y Joan Mestre pare y
fill pagesos del lloch de les Irles habitans en Vilaplana a favor del pio hospital".
31.05.1625, Tarragona."Encarregament de la mitat de un censal 88 lliures 10 sous fet y firmat per
Francesch Nabot pages de Vilaplana a favor del pio hospital de pobres malalts de Santa Thecla de
Tarragona".
01.09.1669, Tarragona."Encarregament de censal fet y firmat per Joseph Tost pages del Mas terme
de Vilaplana que ans feiya Pere Pau Ravescall al hospital de Tarragona".
03.06.1747, Tarragona."Encarregament de censal fet y firmat per Joan Ferrater pagès del lloch de
Vilaplana y Anna Maria Ferrater y Salvat conjugues.Censal tant del preu de una pessa de terra de
quatre jornals poch [mes o manco] sita en lo terme de dit lloch y parada dels Garrigdos per Jaume
Borràs pagès de dit lloch y Madalena Ravascall y Borràs viuda, pare y filla a son favor venuda a favor
dels administradors del hospital de pobres de Tarragona".
01.12.1771, Tarragona."Encarregament de censal fet y firmat per Joseph Ferrater pagès dela vila de
Vilaplana y Catharina conjugues a favor del present hospital de pobres dela ciutat de Tarragona".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 313                                                                   0000000358
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Encarregament fet y firmat per Joseph Deveras, valer de la vila de Reus y Theresa conjugues en

favor del hospital de pobres baix la invocació de Santa Thecla de la ciutat de Tarragona de un censal
de preu 100 lliures penció 5 lliures".

Cronologia 12.02.1601  - 06.09.1739
Volum i Suport Camisa. 3 documents en format quart, 1 document en format foli i 1 pergamí de 87x62cm.
Abast i Contingut 12.02.1601, Tarragona. "Acte de venda y nova creació de censal feta y firmada per Elisabet Rausich

viuda en segonas nupcias de Jaume Rausich perayre y en primeras de Pere Serra, boter y Gabriel
Serra, perayre son fill y Madalena conjugues mare fill y nora respective tots de la vila de Reus a favor
del reverent Gabriel Forner prebere y comensal de la seu de Tarragona".
19.04.1666, Tarragona."Encarregament fet y firmat per Susanna Pujals viuda y Pere Pujals son fill,
sastre de Reus de un censal que ans feya Paula Blanch a favor del present Pio hospital y en sa
original creació Elisabet Rausich de preu 100 lliures penció 5 lliures".
11.04.1697, Tarragona."Encarregament de un censal mort ha creat fet y firmat per Agustí Avila, sastre
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y Teresa muller sua de la vila de Reus en favor dels administradors del Hospital de Santa Tecla de la
ciutat de Tarragona".
06.09.1739, Tarragona."Encarregament fet y firmat per Joseph Deveras, valer de la vila de Reus y
Theresa conjugues en favor del hospital de pobres baix la invocació de Santa Thecla de la ciutat de
Tarragona de un censal de preu 100 lliures penció 5 lliures".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 290                                                                   0000000338
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Acte de evinensa fet entre Roch Hortoneda, Antoni Pellejà y altres de Monrroig sobre un censal de

preu 35 lliures y pensió 1 lliura 15 sous que Bernat Marco, Bartomeu Pallejà y altres feyan al Hospital
de Tarragona”.

Cronologia 28.04.1603  
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 291                                                                   0000000342
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Venda firmada per Bernat Cavaller, ferrer de Tarragona,  y Catarina sa muller a favor de Catarina

Seravalls y Joan Seravalls pagès de dita ciutat per lo preu de 100 lliures. Cens de l'hospital de Santa
Tecla de la pessa de terra al Mas d'en Garriga”.

Cronologia 28.04.1603  
Volum i Suport Camisa. 2 documents en format foli.
Abast i Contingut 17.05.1604, Tarragona."Venda firmada per Bernat Cavaller, ferrer de Tarragona, y Catarina sa muller

a favor de Francesch Clofent, revenedor de dita ciutat, de una pessa de terra cituada en lo terme de
dita ciutat a la partida del Mas d'en Garriga per lo preu de 100 lliures. Cens de la pessa de terra
posseheix".
02.10.1606, Tarragona.“Venda firmada per Bernat Cavaller, ferrer de Tarragona,  y Catarina sa muller
a favor de Catarina Seravalls y Joan Seravalls pagès de dita ciutat per lo preu de 100 lliures. Cens de
l'hospital de Santa Tecla de la pessa de terra al Mas d'en Garriga”.

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 902                                                                   0000001432
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Venda perpetua feta y firmada per lo doctor Anton de Figuerola, en Tarragona populat, a favor dels

il·lustres administradors del Pio Hospital de Santa Thecla de pobres malalts de Tarragona, de un
censal de preu 400 lliures y pensió 12 lliures que tots añs al primer de octubre a dit De Figuerola feya
y prestava lo reverent Miquel Pelegrí, presbitere y beneficiat de la iglésia parroquial de la vila de la
Selva". 

Cronologia 26.07.1603  - 23.07.1764
Volum i Suport Camisa en format foli. 10 documents.
Abast i Contingut 26.07.1603, La Selva del Camp. "Venda y nova original cració de censal de preu 800 lliures de penció

annual 40 lliures feta y firmada per Damià Texidor, pagès de la vila de la Selva, y Hyeronima,
conjugues, en favor de Rafel Monter, ciutadà de Tarrragona y natural de la mateixa vila, ab precari de
una pessa de terra farroginal y masia en lo terme de la mateixa vila situades junt ab la apocha del dit.
preu".
11.07.1693, La Selva del Camp. "Actes de venda feta y firmada per Joseph Vidal, dit de la Juncosa,
pagès de la vila de la Selva, y Anthonia, conjugues, en favor del magnífich Rafel Figuerola, ciutadà
honrrat de Barcelona en Alcover populat, de un censal per any de preu 400 lliures y penció annual 20
lliures que tots anys li feia y prestava Rafel Masdeu y Sabater, pagès de la mateixa vila de la Selva ab
luició pactada y apocha del preu y any".
Còpia de partides sacramentals.
28.08.1664, La Selva del Camp. "Clàusula hereditaria del testament de Concordia Vidal, del Papiol
muller de Joseph Vidal de la Juncosa quondam pegès de la Selva".
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28.10.1605. "Clàusula hereditària del testament de Rafel Munter, ciutadà de Barcelona". Còpia de
22.04.1697".
29.03.1698, La Selva del Camp. "Acte de encarregament de un censal mort per lo reverent Joan
Pelegrí, prevere y vicari, y Joan Pelegrí, pagès, pare y fill de la vila de la Selva, fet y firmat a favor del
magnífich señor Rafel de Figuerola, ciutadà honrat de Barcelona, en la vila de Alcover populat de
preu 400 lliures, pensió 20 lliures".
23.07.1764, Tarragona. "Venda perpetua feta y firmada per lo doctor Anton de Figuerola, en
Tarragona populat, a favor dels il·lustres administradors del Pio Hospital de Santa Thecla de pobres
malalts de Tarragona, de un censal de preu 400 lliures y pensió 12 lliures que tots añs al primer de
octubre a dit De Figuerola feya y prestava lo reverent Miquel Pelegrí, presbitere y beneficiat de la
iglésia parroquial de la vila de la Selva". És còpia de 20.12.1765.
30.10.1704, Alcover. "Clàusula hereditaria del testament del quondam Rafael  de Figuerola, donzell
de la vila de Alcover". És còpia de 01.09.1764.
14.06.1752, Tarragona. "Concòrdia feta y firmada entre pare de Doña Geltrudis de Figuerola y Don
Ramon de Figuerola y de Vilana Perlas per medi de son procurador de una y lo doctor Anton de
Figuerola de altre".
10.01.1745, La Selva del Camp. "Clàusula hereditaria del testament del quondam reverent Joan
Pelegrí, presbíter y beneficiat de la vila de la Selva, a favor del reverent Miquel Pelegrí, presbíter y
beneficiat de la mateixa vila". Còpia de 24.05.1752.

Llengües Català, castellà i llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 261                                                                   0000000339
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Bartomeu Garau, hortolà, Elisabet la seva muller i Joan Garau venen un violari a Rafel Mosset

canonge de la seu de Tarragona.
Cronologia 04.02.1604  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 265                                                                   0000000340
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Reconeixement de la compra que fa Didac Gomis, negociant de Tarragona, als administradors de

l'Hospital d'un hort a la partida de la perellada al Camí de Reus.
Cronologia 09.01.1606  
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 317                                                                   0000000362
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Encarregament de un censal de preu 100 lliures y penció annua vuy 3 lliures fet y firmat per Carlos

Mallol comensal de la present ciutat de Tarragona a favor del Pio hospital de Sant Pau y Santa
Theccla de la mateixa ciutat".

Cronologia 24.11.1607  - 22.08.1791
Volum i Suport Camisa. 4 documents en format quart, 1 document en format foli i un pergamí de 65x63,5cm.
Abast i Contingut 24.11.1607, Tarragona."Acte venda y original creació de censal feta y firmada de Miquel Sans, pagès

y forner de la ciutat a favor de Pau Bover, mercader".
31.01.1617, Tarragona."Acte de venda de dos censals morts ja creats fet y firmat per Pau Bover,
mercader de Tarragona a Pau Colom, mercader també de dita ciutat ço és lo un censal de preu 100
lliures venut per Miquel Sans y Àngela sa muller y lo altre de preu 50 lliures venut per Thecla Gil y
Joan Gil".
02.03.1668, Tarragona."Llegat de dos censals morts ja creats de preu cent lliuras quiscun fet per
Francisco de Montserrat y Colom quondam donsell en Tarragona domiciliat al hospital de Santa Tecla
de dita ciutat".
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16.12.1675, Tarragona."Acte de encarregament de censals firmat per Ambrosi Terrafeta mariner de la
present a favor de la insigna confraria de preveres de la seu altre a favor del hospital de Santa Teccla
de Tarragona".
22.08.1791, Tarragona."Encarregament de un censal de preu 100 lliures y penció annua vuy 3 lliures
fet y firmat per Carlos Mallol comensal de la present ciutat de Tarragona a favor del Pio hospital de
Sant Pau y Santa Theccla de la mateixa ciutat".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 292                                                                   0000000343
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Venda firmada per Geronima Fontanille y Francisco Fontanilles son fill a favor de Geroni Martí,

llibreter, tots de Tarragona de una botiga cituada en lo port de dita ciutat per lo preu de 160 lliures
cens del hospital de Santa Tecla”.

Cronologia 11.08.1615  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 295                                                                   0000000380
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acta de Pere Pedret del Molnàs en favor de Pere Naves capuigxer de Tarragona".
Cronologia 23.08.1625  
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 296                                                                   0000001421
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Reconeixement de Pere Conesa i Àngela, la seva muller, d'haver rebut de Margarida, muller en

segones núpcies de Maties Bou de l'Espluga de Francolí, 300 lliures pel pagament d'un censal.
Cronologia 01.09.1626  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 297                                                                   0000000381
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Encarregament de censal fet per Miquel Salsench pagès del lloch de Colldejou que antes feya y

prestaba Joseph Alcay del lloch de Vilanova a favor de la pia administració del hospital de pobres
malalts de la ciutat de Tarragona".

Cronologia 30.05.1627  - 21.09.1777
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents en format foli.
Abast i Contingut 30.05.1627, Vilanova d'Escornalbou."Venda y original creació de censal fet y firmat per Llorens Borras

y Juan Aleu y Tecla sa muller tots de Vilanova de Escornalbou". És còpia de 1832.
21.09.1777, Tarragona."Encarregament de censal fet per Miquel Salsench pagès del lloch de
Colldejou que antes feya y prestaba Joseph Alcay del lloch de Vilanova a favor de la pia administració
del hospital de pobres malalts de la ciutat de Tarragona".És còpia.

Llengües Llatí i minoritariament en català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 262                                                                   0000000331
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
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Títol "Acte de censal de nou creat fet per mossèn Jaume Sanromà y Hieronima muller sua a favor de la
confraria dels preveres de la Seu".

Cronologia 26.10.1628  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 298                                                                   0000000346
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Creació de censal feta y firmada per Magí Cendrós, pagès de Tarragona y Tecla conjugues a favor

dels ilustres administradors del hospital de Santa Tecla de la present ciutat”.
Cronologia 29.09.1629  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format foli.
Abast i Contingut Inclou una còpia.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 300                                                                   0000000347
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Acte de venda y nova creació de censal de penció 5 lliures venut per Barthomeu Spiau, revenedor de

Tarragona y Àngela sa muller a favor de Marquesa Pallarès y Llucta”.
Cronologia 24.09.1630  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 301                                                                   0000000348
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Acte de venda y nova creació de censal fet y firmat per lo patró Joseph Vela y Sivilia sa muller en

favor del ospital de Sancta Tecla de Tarragona per lo preu de unes botigues del port”.
Cronologia 10.02.1635  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 302                                                                   0000000349
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Venda y original creació de censal feta y firmada per Joan Martell negociant y la senyora Magdalena

sa muller y micer Joseph Martell son fill a favor del Pio hospital de pobres de Santa Thecla de
Tarragona”.

Cronologia 09.12.1635  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 303                                                                   0000000350
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Acte de llohació, aprobació y ratificació de dos diferens censals lo un de preu 27 lliures 15 sous y lo

altre de preu 92 lliures 5 sous firmat per Joseph Romeu det del Carrer del pou pagès del Vendrell a
favor d'en Anbròs  y Morenas Móra”.

Cronologia 07.10.1637  - 25.11.1743
Volum i Suport Camisa. 4 document en format foli.
Abast i Contingut 07.10.1637, Tarragona."Lo acta de censal y violari de Salvador Romeu de preu de ço es lo censal de
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45 lliures pensió 45 sous y lo violari de preu de 47 lliures 5 sous pensió. Cau la pensió 7 de octubre".
18.10.1665, el Vendrell."Reducció de un violari de preu 47 lliures 5 sous y pensió 6 lliures 15 sous
creat a Joachim Morenes del Vendrell per Salvador y Joana Romeu conjugues de dita vila Climent
Romeu son fill y Joan Pau Vidal del Mas Borràs en poder de Bernat Nin notari de dita vila a 7 de
octubre 1637 a sor de censal feta per Joachim Morenes fill del sobredit a favor de dit Clement pagès
de dita vila".
21.11.1692, el Vendrell."Venda y original creació de censal feta y firmada per Francesch Romeu
pagès de la vila del Vendrell bisbat de Barcelona en favor de Joachim Morenas pagès de dita vila".
25.11.1743, el Vendrell.“Acte de llohació, aprobació y ratificació de dos diferens censals lo un de preu
27 lliures 15 sous y lo altre de preu 92 lliures 5 sous firmat per Joseph Romeu det del Carrer del pou
pagès del Vendrell a favor d'en Anbròs y Morenas Móra".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 304                                                                   0000000351
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Acte de venda de una pessa de terra fet y firmat per Jaume Ferran dels Pallaresos a favor de Joan

Fortuny de la Secuyta”.
Cronologia 25.05.1638  - 30.09.1721
Volum i Suport Camisa. 1 document en format foli i 2 documents en format quart.
Abast i Contingut 25.05.1638, Tarragona. "Venda y original creació de censal feta y firmada per Jaume Ferran major y

Thecla conjugues, Jaume Ferran menor, son fill y Maria conjugues pagesos del lloch dels Pallaresos
com a principals Pau Ferran pagès de dit lloch Pere Pau Magrinyà de Puigdelfí Pere Bofarull y Pere
Soler del Codony com a fiansas a favor del Hopsital de pobres de Santa Thecla de Tarragona".
22.08.1700, Tarragona. "Acte de encarregament de censal de preu cent y vint lliures fet y firmat per
Pau Gassull major y Pau Gassull menor pagesos de Tarragona a favor dels administradors del
Hospital de Santa Tecla de dita ciutat".
30.09.1721, Tarragona. "Acte de venda de una pessa de terra fet y firmat per Jaume Ferran dels
Pallaresos a favor de Joan Fortuny de la Secuyta”.

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 316                                                                   0000000361
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Acte fet y firmat per y entre lo patró Anthoni Boni pescador de la present ciutat de una y Gaspar Gil

corder de la mateixa ciutat altra sobre las differencias tenian aserca de un pati o corralet situat en la
present ciutat tras las voltas de Sant Anthoni de Padua".

Cronologia 20.05.1649  - 30.07.1679
Volum i Suport Camisa. 4 documents en format quart.
Abast i Contingut 20.05.1649, Tarragona."Venda y original creació de censal feta per Isidro Barberà mercader de

Tarragona a favor del hospital de Santa Thecla de dita ciutat".
15.11.1674, Tarragona."Encarregament de cenal mort ja creat fet y firmat per Antoni Boni pescador
de la ciutat de Tarragona a favor del Pio hospital de Santa Tecla que ans corresponia a dit Pio
hospital Isidro Barberà, mercader".
15.11.1674, Tarragona."Acte de venda de una casa y corral situada en la present ciutat de Tarragona
feta y firmada per la senyora Maria de Alegre y Barberà en favor de Antoni Boni, pescador de la
present ciutat".
30.07.1679, Tarragona."Acte fet y firmat per y entre lo patró Anthoni Boni pescador de la present
ciutat de una y Gaspar Gil corder de la mateixa ciutat altra sobre las differencias tenian aserca de un
pati o corralet situat en la present ciutat tras las voltas de Sant Anthoni de Padua".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 305                                                                   0000000352
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Creació de censal feta y firmada per la senyora Elisabet Gil y Robí viuda y Joseph Gil prevere y

comensal de la Santa iglesia de Tarragona a favor dels administradors del Pio hospital de Santa Tecla
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de preu cent lliures y annua penció sinch lliuras”.
Cronologia 12.08.1649  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 308                                                                   0000000354
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Apoca de 50 sous firmada per lo prior del Pio hospital de Tarragona a favor de Pere Llorens pagès

de Vallmoll com a tenint bens que foren de Barthomeu Llorens pagès de dita vila y son per la penció
de 1646 de censal de pensió 2 lliures 10 sous que fa a dit hospital”.

Cronologia 09.11.1654  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 310                                                                   0000000356
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Acte de venda de un censal mort ja creat que tots anys als 18 agost los hereus de Joan y Joseph

Milà del Mas d'en Arbonés feyan y prestavan a Joseph Maymo del Arbós de preu 17 doblas y mitja y
pensió 28 reals de plata espanyola feta y firmada per dit Joseph Maymó a favor de Joaquim Morenes
del Vendrell”.

Cronologia 18.08.1657  - 02.04.1699
Volum i Suport Camisa. 1 document en format quart i 1 document en format foli.
Abast i Contingut 18.08.1657,l'Arboç."Acte de venda de un censal de preu y propietat 17 doblas y mitja y pensió annual

de 28 reals de plata esoanyola feta per Joan Milà y Joseph Milà pere y fill pagesos del Mas d'en
Arbonés de la parròquia de Puigtinyós bisbat de Barcelona al honorable Ramon Maymo perayre de la
vila del Arbós".
02.04.1699, el Vendrell.“Acte de venda de un censal mort ja creat que tots anys als 18 agost los
hereus de Joan y Joseph Milà del Mas d'en Arbonés feyan y prestavan a Joseph Maymó del Arbós de
preu 17 doblas y mitja y pensió 28 reals de plata espanyola feta y firmada per dit Joseph Maymó a
favor de Joaquim Morenes del Vendrell”.

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 309                                                                   0000000355
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Acte de sensal creat en favor del señor Miquel de Sans per Diego Ginés pagès de la present ciutat

de preu de 100 lliures y pensió 5 lliures per lo preu de un tros de terra venut per dit señor Miquel de
Sans a dit Ginés”.

Cronologia 08.09.1658  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 311                                                                   0000000357
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Acte de encarregament fet y firmat per Thomas Salas sastre de Tarragona de un censal de preu 100

lliures a favor dels administradors del hospital de Tarragona y de la causa pia de Monell que antes
feya y prestava la senyora Eugenia Costa y Jubert y antes Domingo Frexe, cirugiá".

Cronologia 09.07.1659  - 16.07.1660
Volum i Suport Camisa. 1 document en format quart i 1 document en format foli.
Abast i Contingut 09.07.1659, Tarragona.“Venda feta y firmada per lo procurador de Don Joseph de Barceló en la isla

de Ibisa domiciliat a favor dels ilustres administradors del Hospital y causa pia de Morell de un censal
mort ja creat de preu y propietat 100 lliures que a dit Barceló feya y prestava la senyora Eugenia
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Costa y Jubert”.
16.07.1660, Tarragona."Acte de encarregament fet y firmat per Thomas Salas sastre de Tarragona de
un censal de preu 100 lliures a favor dels administradors del hospital de Tarragona y de la causa pia
de Monell que antes feya y prestava la senyora Eugenia Costa y Jubert y antes Domingo Frexe,
cirugiá".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 312                                                                   0000001422
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Venda de censal mort a favor de Guillem Llaner.
Cronologia 04.10.1660  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 252                                                                   0000000312
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acte de venda y nova creació de censal de preu 100 lliures venut per Andreu Alsadar i altres ha favor

de Geroni Roca y Bernat  Geroni Enueja. Del dit censal ne especta al hospital 50 lliures en preu i 2
lliures en annua penció".

Cronologia 28.05.1663  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2232                                                                   0000002227
Unitat instal·lació Capsa 84
Signatura antiga Número 94.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Còpia simple de la concòrdia firmada entre lo Hospital y la Confraria de Preberes de Tarragona".
Cronologia 21.08.1664  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 314                                                                   0000000359
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Acte de venda fet y firmat per Francisco de Carreras y Miquel de Sants donzell de Tarragona de un

censal novament creat a favor de la causa pia de Biure de preu 500 lliures penció 25 lliures".
Cronologia 12.01.1667  
Volum i Suport Camisa. 2 documents en format quart.
Abast i Contingut Inclou una còpia del document.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 946                                                                   0000000905
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Varias escrituras de censales que el senyor doctor Don Juan Canals ha consignado al Hospital de

San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 19.05.1667  - 21.04.1827
Volum i Suport Camisa en format foli. 14 documents.
Abast i Contingut 19.05.1667, Tarragona. "Venda y original creació de un censal feta y firmada a favor de Agustí Rafart,

apotecari de esta ciutat de Tarragona, per Miquel Basseda, mestre de cases de la present ciutat,
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resultant de una pessa de terra". Còpia de 23.10.1734.
03.12.1670, Tarragona. Anul·lació d'un acte de venda fet el 16.10.1667 entre Agustí Rafart i la
senyora Maria de Granada i Maranyosa.
24.02.1734, Tarragona. Acte de procura a favor de Josep Magrinyà.
12.03.1734, Tarragona. Insolutumdació feta y firmada per lo procurador de Don Joan de Maranyosa
en la ciutat de Lleyda populat de un censal mort ja creat de preu y proprietat 100 lliures y pensió 5
lliures que tots anys en son cert termini fa y presta a dit Don Joan Maranyosa Andreu Gras pagès de
Tarragona a favor de Joan Canals adroguer de Tarragona". Còpia de 23.12.1734.
04.04.1735, Tarragona. "Venda y original creació de censal feta y firmada per Joan Antoni Mallafré
pagès de Tarragona y Margarida Mallafré y Ferrer, conjugues, a favor de Joan Canals, adroguer de
Tarragona, es de preu 50 lliures, penció 2 lliures 10 sous". Còpia de 16.11.1735.
31.03.1748, Tarragona. "Venda y original creació de censal feta y firmada per Mariano Anglès, pagès
de la present ciutat de Tarragona, y Agna Maria Anglès y Tusset, conjugues, y Mariano Anglès y
Tusset, jove ataconador de dita ciutat, de dits conjugues fill a favor de Joan Canals, adroguer de dita
ciutat". (2).
16.05.1778, Tarragona. Encarregament de Agustina Roca [ara es Rosa Buada casada ab Pau Buada]
y Mallafré viuda de Joan Roca pagès de Tarragona".
03.06.1748, Tarragona. "Venda y original creació de censal feta y firmada per Mariano Anglès, pagès
de la present ciutat de Tarragona, y Agna Maria Anglès y Tusset, conjugues, y Mariano Anglès y
Tusset, jove ataconador de dita ciutat, de dits conjugues fill a favor de Joan Canals, adroguer de dita
ciutat". 
10.06.1748, Tarragona. "Apoca de cessió de la quantitat de 45 lliures moneda barcelonesa feta y
firmada per Bonaventura Jovena, mestre de casas de la present ciutat de Tarragona, a favor de Joan
Canals, adroguer de dita ciutat de Tarragona, pagant per compte de Mariano Anglès, pagès, y Anna
Maria Anglès y Tusset, conjugues, y Mariano Anglès y Tusset, jove ataconador, tots de dita ciutat de
dits conjugues, fill y del preu de aquella venda y original creació de censal per dits conjugues y fill
Anglès y Tuset a dit Joan Canals feta". 
21.11.1791, Tarragona. "Encarregament fet y firmat per los conjugues Francisco y Antonia Dalmau y
Soler y conjugues Isidro y Gertrudis Dalmau y Segura del censal que corresponia Andreu Gras a
Bonaventura Canals. Còpia de 17.01.1792.
21.04.1827, Tarragona. Consigna dels censals de Joan Canals a l'hospital. 
21.04.1827, Tarragona. Relació dels censals del quadern. (2).

Llengües Català, castellà i llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 315                                                                   0000000360
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acte de venda de censal feta per Phelip Grau pagès de Tarragona de preu doscentes lliures y penció

doscents sous en favor de la senyora Maria de Sans viuda deixada del magnífich Miquel de Sans
quondam en la present ciutat populat".

Cronologia 16.05.1672  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 279                                                                   0000000328
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acte de consigna de sinch censals feta per Francesch Salvador scrivent de Riudoms en favor de

dona Maria Rodrigues y Bru de Tarragona als 21 de agost 1674".
Cronologia 21.08.1674  
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 318                                                                   0000000382
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Apoca ab cessió de Pere Jabali dit lo Grullo fiansa de Antoni Pairona pagesos del Aleixar del present
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arcabisbat a favor del dit Jabali firmada per mi Hyacintho Amat maiordom del ospital de Santa Tecla
de Tarragona".

Cronologia 09.02.1676  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 319                                                                   0000000363
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Acte de insolutumdació y consigna feta per Bernat Gayrals curador de la masia renunciada de Miquel

Torrell de la Font parroquia de Tarragona en la cort de La Canonja a favor dels ilustres senyors
administradors del hospital de Santa Tecla de dita ciutat de 150 sous de penció de censal y 150
lliures en preu del censal que dit Torrell fa a dit curador y de altre part de 5 lliures 15 sous cobradores
de dit Torrell".

Cronologia 02.06.1676  - 16.09.1678
Volum i Suport Camisa. 2 documents en format quart.
Abast i Contingut 02.06.1676, Tarragona. "Acte de venda de censal firmat per Miguel Torrell pagès del Mas a favor de

Bernat Giralt curador dels béns que foren de altre Torrell dit de la font del terme del Torrell de la
parròquia de la ciutat de Tarragona".
16.09.1678, Tarragona. "Acte de insolutumdació y consigna feta per Bernat Gayrals curador de la
masia renunciada de Miquel Torrell de la Font parròquia de Tarragona en la cort de La Canonja a
favor dels ilustres senyors administradors del hospital de Santa Tecla de dita ciutat de 150 sous de
penció de censal y 150 lliures en preu del censal que dit Torrell fa a dit curador y de altre part de 5
lliures 15 sous cobradores de dit Torrell".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 320                                                                   0000000364
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Original creación de censal de propiedad 100 libras hecha por Juan Moragués labrador de Constantí

a favor de los administradores de la marmesoria del excelentísimo senyor Cardenal Cervantes".
Cronologia 07.07.1680  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format foli.
Abast i Contingut El document és una còpia de l'any 1799.
Llengües Llatí i minoritariament en castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 321                                                                   0000000365
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Censal fet y firmat per Anthoni Roig major de dias y Pau Roig pare y fill pagesos de Tarragona en

favor dels senyors administradors del Pio hospital de Santa Tecla de la present ciutat de Tarragona".
Cronologia 14.07.1681  - 22.07.1691
Volum i Suport Camisa. 2 documents en format quart.
Abast i Contingut 14.07.1681, Tarragona. "Acta de creació de censal fet y firmat per Pau Modronyo pagès de Tarragona

de preu 35 lliures y pensió 35 sous a favor del Pio Hospital de Santa Teccla de la present ciutat".
22.07.1691, Tarragona."Censal fet y firmat per Anthoni Roig major de dias y Pau Roig pare y fill
pagesos de Tarragona en favor dels senyors administradors del Pio hospital de Santa Tecla de la
present ciutat de Tarragona".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 322                                                                   0000000366
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acte de establiment fet y firmat per los ilustres senyors Joseph Pons prebere y canonge de la Santa

iglesia de Tarragona y Pau Hortoneda ciutadà honrrat de Barcelona en Tarragona populat  com
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administradors del Pio hospital de Santa Tecla de la dita ciutat a favor del reverent Ramon Vives
prebere y beneficiat de la Seu de dita ciutat als 2 de febrer".

Cronologia 02.02.1682  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 324                                                                   0000000368
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acte de encarregament de censal fet y firmat per Gaspar Gil de Tarragona a favor del doctor en

medicina Alberto Solà de dita ciutat".
Cronologia 21.08.1682  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 325                                                                   0000000369
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Encarregament de censal firmat per Joseph Alasà pagès de Tarragona a favor del Pio hospital de

pobres malalts de la ciutat".
Cronologia 05.09.1683  - 30.08.1831
Volum i Suport Camisa. 2 documents en format quart i 1 document en format foli.
Abast i Contingut 05.09.1683, Tarragona. "Acte de censal creat per Joseph Abelló y Catarina Abelló conjugues de la

ciutat de Tarragona a favor dels senyors administrados del Pio hospital de dita ciutat de Tarragona als
5 de setembre 1683".
12.05.1693, Tarragona. "Encarregament de censal fet y firmat per Pere Cerra pagès de la present
ciutat a favor del hospital de Santa Tecla de la mateixa ciutat resultant de part del preu de unas
paradas a ell venudas per Miquel Gran y Magdalena conjugues de preu setanta lliures y annua penció
tres lliures deu sous".
30.08.1831, Tarragona."Encarregament de censal firmat per Joseph Alasà pagès de Tarragona a
favor del Pio hospital de pobres malalts de la ciutat".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 326                                                                   0000000370
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acte de recognició a favor del hospital de Santa Tecla per Torrell de Valls".
Cronologia 01.07.1686  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 327                                                                   0000001423
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Creació de censal a favor del doctor Agustí Borràs.
Cronologia 13.11.1686  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 323                                                                   0000000367
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acte de encarregament del censal fet y firmat per Antoni Vidal de Riudoms a favor de la marmesoria
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del senyor Biure y apoca de pensions".
Cronologia 11.01.1687  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 328                                                                   0000000371
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Consigna feta y firmada per Pere Joan Urgelles pagès de Las Borjas en favor del doctor Pere Capsi

prevere y beneficiat de la seu de Tarragona tant en nom seu propi comencarà com a majordom que
es del Hopstal de Santa Tecla del malalts de dita ciutat de 3 sous deu Marià Vernis pagès de dit lloch
de Las Borjas".

Cronologia 02.06.1688  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 329                                                                   0000000372
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Transumpto del testament del reverent don Joseph Blanch quondam, prevere y beneficiat de la seu

de Tarragona y de la parroquial iglesia de Alcover".
Cronologia 12.07.1691  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format quart.
Abast i Contingut És una còpia.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 263                                                                   0000000314
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Censal venut y originalment creat per Pere Bori fuster de Tarragona y Magdalena conjuges en favor

del convent de Sant Anthoni de la present ciutat de Tarragona a y prechari de una casa al carrer dels
estudis vells”.

Cronologia 30.06.1693  - 29.07.1731
Volum i Suport Camisa. 2 documents en format quart.
Abast i Contingut 30.06.1693, Tarragona.“Censal venut y originalment creat per Pere Bori fuster de Tarragona y

Magdalena conjuges en favor del convent de Sant Anthoni de la present ciutat de Tarragona a y
prechari de una casa al carrer dels estudis vells” .
29.07.1731, Tarragona. "Encarregament de un censal de preu 21 lliures y pensió 1 lliura que feyan y
prestavan Pere Bori quondam fuster y Maria sa muller de Tarragona al reverent al comenador y
convent del orde de Nostra Senyora de la Merce de dita ciutat fet i firmat per Pere Joan Corder mestre
de casas de la mateixa ciutat".

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 331                                                                   0000000374
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Encarregament de censal fet y firmat per Pere Teixidor, pagès de Tarragona a favor del Pio Hospital

de Santa Tecla de la present ciutat".
Cronologia 10.12.1693  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 332                                                                   0000000375
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Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acte de la venda de dos parts de censals morts ja creats lo hun de noranta lliuras de aquell censal

preu 150 lliures que fa tots anys Massià Torrell pagès del Mas terme del Torrell parroquia de
Tarragona y de altra de 10 lliures de aquell censal preu 38 lliures y annua penció 38 sous que fa
Juana Monrravà viuda de Pere Joan Monrravà texidor de lli de Tarragona tots en favor del Pio
Hospital de Santa Techla fet y firmat per los administradors del pio hospital de Santa Techla a favor
dels reverents procurados annuals de la devota confraria de preveres com a administrados de la
marmesoria de Cervantes".

Cronologia 12.08.1694  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 266                                                                   0000000316
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Venda i nova creatio de censal feta y firmada per Joan Castells pagès de la vila del Vendrell bisbat

de Barcelona y Catharina muller sua en favor del honorable Joachim Morenas pagès de dita vila del
Vendrell ab special obligatio de una pessa de terra contenint en si sinch jornals poch mes  ho manco
scituada en lo terme de Sant Vicens dels Calders sufragania de Sant Salvador de dita vila del
Vendrell y en la partida dita lo prat”

Cronologia 1696 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 333                                                                   0000000376
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Apocha firmada per lo doctor Antoni Thomas Coll prevere y comesal de la seu de Tarragona com a

collector dels censals rossechs del hospital de la ciutat de Tarragona a favor de Joseph Dalmau
pagès del lloch de la Argilaga terma y parroquia del Catllar als catorsa de gener de 1696 en la
comuna del Codony".

Cronologia 14.01.1696  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 306                                                                   0000000353
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Acta de venda y original creació de un censal de preu 100 lliures penció altras també tenen fet y

firmat per Isidro Cabrer faggen del lloch de la Morera habitans en Vilaseca a favor dels administradors
del Pio hospital de Santa Tecla de Tarragona”.

Cronologia 03.02.1696  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format quart.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 334                                                                   0000000377
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Encarregament de un censal de preu 120 lliures y penció 120 sous que tots añs lo dia de Santa Anna

lo senyor Don Anbròs Morenas rebia y cobrava de Jaume Bausa y Francisca Bausa y Marquès
conjugues de Barcelona firmat per Pere Vivas boter del Vendrell a favor de dit noble senyor y  de dits
conjugues Bausa del preu de la compra de una pessa de terra situada al terme de dita vila a la partida
dita lo Matà per dit Vivas a dits Bausas feta".

Cronologia 26.07.1696  - 30.04.1740
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Volum i Suport Camisa. 2 documents en format foli.
Abast i Contingut 26.07.1696, el Vendrell. "Venda y original creació de censal feta y firmada per Pere Marquès y

Francisco Marquès, pare y fill cirurgians de la vila del Vendrell a favor de Joachim Morenes, pagès de
dita vila de preu 140 lliures pensió 7 lliures"
30.04.1740, el Vendrell. "Encarregament de un censal de preu 120 lliures y penció 120 sous que tots
añs lo dia de Santa Anna lo senyor Don Anbròs Morenas rebia y cobrava de Jaume Bausa y
Francisca Bausa y Marquès conjugues de Barcelona firmat per Pere Vivas boter del Vendrell a favor
de dit noble senyor y  de dits conjugues Bausa del preu de la compra de una pessa de terra situada al
terme de dita vila a la partida dita lo Matà per dit Vivas a dits Bausas feta"

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 954                                                                   0000001372
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Venda y original creació de censal feta y firmada per Joan Isern, pagès de la vila de Constantí, en

favor del magnifich Joseph Nogués, en drets doctor, en Tarragona populat".
Cronologia 04.11.1696  
Volum i Suport Camisa en format foli. 1 document.
Abast i Contingut Còpia de 10.12.1714.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 335                                                                   0000000378
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Venda d'una casa y pati feta y firmada per Joan Miralles y Thecla Miralles y Dalmau conjugues de

Riudecañas a favor de Pau Bantroli cisteller de Tarragona".
Cronologia 24.08.1697  
Volum i Suport Camisa. 2 documents en format foli.
Abast i Contingut 24.08.1697, Tarragona. "Encarregament de censal firmat per Pau Bartroli cisteller de Tarragona a

favor del Pio Hospital de pobres malals de dita ciutat de Tarragona"
24.08.1697, Tarragona. "Venda d'una casa y pati feta y firmada per Joan Miralles y Thecla Miralles y
Dalmau conjugues de Riudecañas a favor de Pau Bantroli cisteller de Tarragona"

Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 330                                                                   0000000373
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Encarregament de censal fet per Joseph Queralt y Jaume Domingo pagesos del Morell per compra

faran a Madalena Guiot vidua de Juan Guiot pagès del Morell".
Cronologia 14.12.1697  
Volum i Suport Camisa. 1 document en format foli.
Abast i Contingut És una còpia de l'any 1829.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 256                                                                   0000000308
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Llevador de differents censals rossechs del Hospital”.
Cronologia [Segle XVIII].
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 906                                                                   0000001436
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Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Venda y original creació de censal mort feta y firmada per Ramon Sonet, pagès del terme del lloch

de Albinyana baronia de Vendrell, y Magdalena Sonet, conjugues, com a principals y Juan Figueras,
pagès de la Torragassa, parroquia de de Sant Jaume dels Domenys, tots del bisbat de Barcelona
com afermana a favor del honorable Joachim Morenas, pagès de dita vila, de preu y proprietat cent
lliures moneda barcelonesa y penció annual sinch lliuras de dita moneda ab acta de promesa de
millorar dins quatra anys y cau tots anys de annua penció als primer del mes de agost dich preu 100
lliures, penció annual 5 lliures".

Cronologia 01.08.1700  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 958                                                                   0000001542
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Creació de censal a favor de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de preu 108 lliures, moneda

barcelonesa, i 8 lliures de penció pagador per Teresa Enveja, vidua de Rafel Mercader, i Rafel
Mercader, mare i fill respectivament.

Cronologia 07.07.1702  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 957                                                                   0000001374
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Venda y original creació de un censal de preu y propietat cent lliuras moneda barcelonesa y annua

penció sinch lliuras de dita moneda feta y firmada per Rafel Ripoll, major de dias, pagès de la vila de
la Selva del Camp y archabisbat de Tarragona y Rafel Ripoll, menor de dias, també pagès de dita vila
llur fill com a principals y Pera Joan Gondolbeu, pagès de la mateixa vila de la Selva a favor dels
il·lustres senyors administradors del Pio Hospital dels pobres de Santa Tecla de la present ciutat de
Tarragona".

Cronologia 01.04.1705  
Volum i Suport Camisa en format foli. 1 document.
Abast i Contingut Còpia de 20.04.1711.
Llengües Català i llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 956                                                                   0000001373
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Venda y original creació de un censal de preu y propietat cent lliuras y annua penció sinch lliuras

moneda barcelonesa feta y firmada per Thomas Gatell, pagès de la vila de Vilabella, archabisbat de
Tarragona, com a principal. Vicens Peres, pagès del terme del lloch de la Secuiita, parròquia de la vila
de Vallmoll, de camp y archabisbat de Tarragona y  Pera Serdà, pagès de dita vila de Vilabella com a
fiansas a favor dels il·lustres senyors administradors del Pio Hospital dels pobres de Santa Tecla de la
present ciutat de Tarragona".

Cronologia 14.12.1712  
Volum i Suport Camisa en format foli. 1 document.
Llengües Català i llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 937                                                                   0000001466
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Encarregament de 100 lliures en preu y 3 lliures en annua penció de un censal mort ja creat que

percibeix lo Pio Hospital de Santa Tecla de pobres malalts de Tarragona firmat per Domingo
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Claramunt, Joseph Anton Tomàs, Jaume Salvany y Domingo Pinet, corders de dita ciutat".
Cronologia 19.10.1717  - 25.05.1838
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Abast i Contingut 19.10.1717, Tarragona. "Acte de consigna de un censal que fa y presta la confraria de corders de

esta ciutat a favor del Hospital de pobres malals de la mateixa de preu 100 lliures". És còpia de
11.06.1829.
03.05.1835, Reus. “Encarregamiento hecho por José Navas a favor del Santo Pio Hospital de pobres
enfermos de Tarragona de aquel censal de precio ...” És còpia de 03.05.1835.
11.09.1837, Riudoms. "Encarregament de un censal que ans feya Pere Badia de Mombrió al Hospital
de Tarragona firmat per Joseph Llecha de Riudoms". És còpia de 11.09.1837.
25.05.1838, Tarragona. "Encarregament de 100 lliures en preu y 3 lliures en annua penció de un
censal mort ja creat que percibeix lo Pio Hospital de Santa Tecla de pobres malalts de Tarragona
firmat per Domingo Claramunt, Joseph Anton Tomàs, Jaume Salvany y Domingo Pinet, corders de
dita ciutat". És còpia de 25.05.1838.

Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2227                                                                   0000002230
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Censals que paga l'ajuntament de Tarragona a l'Hospital.
Cronologia 1719 - 1794
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Abast i Contingut Inclou:

15.09.1772, Tarragona. Certificat de la inscripció dels censals als llibres de entrada i sortida de
l'ajuntament.
02.06.1794, Tarragona. Sol·licitud dels administradors de l'Hospital perque l'ajuntament de Tarragona
pagui les pensions dels censals que deu a l'Hospital.
27.06.1794, Tarragona.  Sol·licitud dels administradors de l'Hospital perque l'ajuntament de Tarragona
pagui les pensions dels censals que deu a l'Hospital.
(1719-1741)"Nota del que ha cobrat lo reverent Jaume Valldovinos com a collector del Pio Hospital de
la ilustre ciutat de Tarragona com apar ab recibos continuats al peu dels albarans per pencions dels
censals que dita ciutat correspon a dit Pio Hospital".

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 285                                                                   0000000337
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Acte de col·lecta de diversos censals entre l’Hospital i Thomas Fleix.
Cronologia 24.02.1725  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 905                                                                   0000001435
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Procura del doctor Joan Montsó, rector de Vilabella, a favor de differents”.
Cronologia 24.05.1725  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És una còpia de 11.05.1727.
Llengües Llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2229                                                                   0000002225
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Concordia feta y firmada per lo sagristà de la seu de Tarragona y lo hospital de Santa Tecla y los
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reverents parroquials de dita seu de part una ab la universitat del lloch de la Canonja de part altre en
la qual dita universitat promet donar a pagar als parroquials de la seu de Tarragona 3 sous al sagristà
menor de dita seu 4 sous y al hospital de Santa Tecla 4 sous a tots pagadors lo die de pasqua de
Resurrecció".

Cronologia 10.10.1726  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut És una còpia de l'original de 22.07.1535.
Llengües Llatí i minoritàriament català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 959                                                                   0000001375
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Incarticamentum censsualis fastum et firmatum per Jacobum Nadal in favorem Pii Hospitalis sancta

Thecla presentis civitatis Tarracona".
Cronologia 19.03.1732  
Volum i Suport Camisa en format foli. 1 document.
Llengües Llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 949                                                                   0000000908
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Quadern 4. Hospital. 7 febrer. Constantí".
Cronologia 25.09.1736  - 19.01.1829
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 25.09.1736, Constantí. "Acte de encarregament fet y firmat per Anna Maria Garriga, viuda, y Joan

Garriga, teixidor de lli, mare y fill respective, de la vila de Constantí a favor del Hospital de pobres
malalts de Santa Tecla de la ciutat de Tarragona que ans feya Domingo Urgellés".
08.07.1821, Constantí. Condicions de l'escriptura d'una casa subjecta a censals propietat de Gaspar
Alasar i Teresa Salesas. Còpia de 19.01.1829.

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 280                                                                   0000000329
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Apocha feta y firmada per las monjas de Santa Clara afavor dels administradors del Hospital de la

present ciutat de la lluició de un censal que feia a dit convent lo magnífich Joseph Toda de 300
lliures".

Cronologia 14.06.1745  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 915                                                                   0000001444
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Acte de encarregament de censal fet y firmat per Francisco Borràs y Teresa Borràs y Prous,

conjugues de la vila de Monroig, arquebisbat de Tarragona"
Cronologia 25.09.1746  - 19.01.1834
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 21.12.1812, Reus. “Encarregament de censal firmat per Joseph Altés Comes y Joseph Prous, pagès

de Montroig, a favor del Pio Hospital de pobres de Tarragona que antes prestava Leopoldo Corts de
Reus” 	Còpia de l'original de 21.12.1812.
25.09.1746, Mont-Roig del Camp. "Acte de venda y original creació de censal fet y firmat per Jaume
Espigó, pagès de la vila de Monroif, a favor del magnifich Francisco Batlle de Vilevert".
19.01.1834, Tarragona. "Acte de encarregament de censal fet y firmat per Francisco Borràs y Teresa
Borràs y Prous, conjugues de la vila de Monroig, arquebisbat de Tarragona". És còpia de l'original de
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19.01.1834.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 288                                                                   0000000333
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Nota de varias cosas pertanyents a la renda y altras cosas del Hospital".
Cronologia 21.02.1750  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 904                                                                   0000001434
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Censal venut y originalment creat per Joseph Bonet, pagès del lloch del Raurell, a favor dels

administradors del Pio Hospital de pobres de Santa Thecla de la present ciutat de Tarragona”.
Cronologia 19.03.1750  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català i minoritàriament llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 903                                                                   0000001433
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Acte de encarregament fet y firmat per lo doctor Joseph Grases de Reus a favor del Pio Hospital de

pobres malals de la present ciutat del censal corresponia Joseph Montey, esparter de Reus, de preu
300 lliures, penció 9 lliures".

Cronologia 11.09.1759  - 16.01.1781
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 11.09.1759, Tarragona. “Venda y original creació de censal feta y firmada per Domingo Montey,

esparter, y Theresa Montey, conjugues, Joseph Montey, també esparter, y Maria Montey y Guasch,
conjugues pares fill y nora respectivament a favor dels il·lustres senyors doctor Ignasi Llorens,
prebere y canonge de la santa metropolitana iglésia de la present ciutat, y doctor Carlos Boni, regidor
perpètuo de dicta ciutat, altres dels il·lustres senyors administradors del Pio Hospital de Sant Pau y
Santa Thecla de la referida ciutat”.
16.01.1781, Reus. "Acte de encarregament fet y firmat per lo doctor Joseph Grases de Reus a favor
del Pio Hospital de pobres malals de la present ciutat del censal corresponia Joseph Montey, esparter
de Reus, de preu 300 lliures, penció 9 lliures".

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 941                                                                   0000000900
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Venda d'un censal de Josep Montlleó i Tecla Avellà a Josep Martí.
Cronologia 12.09.1759  - 19.04.1807
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 12.09.1759, Tarragona. Creació del censal a favor de l'hospital de Sant Pau i Santa Tecla per Josep

Montlleó i Teresa Avellà. Còpia de 24.03.1829.
19.04.1807, Tarragona. Venda del censal per part de Josep Montlleó i Teresa Avellà a Josep Martí.
Còpia de 07.04.1829.

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 925                                                                   0000001454
Unitat instal·lació Capsa 63
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Encargamiento de censal hecho por Pedro Recasens, hacendado de la villa del Vendrell, a favor del

pio Hospital de la Ciudad de Tarragona”.
Cronologia 16.08.1762  - 05.04.1851
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 05.04.1851, el Vendrell. “Encargamiento de censal hecho por Pedro Recasens, hacendado de la villa

del Vendrell, a favor del pio Hospital de la Ciudad de Tarragona”.
15.10.1838, Tarragona. "Obligació firmada per Don Fernando Fontanillas de la vila de Torredembarra,
a favor del Pio Hospital de pobes malalts de Tarragona de 1349 lliures 19 sous 8 diners per pencions
cesas de un censal y gastos feta per son cobro".
16.08.1762, Tarragona. Donació de 1000 lliuras de Emanuel Fontanillas Salvador a la seva filla,
novícia del convent de Santa Clara de Tarragona.

Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 901                                                                   0000001431
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Censal perteneciente al Hospital por donación que le hizo el ilustrísimo señor doctor Don Francisco

Baldrich, presbítero y canónigo de la santa iglesia catedral de Tarragona, en 2 Septiembre 1773 por
ante el notario de esta ciudad Don Francisco Caputo”.

Cronologia 31.08.1773  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de 10.02.1828.
Llengües Català i minoritàriament en castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 939                                                                   0000001468
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Encarregament de censal firmat per Teresa y Joseph Sograñes, mare y fill del Castellvell, a favor del

Hospital de pobres malalts de Tarragona”.
Cronologia 28.09.1773  - 20.03.1830
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 28.09.1773, Tarragona. "Original creació de censal firmada per Thomas y Jospeha Sugrañes,

conjugues del Castellvell, a favor del Pio Hospital de Tarragona".És còpia de 28.09.1773.
06.05.1784, Reus. "Encarregament de censal otorgat per Joan Martí, pagès, y Josepha Sugranyes,
conjugues del Castellvell, a favor del Pio Hospital de pobres de la ciutat de Tarragona". És còpia de
08.04.1829. 
20.03.1830, Tarragona. “Encarregament de censal firmat per Teresa y Joseph Sograñes, mare y fill
del Castellvell, a favor del Hospital de pobres malalts de Tarragona”. És còpia 20.03.1830.

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 950                                                                   0000000912
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Adosamiento hecho por Juan Berenguer, revenedor de esta ciudad, de un censal que el doctor Don

Antonio Baldrich estaba obligado a prestar a los ilustres senyores administradores del Pio Hospital de
San Pablo y Santa Tecla de pobres enfermos de la misma".

Cronologia 14.12.1773  - 02.03.1821
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Abast i Contingut 14.12.1773, Tarragona. "Venda perpetua de una casa sitta en la present ciutat de Tarragona y carrer

de las Cuyraterias Vellas, feta y firmada per Llorens Mallafré y Maria Mallafré y Porta, conjuges,
ciutadans de Tarragona a favor de Francisco Atsarias, mestre de casas vehí de deita ciutat per lo
preu de 1000 lliures". Còpia de 10.03.1779.
11.10.1774, Tarragona. "Partida de depòsit de la cantitat de mil lliuras feta per Francisco Atsarias
mestre de casas habitant en Tarragona feta en la taula dels camvi y comuns depòsits de la ciutat de
Barcelona en pago del preu de la venda perpetua a ell feta per los conjuges Llorens Mallafré y Maria
Mallafré y Porta de una casa sitta en dita ciutat de Tarragona y carrer de la Cuyraterias Vellas". Còpia
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de 10.03.1779.
12.02.1779, Tarragona. "Venda perpetua de la meitat de aquella casa sitta en la ciutat de Tarragona y
carrer de las Cuyraterias Vellas feta y firmada per Francisco Atsarias, mestre de casas, habitant en
dita ciutat a favor del doctor en dret Anton Baldrich en la mateixa domiciliat per lo preu de 550 lliures".
10.03.1779, Tarragona. "Venda y original creació de censal feta y firmada per lo doctor en drets
Antoni Baldrich de la present ciutat com a principal Don Jaume de Nebot habitant en lo Mas dit d'en
Fans terme de la Vila de Bràfim y Joseph Bages notari publich de la vila de Reus com a fiansas a
favor del Pio Hospital de Sant Pau y Santa Thecla de pobres malalts de esta ciutat y per ell a sos
ilustres senyors administradors".
11.08.1781, Tarragona. "Àpoca ab cessió de drets firmada per Joan Baptista Andreu Atzarias familiar
del Sant Ofici de Alcover a favor dels ilustres senyors administradors del Hospital de Sant Pau y
Santa Thecla pagant per lo doctor Anton Baldrich de part del preu de un censal dins explicat".
02.03.1821, Tarragona. "Adosamiento hecho por Juan Berenguer, revenedor de esta ciudad, de un
censal que el doctor Don Antonio Baldrich estaba obligado a prestar a los ilustres senyores
administradores del Pio Hospital de San Pablo y Santa Tecla de pobres enfermos de la misma".

Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 942                                                                   0000000901
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Quadern 13. Hospital. 19 febrer. Vilaseca".
Cronologia 19.02.1774  - 23.03.1829
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 19.02.1774, Tarragona. "Venda y original creació de censal feta y firmada per Francisco Toda major

de dias, Francisco Toda y Ollé y Rosa Toda y Martí conjugues fill y nora respectivament de dit
Francisco Toda major tots pagesos de la vila de Vilaseca com a principal y Esteve Miret pagès de dita
vila de Vilaseca y Pere Thomas pagès del lloch de la Canonja tots del camp de Tarragona com a
fiansas a favor del Pio Hospital de Sant Pau y Santa Tecla de pobres malalts de dita present ciutat".
23.03.1829, Tarragona. Venda de la peça de terra subjecta al censal per Josep Fargas a Francesc
Espinós i Francisca Pamies.

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 900                                                                   0000001430
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Venda y original creació de censal feta y firmada per Pau Casals, pagès de la present ciutat, com a

principal Anton Benet Fita Valer y Mariano Casals, pagès de la mateixa, com a fiansas a favor del Pio
Hospital de Sant Pau y Santa Thecla de pobres malalts de esta ciutat y per ell a sos il·lustres senyors
administradors”.

Cronologia 10.03.1779  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de l'original efectuada el mateix dia 10.03.1779.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 201                                                                   0000000253
Unitat instal·lació Capsa 23
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Censos de Tarragona a favor del Sant Hospital de Santa Thecla en lo any 1792".
Cronologia 1792 - 1833
Volum i Suport Volum en format quart enquadernat amb pergamí reforçat amb cartró. 93 folis amb índex alfabètic.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 899                                                                   0000001429
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
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Títol “Acte de encarragamen del censal fet y firmat per Juan Vidal y Maria Cavallé, conjugues, pajesos de
Puigdelfi”.

Cronologia 15.05.1800  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de 31.05.1830.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 898                                                                   0000001428
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Venda y original creació de censal feta y firmada per Joseph Solanas y Boronat, pagès del lloch de la

Canonja, a favor del Pio Hospital de pobres malalts de Tarragona”.
Cronologia 15.12.1800  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de 29.08.1831.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 897                                                                   0000001425
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Original creació de censal feta per Pau Gibert y Pau Gibert y Rovira, pare i fill, pagesos de la Pobla

de Montornès, a favor de la administració del Hospital de pobres malalts de Sant Pau y Santa Tecla
de la ciutat de Tarragona”.

Cronologia 26.04.1801  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de 23.12.1824.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 896                                                                   0000001424
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Venda i original creació de censal feta y firmada per Pera Esteva, pagès del lloch de la Pobla de

Montornès, a favor del Hospital de pobres malalts de Sant Pau i Santa Tecla de la present ciutat”.
Cronologia 21.05.1801  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de 28.01.1839.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 895                                                                   0000001427
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Venda y original creació de censal feta y firmada per Joseph Musti, pagès, y Rosa Musti y Anguera,

conjugues de esta ciutat, a favor del Pio Hospital de pobres malalts de la mateixa ciutat”.
Cronologia 23.11.1805  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut És còpia de 24.12.1829.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 922                                                                   0000001451
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Venda y original creació de censal firmada per Teresa Carbonell y Martí, viuda, y Teresa Carbonell y

Martí, donsella, mare y filla, a favor del Pio Hospital de pobres malalts de Tarragona”.
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Cronologia 28.11.1805  
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut És còpia de 24.12.1829.

Inclou llevador de la renda del censal de 16.12.1805 i 13.01.1806.
Llengües Català i minoritàriament castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 921                                                                   0000001450
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Venda y original creació de censal feta y firmada per Tecla Monravà y Gatell, viuda de Bautista

Monravà y Aran pagès de Tarragona, a favor del Pio Hospital de pobres malalts de dita ciutat”.
Cronologia 01.12.1805  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de 24.12.1829.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 920                                                                   0000001449
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Venda y original creació de censal firmada per Vicens y Francisca Atsarias, conjugues, a favor del

Pio Hospital de pobres malalts de Tarragona”.
Cronologia 24.12.1805  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de 24.12.1829.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 919                                                                   0000001448
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Venda y nova original creació de censal feta y firmada per Maria Francisca Ferrer y Casas, viuda del

doctor en drets Don Joseph Ferrer y march, Maria Josepha Ferrer y Casas y Maria Antonia Ferrer i
Casas, donsellas, a favor dels il·lustres administradors del Pio Hospital de Sant Pau y Santa Tecla de
esta ciutat”. 

Cronologia 27.04.1806  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de 13.03.1830.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 918                                                                   0000001447
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Encarregament de un censal que antes corresponian Thomas y Bonaventura Ferrer y Nogués,

mestres de casas de la vila de Riudoms, firmat per los conjugues Jaume y Rosa Torrell y Nat y Jaume
y Maria Torrell y Farrer, també conjugues, pagesos de dita vila a favor dels pios administradors del
Pio Hospital de pobres de la ciutat de Tarragona”.

Cronologia 16.01.1807  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou una còpia.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 917                                                                   0000001446
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol “Certificació de la creació de censal fet y firmat per Joseph Molins Sastre y Josepa Bartroli, consortes
de Tarragona”.

Cronologia 03.03.1807  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut És còpia de 05.02.1818.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 923                                                                   0000001452
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Encarregament de censal fet y firmat per Francisco Riera, pagès, y Gertrudis Riera y Cullaré,

conjugues de la vila de Vilallonga, a favor del Pio Hospital de Sant Pau y Santa Tecla de pobres
malalts de la ciutat de Tarragona".

Cronologia 24.01.1808  - 30.07.1827
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 24.01.1808, La Selva del Camp. “Adosamiento  de censal firmado por Domingo y Maria Figuerola,

conyugues de la villa de Vilallonga, a favor del Pio Hospital de Tarragona”.És còpia de 24.12.1829.
30.07.1827, Tarragona. "Encarregament de censal fet y firmat per Francisco Riera, pagès, y Gertrudis
Riera y Cullaré, conjugues de la vila de Vilallonga, a favor del Pio Hospital de Sant Pau y Santa Tecla
de pobres malalts de la ciutat de Tarragona". És còpia de 07.07.1828.

Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 916                                                                   0000001445
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Venda y original creació de censal feta y firmada per la senyora Maria Antonia Retlla y Aloy, muller

de Pau Retlla notari real y deparada de ell per justos motius filla y hereva universal del doctor Anton
Aloy, notari publich real col·legiat de Tarragona, a favor del Pio Hospital de Santa Tecla de pobres
malalts de Tarragona”.

Cronologia 02.09.1810  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de 24.07.1833.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 912                                                                   0000001441
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Encarregament de un censal que ans feyan y prestavan Engracia Mas y Pujol, viuda, Joseph Mas y

Pujol, albeyter y tarrador, y Josepha Mas y Giner, conjugues mare fill y nora de la vila de Riudoms, fet
y firmat per Francisco Thomas Cabrer y Maria Paula Cabrer y Cabrer, conjugues de dita vila, a favor
del Pio Hospital de la ciutat de Tarragona”.

Cronologia 23.01.1813  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 913                                                                   0000001442
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Encarregament de censal firmat per Joseph Salas, patró pescador de Tarragona, a favor del Hospital

de Santa Tecla de pobres malalats de dita ciutat”.
Cronologia 09.08.1813  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 09.08.1815, Tarragona. “Encarregament de censal firmat per Joseph Salas, patró pescador de

Tarragona, a favor del Hospital de Santa Tecla de pobres malalats de dita ciutat”. Inclou dos còpies.
Llengües Català.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2231                                                                   0000002226
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Ordres de pagament contra diversos deutors de pensions de censal.
Cronologia 1815 - 1830
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 914                                                                   0000001443
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Encarregament de censal fet y firmat per Joan Guasch y Bru, pagès de la vila de Cambrils, a favor

del Hospital de pobres de la ciutat de Tarragona”.
Cronologia 17.01.1815  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 911                                                                   0000001440
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Encarregament de censal firmat per Joseph Revoltós, pagès de la ciutat de Tarragona, y Thersa

Ycart, conjugues, a favor del Pio Hospital de Santa Tecla de pobres malalts de dita ciutat”.
Cronologia 22.04.1816  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de l'original efectuada el mateix 22.04.1816.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 910                                                                   0000001583
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Censal per a les obres del port.
Cronologia 12.08.1816  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 909                                                                   0000001439
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Consigna de un censal mort de capital 200 lliures y 6 lliures de annua penció feta per Don Manuel

Potau a favor del Hospital de pobres malalts, tots de Tarragona".
Cronologia 15.12.1816  - 04.11.1818
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 15.12.1816, Tarragona. “Encarregament de un censal mort firmat per Tecla y Pau Roca, mare y fill, a

favor de Don Manuel de Potau, tots de Tarragona” 
És còpia de l'original efectuada el mateix 15.12.1816.
04.11.1818, Tarragona. "Consigna de un censal mort de capital 200 lliures y 6 lliures de annua penció
feta per Don Manuel Potau a favor del Hospital de pobres malalts, tots de Tarragona". És còpia de
08.11.1828.

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 908                                                                   0000001438
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Encarregament de censal firmat per Lluís Cosidó, pagès de Tarragona, a favor del Pio Hospital de

pobres malalts de la ciutat”.
Cronologia 09.12.1817  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de l'original efectuada el mateix 09.12.1817.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 924                                                                   0000001453
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Encarregament de censal otorgat per lo reverent Salvador Pujol, prevere de Vilaseca, a favor del sant

Hospital”.
Cronologia 19.11.1818  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou una còpia de l'original.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 944                                                                   0000000903
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Adozamineto de censal otorgado por Francisca Sardà y Caylà viuda de Antonio Sardà y Aulés del

comercio de Reus como possesora de bienes de Teresa Nicolau y Pablo [Joseph Font] de Constantí
a favor del Pio Hospital de pobres de Tarragona como dentro se contiene".

Cronologia 26.07.1819  - 23.07.1828
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 26.07.1819, Reus. Venda d'una casa situada al carrer Mitjà de Constantí.

23.07.1828, Reus."Adozamineto de censal otorgado por Francisca Sardà y Caylà viuda de Antonio
Sardà y Aulés del comercio de Reus como possesora de bienes de Teresa Nicolau y Pablo [Joseph
Font] de Constantí a favor del Pio Hospital de pobres de Tarragona como dentro se contiene".

Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 953                                                                   0000000911
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Encarregamiento de censal hecho y firmado por Don José Fanés y Perdigó, maestro de educación

primaria residente en la villa de Montblanch, a favor del Pio Hospital de pobres enfermos de San
Pablo y Santa Tecla de la ciudad de Tarragona".

Cronologia 18.11.1819  - 01.10.1848
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 18.11.1819, Tarragona. “Acte de encarregamen fet y firmat per lo doctor Don Francisco Casas de

Galli, Auditor de guerra de esta ciutat, a favor dels pobres malalts del Sant Hospital de la mateixa”.
01.10.1848, Tarragona. "Encarregamiento de censal hecho y firmado por Don José Fanès y Perdigó,
maestro de educación primaria residente en la villa de Montblanch, a favor del Pio Hospital de pobres
enfermos de San Pablo y Santa Tecla de la ciudad de Tarragona".

Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 952                                                                   0000000910
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Encarregament de censal firmat per Rafel Martí, major, y Rafel Martí, menor, pare y fill pagesos de la

vila de Altafulla a favor del Pio Hospital de pobres malalts de Tarragona de preu 60 lliures, penció 1
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lliura 16 sous”. 
Cronologia 17.11.1820  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 943                                                                   0000000902
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Encarregament fet per Joseph Bofarull y Domingo, Josepha Bofarull y Serra y Francesch Bofarull y

Serra conjugues, pare y fill respectivament pagesos del lloch dels Pallaresos de un censal que antes
prestaba lo doctor Salvi Fabregas notari publich real colegit de numero de Tarragona al Sant Hospital
de la mateixa".

Cronologia 24.01.1821  - 31.10.1828
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 24.01.1821, Tarragona. "Encarregament de censal firmat per lo doctor Salvi Fabregas notari publich

del numero y collegi de Tarragona a favor del Pio Hospital de pobres malalts de dita ciutat"
31.10.1828, Tarragona. "Encarregament fet per Joseph Bofarull y Domingo, Josepha Bofarull y Serra
y Francesch Bofarull y Serra conjugues, pare y fill respectivament pagesos del lloch dels Pallaresos
de un censal que antes prestaba lo doctor Salvi Fabregas notari publich real colegit de numero de
Tarragona al Sant Hospital de la mateixa".

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 951                                                                   0000000909
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Encarregament de censal firmat per Joan Pere, pagès del Mas d'en Voltes terme de La Musara, a

favor del Pio Hospital de pobres malalts de Tarragona”.
Cronologia 07.09.1821  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 948                                                                   0000000907
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol  "Escritura de encargamiento de un censal que antes prestaban los conyugues Buenaventura de

Barbarà y Teresa Puig y antes que estos Pedro Joanet, Thecla y firmada por Joseph Triu, causidico
de la villa de Reus, a favor de los administradores del Santo Hospital de pobres enfermos de la ciudad
de Tarragona".

Cronologia 07.04.1823  - 07.05.1825
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 07.04.1823, Reus. “Encarregament de un censal fet y firmat per Bonaventura de Barberà, pagès, y

Teresa Puig, conjuges, vehins de la vila de Reus a favor del Pio Hospital de pobres malalts de la
ciutat de Tarragona”.
07.05.1825, Reus. "Escritura de encargamiento de un censal que antes prestaban los conjuges
Buenaventura de Barbarà y Teresa Puig y antes que estos Pedro Joanet, Thecla y firmada por
Joseph Tries, causidico de la villa de Reus, a favor de los administradores del Santo Hospital de
pobres enfermos de la ciudad de Tarragona".

Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 947                                                                   0000000906
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Acte de encarregamen de censal fet y firmat per Francesc Vidal, pagès, y Josepa Vidal, viuda de

Tomàs, que antes feya Juan Antoni Fernández, fill y areu de Francisco, tots de Tarragona”.
Cronologia 02.11.1826  
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Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de 20.01.1827.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 945                                                                   0000000904
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Encarregament de censal firmat per Joseph Casolà y Maria Josepha, conjugues, a favor del Pio

hospital de pobres malalts tots de Tarragona de preu 110 lliures, penció 3 lliures 6 sous” 
Cronologia 08.07.1827  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut El document és una còpia de l'original.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 283                                                                   0000000341
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Reclamació dels administradors de l'hospital del pagament de la pensió d'un censal contra Salvador

Llorach i Teresa Folch.
Cronologia 28.04.1828  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 938                                                                   0000001467
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Encarregament de censal otorgat per Francisco Reig, pagès de Vilallonga, a favor de Pere Joan

Furtuny".
Cronologia 08.08.1831  - 08.12.1833
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 08.08.1831, Reus. “Encargamiento hecho y firmado por Jayme Sendros labrador y Teresa Terres

conjugues de la presente villa de Reus a favor de la administracion del pio hospital de pobres
enfermos de la Ciudad de Tarragona”. Còpia de 08.08.1831.
08.12.1833, La Selva del Camp. "Encarregament de censal otorgat per Francisco Reig, pagès de
Vilallonga, a favor de Pere Joan Furtuny".

Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 150                                                                   0000000166
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Llibre dels censals, censos, subvencions, fundacions y pensions vitalicias a que està obligat el Pio

Hospital de la Ci[utat] de Tarragona en el que se anotaran los corresponens recibos. Any 1834”.
Cronologia 1834 - 1926
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró. 106 folis amb índex.
Llengües Castellà i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 936                                                                   0000001465
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Original creació de censal firmada per Pere Pau Bartroli y Bareñs y Maria Nolla, conjugues de

Tarragona, a favor del Hospital civil de pobres malalats de dita ciutat”.
Cronologia 02.03.1839  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
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Abast i Contingut És còpia de l'original de 02.03.1839.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 935                                                                   0000001464
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Adozamiento de censal otorgado por Pablo Olivé y Guasch, maestro tejedor de lino, y Magdalena

Prats, consortes de la villa de Reus, a favor de la administración del Pio Hospital de pobres de la
ciudad de Tarragona”.

Cronologia 07.08.1839  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de l'original de 07.08.1839.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 934                                                                   0000001463
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Creació de censal feta y firmada per Ignasi Malet Major, Ignasi Malet Moretó y Maria Malet y Maixé,

conjugues fill y nora de aquell, a favor de la il·lustre administració del Pio Hospital de Sant Pau y
Santa Tecla de pobres malalts de esta ciutat”. 

Cronologia 24.12.1840  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de l'original de 24.12.1840.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 933                                                                   0000001462
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Encarregament de censal otorgat per Joan Bautista Sans y González, cafeter, y Rosalia Gual,

conjugues vehints de Tarragona, a favor del Pio Hospital de pobres malalts de Santa Tecla de dita
ciutat”. 

Cronologia 29.09.1841  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de l'original de 29.09.1841.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 932                                                                   0000001461
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Encarregament de un censal del preu baix notat firmat per Agustí Soberano, pagès de la vila del Pla,

a favor del Sant Hospital de pobres malalts de la ciutat de Tarragona”.
Cronologia 06.03.1843  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de l'original de 06.03.1843.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 931                                                                   0000001460
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Encarregament de censal fet y firmat per Joan y Ignàsia Tuset y Malet, conjugues vehins de esta

ciutat, a favor del Hospital de Santa Thecla de esta ciutat”.
Cronologia 18.03.1843  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
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Abast i Contingut És còpia de l'original de 18.03.1843.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 930                                                                   0000001459
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Encarregament de censal fet y firmat per Francisco Claramunt y Morera, calderer vehí de la ciutat de

Tarragona, a favor del Pio Hospital de dita ciutat”.
Cronologia 26.04.1843  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de l'original de 26.04.1843.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 929                                                                   0000001458
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Encargamiento de censal otorgado por Pablo Casas y Martí, fabricante vecino de Reus, a favor de la

administración del Pio Hospital de pobres enfermos y convalecientes de la ciudad de Tarragona”.
Cronologia 30.09.1844  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de l'original de 30.09.1844.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 928                                                                   0000001457
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Encarregament de un censal que Lluís Cusidó y Fontanet prestava al Pio Hospital de malalts de esta

ciutat otorgat per los conjugues Don Pere y Doña Mariana Gatella del comers de esta”.
Cronologia 19.02.1845  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de l'original de 19.02.1845.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 927                                                                   0000001456
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Encarregament de censal fet y firmat per Isabel Gil y Roca, viuda de Joseph Gil y Alujas pagès, Pau

Segura, també pagès, e Isabel Segura y Gil, conjugues, sogra, jendre y filla respective del uns, de la
ciutat de Tarragona a favor del Pio Hospital de pobres malalts de dita ciutat”.

Cronologia 17.11.1846  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut És còpia de l'original de 17.11.1846.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 926                                                                   0000001455
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Encargamiento de censal de capital 3832 lliures 3 sous 2 diners y pensión pagadera anualment en

26 de julio de 114 lliures 19 sous 3 diners firmado por Don Elias Cudina y Don Miguel Bofill, albañiles
vecinos de Barcelona, a favor de los ilustres administradores de Hospital de San Pablo y Santa Tecla
de la Ciudad de Tarragona”.

Cronologia 26.10.1850  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
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Abast i Contingut És còpia de l'original de 26.10.1850.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1420                                                                   0000001504
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al censal de capital 1200 libras equivalentes a 3.200 pesetas creado por Don

Manuel Fontanilles y Salvador en 16 de Agosto de 1772 que el notario de Tarragona Don Francisco
Albiñana y de que se encargó Don Pedro Recasens Guell en 5 Octubre 1851 ante el notario de
Vendrell Don Miguel Ribas y pagado por Don Juan Recasens Minguella hasta la pensión vencida 16
Agosto 1917 inclusive”.

Cronologia 05.04.1851  - 17.12.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 14 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1399                                                                   0000001357
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a antecedentes y gestiones de Don Mariano Urizar de Alduca, abogado de

Lérida, respecto a un censal de 3800 y a una lámina intransferible”.
Cronologia 08.06.1883  - 27.02.1894
Volum i Suport Camisa en format foli. 16 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.3.2 Sèrie Testaments 

Unitat catalogació 278                                                                   0000000327
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Testament de la senyora Mariana Montserrat".
Cronologia 1630 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 277                                                                   0000000326
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Còpia simple del testament del doctor en medicina Jaume Guerau rebut en poder de Joan Jarau

notari de Tarragona als 29 de mars de 1641".
Cronologia 29.03.1641  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Conté una clàusula hereditària a favor de Ramon Guerau.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 372                                                                   0000000442
Unitat instal·lació Capsa 36
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Bienes pertenecientes al Hospital por herencia del Ilustre señor doctor Don Francisco de Vilallonga

según testamento entregado al notario de esta ciudad Don Salvio Fábregas y publicado por dicho
notario en 11 y 12 Agosto de 1805”.

Cronologia 1772 - 1805
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents en format foli.
Abast i Contingut Inclou: 
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"Venda a carta de gracia de un quarto o aposento de la casa propria de Pere Pau Monseny pagès de
Tarragona sitta en lo carrer dit de las monjas descalsas feta y firmada per dit Pere Pau Monseny a
favor de Manuel Casals pagès y de Theresa Casals y Guinovart conjugues per lo preu de 42
lliures"(15.03.1772).
"Retrovenda feta per Joseph Grau y Elisea Gipell a favor del ilustre senyor Don Joseph Vilallonga
dignitat de hospitaler de la Santa metropolitana iglesia de esta ciutat de Tarragona de una casa
situada en la plaseta de San Joan de la mateixa"(20.03.1780).
"Venda del dret de lluhir feta per Joaquim Piñol y Gatell a favor del ilustre senyor Don Joseph
Vilallonga dignitat de hospitaler de la Santa metropolitana iglesia de Tarragona de una casa situada
en la Plaseta de San Joan de la mateixa per preu de 202 lliures"(10.01.1802).
"Venda feta per Isidro Alasà, Joseph y Teresa Toset y Alasà, pare filla y gendre a favor de Don
Joseph de Vilallonga dignitat de hospitaler de la Santa metropolitana iglesia de esta ciutat de una
casa situada en la Plaseta de San Joan de la mateixa"(07.04.1802).
"Venda y nova original creació de censal otorgada per Daniel Virgili pagès del Masrabosa y Maria
Virgili y Fontanillas conjugues a favor del ilustre senyor doctor Don Joseph Francisco de Vilallonga
prevere dignitat de hospitaler y paborde del mes de abril de la Santa iglesia de Tarragona"
(11.07.1802).
"Difinicion de censal a favor del ilustre senyor doctor Don José Francisco de Vilallonga"(11.05.1805).

Llengües Català i Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 370                                                                   0000000440
Unitat instal·lació Capsa 36
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre de testaments.
Cronologia 1836 - 1845
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró. 25 pàgines.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.3.3 Sèrie Marmessories 

Unitat catalogació 371                                                                   0000000441
Unitat instal·lació Capsa 36
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Llibre major de marmessorias fundadas en lo Pio hospital de pobres de Santa Thecla de la present

ciutat de Tarragona posadas en orde per resolució de la molt il·lustre administració del dit Hospital per
lo reverent pare Fra Francesc Planas, prior, en lo any 1799”.

Cronologia 1613 - 1839
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró. 214 folis amb índex alfabétic.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 907                                                                   0000001437
Unitat instal·lació Capsa 63
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Marmessoria del doctor Joseph Toda, de Cornudella".
Cronologia 07.12.1691  / 30.08.1759
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.3.4 Sèrie Propietats 

Unitat catalogació 284                                                                   0000000334
Unitat instal·lació Capsa 30
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Requesta presentada als regidors del Morer a instància del prior del Hospital sobre adobar lo forn de

dit poble que lo Hospital te empenyat".
Cronologia 14.06.1736  
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Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Llatí i minoritariament en català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1376                                                                   0000001997
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Permiso a Don Francisco Pons para utilizar una balsa y construir caminos que conduzcan al ex fuerte

del Olivo en los terrenos de propiedad del Hospital”.
Cronologia 17.05.1809  - 20.10.1904
Volum i Suport Camisa en format foli. 16 documents.
Abast i Contingut Inclou:

Relació dels antecedents (1809-1834).
Sol·licitud de Francesc Pons (26.03.1901).
Correspondència creuada (29.03.1909-20.10.1904).

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 375                                                                   0000000446
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Hospital de San Pau y Santa Tecla de Tarragona. Llibre para la anotación dels gastos y productos de

la Hasienda del Mas y altres cosas anexas al mateix mas”.
Cronologia 1810 - 1856
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat.
Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 230                                                                   0000000283
Unitat instal·lació Capsa 26
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Hospital. Arrendamens de terras y casas 1825”.
Cronologia 1825 - 1838
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 47 pàgines amb índex.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 590                                                                   0000000657
Unitat instal·lació Capsa 42
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Expediente relativo a la información judicial posesoria de las fincas urbanas de éste hospital para

poderlas inscribir en el Registro de la propiedad".
Cronologia 14.06.1884  - 06.09.1912
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Abast i Contingut 14.06.1884, Tarragona. Carta de l'Administració de propietats i impostos de la província de Tarragona

a Joaquim Padrines i hereus d'aquest.
27.07.1892, Tarragona. Expedient  del Registrador de la propietat, Tomás Vazquez certificant el
registre de les propietats de l'hospital. 
05.08.1912, 16.08.1912, 06.09.1912, 24.09.1912, Tarragona. Cópia de les actes referents a aquest
expedient.
16.08.1912, Tarragona. Carta de Francesc Dalmau i Pijoan, degà accidental de la Junta a la Junta
administrativa de l'hospital.
16.08.1912, Tarragona. Carta de Francesc Dalmau Pijoan, degà accidental de la Junta i Francesc
Monravà, secretari, al Registrador de la propietat.
06.09.1912, Tarragona. Carta de Francesc Dalmau Pijoan, degà accidental de la Junta i Francesc
Monravà, secretari, al Jutjat.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1427                                                                   0000002191
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Venta perpetua de una porción de terreno sito en el término de esta ciudad, partida de tierras

cavadas, otorgada por Don Bruno Pardines y Revoltós a favor de los señores componentes la Junta
del Hospital de esta ciudad Don Juan Comes y otros por el precio de 400 pesetas”.

Cronologia 07.07.1887  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1378                                                                   0000002001
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la cesión de los terrenos contiguos al cementerio a favor del excelentísimo

ayuntamiento”.
Cronologia 18.07.1905  - 29.08.1905
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.     

Unitat catalogació 1377                                                                   0000002000
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Expedient que conté les diligencies portades a terme amb motiu d'acreditar la propietat de la pessa

de terra de devant la porta principal del cementiri que el doctor don Enric Claverol pretenia li
corresponia a ell".

Cronologia 12.04.1912  - 13.06.1932
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 961                                                                   0000000953
Unitat instal·lació Capsa 64
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Antecedentes relativos a la entrega hecha al museo diocesano en calidad de depósito de 4 cuadros

al óleo antiguos propiedad de éste Hospital”.
Cronologia 01.01.1915  - 09.06.1915
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 09.06.1915, Tarragona. Còpia de l'acta referent a aquest expedient.

01.1915, Tarragona. Classificació dels quatre llenços cedits al Museu Diocesà. (Inclou esborrany).
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.3.5 Sèrie Causes Pies 

Unitat catalogació 871                                                                   0000000940
Unitat instal·lació Capsa 62
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Causa pia fundada en lo hospital de Santa Thecla de Tarragona per lo magnifich Joseph Jover en la

ciutat de Barcelona y en la de Tarragona domiciliat".
Cronologia 07.04.1565  - 03.05.1841
Volum i Suport Camisa en format foli. 13 documents.
Abast i Contingut 07.04.1565, Lleida. "Causa Pia fundada a favor del Pio hospital per lo magnifich Josep Jové en

Barcelona domicilat y lo il·lustre y reverent señor Francisco Jové canonge de la Santa iglesia catedral
de Lleyda en son últim y vàlido testamen. En poder del doctor Tomàs Polo notari de Lleyda als 7 abril
de 1565". Còpia de 03.01.1737.
28.02.1732, Tarragona. "Acte de venda y original creació de un censal de preu y proprietat tres centas
lliuras moneda barcelonesa y annua penció quinse lliuras de dita moneda fet y firmat per Joseph Jolí,
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major de dias, pagès de la vila de La Selva del Camp y archabisbat de Tarragona, Josepha Jolí,
conjugues, y Joseph Jolé, menor de dias, pagès de la mateixa vila de dits conjugues fill com a
principals Joseph Punyet, pagès, Theresa Punyet, conjugues, Joan Punyet, fadrí, pagès de dits
conjugues Punyet fill, Isidro Comas pagès, Maria Comas, conjugues, Ipolit Comas, fadrí, pagès fill de
aquells tots de dita vila de la Selva com a fiansas a favor dels il·lustres senyors administradors del Pio
Hospital de Santa Thecla de la present ciutat de Tarragona y del il·lustre senyor síndich en primer
lloch anomenat per lo molt il·lustre capítol dels il·lustres senyors canonges de la Santa metropolitana
iglésia de dita ciutat y en dits respectius noms administradors de las causas pias instituidas y
fundadas en dit Pio hospital per lo magnifich Joseph Jover, donsell, quondam en las ciutats de
Barcelona y Tarragona populat". Còpia de 20.08.1734.
05.06.1803, Tarragona. "Encarregament de censal de proprietat cent lliuras y pensió tres lliuras
moneda catalana otorgat per Joan Sandobal, pajès, y Antonia Sandoval y Lladó, conjugues, de
Tarragona a favor del Pio Hospital de San Pau y Santa Tecla de pobres malalts a la mateixa ciutat en
virtud del estipulat en lo acte de divició y repartiment fet entre ells y los germans de dita Antonia en
qual acte se comprenen varios capitals y entre ells lo dit encarregament bo". Còpia de 24.07.1833.
26.08.1835, Tarragona. "Encarregament de censal de propietat cent lliuras y penció tres lliuras
moneda catalana otorgat per Jaume Malet, pagès de Tarragona, a favor del Pio hospital de San Pau y
Santa Tecla de pobres malalts de esta ciutat lo cual censal avans corresponia Tecla Sandovas y
Bargalló, viuda de Vicens Sandoval, com los fills de aquestos y sos bens". Còpia de 1835.
16.09.1829, Tarragona. "Encarregament de censal fet y firmat per Joseph y Rita Mirapeix y Casals,
conjugues arrieros, a favor del Pio hospital de San Pau y Santa Thecla de esta ciutat". És còpia de
l'original.
01.11.1829, Tarragona. "Acte de encarregamen de un censal fet y firmat que ans feya Juan Catà,
pajès de Constantí, y ara correspon Anton Coll, pajès de la mateixa vila".
03.05.1841, Tarragona. "Encarregament de censal fet y firmat per Joseph Altés y Roig, pagès del
lloch de Montreal, a favor de la il·lustre administració del Pio Hospital de Sant Pau y Santa Tecla de
pobres malalts de esta ciutat".
Fragment de racional dels censals.
15.07.1582, Tarragona. "Acte de censal de preu y proprietat de sexanta lliures y annua penció
sexanta sous fet y fermat per los señors Onofre Juan de Cisterer en drets doctor de la ciutat de
Tarragona y senyora Hieronima Cisterer y de Cortit muller sua al ospital de Santa Tecla de dita ciutat
eo als administradors de aquell pagadors tots anys lo die de Sant Pere y Sant Pau del mes de juny".
Pergamí de 61,5X60 cm.
15.06.1741, Tarragona. Nomenament de procurador a mossèn Miquel Sancho i Bona.
04.12.1735, Tarragona. Nomenament de procurador a  mossèn Jaume Valldovinos.
20.03.1587, Reus. Compra d'un terreny de Constantí. És còpia.
Llevador de censals de la causa pia.

Llengües Català i llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 872                                                                   0000000947
Unitat instal·lació Capsa 62
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Fundació de la causa pia del quondam Miquel Colom, mercader de Tarragona".
Cronologia 01.08.1567  - 20.12.1850
Volum i Suport Camisa en format foli. 28 documents.
Abast i Contingut 24.12.1817-20.12.1850, Tarragona. “Causa pia de Colom. Ordenes del vicariato general indicando las

personas a quien debian satisfacer anualmente las cantidades designadas para las doncellas pobres
de la familia de Colom que contrageran estado”.
01.08.1567, Tarragona. "Consicna feta per los frares de Sant Francches en favor de mossèn Miquel
Colom y de mossèn Serapi Bortomeu de un censal de pensió 6 lliures 10 sous pagadores tpts ayns
als 13 de setembre". Còpia de 30.10.1657.
13.02.1572, Tarragona. "Acte de encaregament de censal de preu 90 lliures pensió 4 lliures 10 sous
fet per Magí Uró a favor de Colom".
07.08.1572, Tarragona. "Fundació de la Causa Pía del quondam Miquel Colom, mercader de
Tarragona".
07.08.1572, Tarragona. Testament de Miquel Colom. És còpia.
18.07.1574, Tarragona. "Creació feta y firmada per la senyora Catarina Girona Mora, viuda de Matheu
Mora, nottari de la vila de Prades a favor de la causa pia del quondam Miquel Colom de un censal de
preu 220 lliures y penció 11 lliures".
31.01.1617, Tarragona. "Acte de venda de dos censals morts ja creats lo un de preu 100 lliures y lo
altre 50 lliures fet per Pau Bover, mercader de Tarragona, a favor de Pau Colom, mercader de dita
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ciutat".
09.12.1624, Tarragona. "Acte de censal de preu de 260 lliures y pensió altres tants sous firmat per lo
reverent mossèn Pere Salesses y Agustí Salesses en favor de la causa pia de mossèn Miquel
Colom".
12.07.1668, Tarragona. Debitori a favor de Francesc Montserrat i Colom.
05.02.1686, Prades. "Encarregament fet y firmat per Ramon Juncosa dit lo ayguader, pagès de la vila
de Prades, arquebisbat de Tarragona a favor dels il·lustres señors administradors de la causa pia
fundada per Miquel Colom per a donsellas per maritar de un censal de preu 220 lliures y penció
annua de 11 lliures pagadores als".
22.11.1698, Tarragona. "Acte de venda y original creació de censal feta y firmada per Bernat Prats,
ferrer natural de la ciutat de Manresa en Vilaseca camp de Tarragona habitant, y Theresa, conjugues
com a principal Andreu Prat, ferrer de dita vila y Miquel Balart, corder de Tarragona com a fiansas a
favor dels señors administradors de la causa pia instituida y fundada per lo quondam Miquel Colom,
mercader de dita ciutat de Tarragona". És còpia de 1.09.1725.
14.02.1711, Tarragona. "Acte de rattifficació de un censal de preu y proprietat sinquanta lliures y
anuua penció 2 lliures 10 sous fet y firmat per Joseph Oliver pagès de la Plana terme del Catllar
archebisbat de Tarragona a favor dels administradors de la Causa Pia del quondam Miquel Colom
mercader de Tarragona"
29.08.1713, Tarragona. "Acte de insolutum dació, assignació y consigna de un censal mort ja creat de
preu y proprietat cent y sinch lliures y annua penció 5 lliures 5 sous feta y firmada per Rafel de Torrell,
donsell en Tarragona domiciliat a favor dels administradors de la Causa Pia del quondam Miquel
Colom, mercader ciutadà de Tarragona".
03.02.1726, Tarragona. "Acte de venda y original creació de censal feta y firmada per Bernat Prats,
ferrer de Vilaseca, camp y archebisbat de Tarragona a favor dels ilustres senyors administradors de la
causa pia instituida y fundada per lo quondam Miquel Colom, meracder de Tarragona".
03.02.1726, Tarragona. "Acte de venda y original creació de censal feta y firmada per Bernat Prat,
ferrer de la vila de Vilaseca, camp i archebisbat de Tarragona a favor dels ilustres senyors
administradors de la causa pia instituida y fundada per lo quondam Miquel Colom, mercader de
Tarragona".
24.10.1737, Tarragona. "Acte de arrendament de tota aquella casa situada en Tarragona en lo carrer
de Nazaret per lo termini de mitg any fet y firmat per lo reverent Jaume Valldovinos, presbiter, com a
procurador de Dorotea Hortoneda a favor de la senyora Josepha Perelló y Costa y Francisco Blanxart
Jové Seruga tots de dita ciutat per lo preu 6 lliures".
23.01.1740, Tarragona. "Venda y original creació de censal de preu 25 lliures feta y firmada per Rafel
Vives, sastre de Tarragona, en favor dels administradors de la causa pia del quondam Miquel Colom".
21.12.1748, Reus. "Encarregament de censal fet y firmat per Joseph Torrabadell y Maria, conjugues,
Llorens Moliner y Tecla Moliner y Fortuny, conjugues, pagesos de la vila de Constantí de part del preu
resultant de una casa scitta en lo carrer d'en Cervera de dita vila a son favor venuda per Jospeh
Pamies, pagès de dita vila y Francescha Pamies y Martorell, conjugues, a favor dels administradors
de la ciutat de Tarragona".
13.04.1754, Cornudella. "Encarregament fet y firmat per Joan Baptiste Casals, pagès de la vila de
Prades, de tot aquell censal mort ja creat de preu y proprietat 220 lliures y annua penció antes 11
lliures y vuy en virtut de la real reducció sols de 6 lliures 12 sous que tots anys als sinch de febrer
Joseph Juncosa dit lo Gironiet també pagès de present habitant en lo lloc del Masroig del bisbat de
Tortosa natural emperó de la referida vila de Prades, feya y prestava als hereus y successors de la
senyora Magdalena Colom, viuda, y als il·lustres administradors de la causa pia instituida y fundada
per Miquel Colom ab especial de tota aquella pessa de terra campa ço de sembradura detinguda de
quatre jornals de llauradura situada en lo terme de la matexa vila de Pardes y partida dita la Sort".
17.04.1757, Tarragona. "Encarregament fet y firmat per Francisco Folch, pagès de la vila de
Constantí, y Rosa Folch y Guell, conjuges, a favor dels administradors de la causa pia del quondam
Miquel Colom, mercader de Tarragona".
01.01.1765, Reus. "Encarregament de censal fet y firmat peru Pau Ravell de Constantí a favor de la
marmessoria de Miquel Colom, mercader de la ciutat de Tarragona".
06.02.1781, Torredembarra. "Encarregament de censal firmat per Llorens Vidal y Domingo,
espardañer de Tarragona, a favor de la causa pia de Miquel Colom que ans feya lo doctor Ignasi
Gallart y antes Joan Magrans, mestre sastre de la present ciutat".
30.06.1792, Alcover. "Escritura de encarregamiento de censal por Antonio Roca, texedor de lino de la
vila de Alcover, a favor de la causa pia de Colom de la ciudad de Tarragona de precio ciento quarenta
y quatro libras barcelonesas como dentro se contiene". Còpia de l'original efectuada el mateix dia.
28.04.1793, Mont-Roig. "Encarregamen de censal fet y firmat per Gregori Vidiella, pagès de Monroig,
a favor de la causa pia de Colom".
05.07.1812, Reus. "Encarregament de Rafel Pamies, pagès, y Antonia Baldrich, conjugues de la vila
de Reus, al hospital de Tarragona de un censal de preu 100 lliures, penció 3 lliures".
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19.03.1828, Tarragona. "Encarregament de censal firmat per Thomas Dolsa, adroguer de Tarragona,
y Tecla Casals, conjugues, a favor de la marmesoria dita de Colom".
20.03.1823, Tarragona. "Venda y original creació de censal feta per Magí Elias, pagès, y Francisca
Font, conjugues, a favor de la marmesoria dita de Colom". És còpia de 20.12.1826.
15.09.1846, Cambrils. "Encarregament de censal fet y firmat per Pere Barenys y Giné, hisenfat de la
vila de Maspujols, a favor del Santo Hospital de la ciutat de Tarragona".

Llengües Català, castellà i llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.3.6 Sèrie Donacions 

Unitat catalogació 940                                                                   0000000899
Unitat instal·lació Capsa 58
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Acte de empeño de una caseta de Paula Gil situada al carré de Puigpallàs per lo preu de 150 lliures

sedit al hospital per la difunta Serafina Calbó soltera que morí en est hospital de Sant Pau y Santa
Tecla de Tarragona lo dia 11 de jené de 1830".

Cronologia 24.03.1817  - 09.07.1839
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Abast i Contingut 24.03.1817, Tarragona. Venda de la casa entre Teresa Pagarolas i Magdalena Anglada a Serafina

Calbó.
24.05.1817, Tarragona. Arrendament de la casa per Serafina Calbó a Teresa Pagarolas i Magdalena
Anglada.
16.05.1831, Tarragona. Compte d'uns arrengaments efectuats a la casa.
30.06.1839, Tarragona. Nota dels treballs dels fuster efectuats a la casa.
30.12.1833, Tarragona. Compte d'uns arrengaments a una casa.
09.07.1839, Tarragona. Compte del mestre de cases per uns arrengaments a la casa.

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 220                                                                   0000000272
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 5.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Donativo de instrumentos de cirujia hecho a éste Hospital por Don Francisco Morante como albacea

testamentario del señor canónigo que fué de esta catedral Don Manuel Barbero”.
Cronologia 17.09.1893  - 25.09.1893
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 219                                                                   0000000271
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 8.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Donativo en ropas hecho a este hospital por los senyores albaceas del reverendo Don Enrique

Franquet”.
Cronologia 12.10.1896  - 03.11.1896
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 218                                                                   0000000270
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 12.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Donativo en ropas hecho a este hospital por el Doctor Don José Maria de Barberá obrando en

concepto de heredero de confianza de Don Mercedes Mirall viuda de Lloberas” .
Cronologia 1897 
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Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 217                                                                   0000000269
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 11.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Legado de 5.000 pesetas hecho a este hospital por Don José Mirall”.
Cronologia 13.03.1897  - 27.03.1897
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 216                                                                   0000000268
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 13.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Donativo en ropas hecho a este hospital y entregado por encargo por el vocal de la junta muy ilustre

señor Doctor Don Antonio Balcells canónigo magistral”.
Cronologia 07.06.1900  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 215                                                                   0000000267
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 14.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al cobro de un legado de 1500 pesetas dejado a este hospital por Doña

Prudencia Masalles”.
Cronologia 03.05.1904  - 12.05.1904
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 214                                                                   0000000266
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 36.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al donativo de 30 sommiers efectuado en cuanto a 15 por los senyores albaceas

testamentarios del muy ilustre señor arcediano Don Pablo Forés  y los otros 15 por Don Francisco
Samsó vecino de Barcelona”.

Cronologia 09.04.1907  - 15.06.1907
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 213                                                                   0000000265
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 17.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente de un donativo consistiendo en dos titulos de la deuda perpetua interior al 4% serie A

número 389822 y 753884 de 500 pesetas nominales cada uno efectuado por una persona que no
quiso se revelara su nombre”.

Cronologia 12.06.1907  - 16.06.1915
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 221                                                                   0000000273
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 21.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Antecedentes relativos a una herencia fideicomisaria de Don José Jaime Hertsberg y Corbella de

Barcelona fallecido en 7 de Junio de 1863 en la que figura instituido en ultimo termino el Hospital de
esta ciudad”.

Cronologia 07.05.1909  - 05.08.1911
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 222                                                                   0000000274
Unitat instal·lació Capsa 23
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta del Prior de l’Hospital referent al llegat deixat a l’Hospital per Maria Folch.    
Cronologia 1910 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 212                                                                   0000000264
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 28.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la donación hecha a este Hospital por Doña Adela Guansé viuda de Martí de

dos obligaciones de la Compañia de Tabacos filipinos de 500 pesetas cada una”.
Cronologia 20.01.1915  - 28.01.1915
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 211                                                                   0000000263
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 30.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a un legado hecho a este hospital por Don Ramon Sardá natural de Tarragona y

vecino de Buenos Aires de importe de 10000 pesos argentinos”.
Cronologia 30.09.1916  - 19.07.1917
Volum i Suport Camisa en format foli. 14 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 210                                                                   0000000262
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 33.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Antecedentes relativos a una limosna de 2464,41 pesetas hecha por los albaceas de una persona

difunta, cuyo nombre ocultaron y a su inversion sustituyendo por colchones de crin vegetal los
gergones de paja de las camas de los enfermos”.

Cronologia 28.06.1918  - 20.12.1918
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 598                                                                   0000000665
Unitat instal·lació Capsa 43
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la construcción o mejora del local e instrumental de las operaciones

quirúrgicas”.
Cronologia 26.10.1922  - 25.12.1923
Volum i Suport Camisa en format foli. 12 documents.
Abast i Contingut 26.10.1922, 09.02.1923, 24.04.1923, 20.05.1923, 10.07.1923, 13.07.1923, 11.10.1923, 22.11.1923,

Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest expedient.
Carta del degà a la Junta referent a la necessitat de renovar l'instrumental i la sala d'operacions.
Carta de la Junta a Josep Maria Pujol demanant la realització de planols per dur a terme la reforma de
la sala d'operacions.
Llistat d'instrumental.
20.05.1923, Tarragona. Pressupost de Salvador i Josep Punsoda.
Carta de la Junta a Eugenio Sauger referent a la donació del Marquès de Argüeso.
Esborrany d'una carta al Marquès de Argüeso agraint la seva donació.
Fragment de diari informant de les millores a l'hospital.
15.10.1923, Tarragona. Pressupost de Salvador i Josep Punsoda.
Llistat dels convidats a la inauguració de la sala d'operacions.
24.12.1923, Madrid. Carta del Marquès de Argüeso al prior Antoni Virgili respecte no haver asistit a la
inauguració de la sala d'operacions.
25.12.1923, Tarragona. Fragment del diari La Cruz informant de la nova sala d'operacins de l'hospital.
25.12.1923, Tarragona. Fragment del diari Tarragona informant de la nova sala d'operacions de
l'hospital.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 164                                                                   0000000217
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro de bienhechores del Hospital por cantidades de 500 o mas pesetas".
Cronologia 1923 - 1940
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 5 pàgines
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 205                                                                   0000000257
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 36.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Expediente relativo al donativo de un título serie F de la Deuda Exterior hecho por el eminentísimo

Señor Cardenal Arzobispo de esta archidiocesis Doctor Vidal y Barraquer a este Hospital".
Cronologia 1924 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 206                                                                   0000000258
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 35.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Expediente relativo al donativo de 10.000 pesetas hecho por Don Ramon Albes Forcades y a la

habilitación de la sala de Santa Cándida costeada con dicho donativo en memoria de la tia del
donante Doña Cándida Estradés Alzamora".

Cronologia 1924 
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Llengües Castellà.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 207                                                                   0000000259
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 34.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Expediente relativo a la limosna de 2500 pesetas de los albaceas del reverendo Don Miguel

Monrabá".
Cronologia 1926 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 208                                                                   0000000260
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 33.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Expediente relativo al legado de 2.500 pesetas de Don Eusebio Mercader y Mercader".
Cronologia 1926 
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 54                                                                   0000000426
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Lletra del secretari de l'Hospital anunciant als hereus de Florenci Vives la celebració de dos misses

com a agraiment per un donatiu efectuat a l'hospital.
Cronologia 1930 
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 209                                                                   0000000261
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 40.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Expediente relativo a la herencia de Don José Maria Gibert Olivé".
Cronologia 1931 
Volum i Suport Camisa en format foli. 16 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2067                                                                   0000000425
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Lletra de la junta administrativa de l'Hospital donant les gràcies a Josep Anton Sans per un donatiu de

1000 pessetes efectuat a l'hospital.
Cronologia 1932 
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 204                                                                   0000000256
Unitat instal·lació Capsa 23
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario". Expedient número 42.
Nivell de desc. Unitat documental composta

243



Arxiu Històric Hospital Sant Pau i Santa Tecla - AHSPT

Arx
iu

 H
is

tò
ric

 H
os

pi
ta

l S
an

t P
au

 i 
San

ta
 T

ec
la

Títol "Expediente relativo a un donativo del Doctor Raul Roviralta para la sala de infancia".
Cronologia 1935 
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 24.07.1935, Tarragona. Carta del Comissari delegat de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, Emili

Vila álvarez, al degà de l'hospital.
02.08.1935, Tarragona. Carta del degà de l'hospital a Raul Roviralta Conseller d'asistencia social de
la Generalitat de Catalunya.

Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.3.7 Sèrie Inventaris 

1.3.7.1 Subsèrie Inventaris 

Unitat catalogació 558                                                                   0000000620
Unitat instal·lació Capsa 41
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Acuerdos, cuentas y otros documentos antiguos del hospital'.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventario de la sección de radiologia”.
Cronologia [segle XIX]
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 561                                                                   0000000623
Unitat instal·lació Capsa 41
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Acuerdos, cuentas y otros documentos antiguos del hospital'.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventario de los efectos que existen en la botica del Pio Hospital de San Pablo y Santa Tecla de la

ciudad de Tarragona”.
Cronologia [segle XIX]
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 562                                                                   0000000624
Unitat instal·lació Capsa 41
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Acuerdos, cuentas y otros documentos antiguos del hospital'.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventari de la plata obrada, roba y demes efectes destinats per la iglesia”.
Cronologia [Segle XIX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 564                                                                   0000000625
Unitat instal·lació Capsa 41
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Acuerdos, cuentas y otros documentos antiguos del hospital'.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventario de los utencilios que existen en el hospital militar oy dia 7 de Junio de 1816”.
Cronologia [Segle XIX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 565                                                                   0000000626
Unitat instal·lació Capsa 41
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Acuerdos, cuentas y otros documentos antiguos del hospital'.
Nivell de desc. Unitat documental simple
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Títol "Noticia de los efectos que existen en la despensa”.
Cronologia 1816 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
Fonts La cronologia s'ha deduit a partir de la nota: "Notas del inventari del any 16" que apareix al document.

Unitat catalogació 560                                                                   0000000622
Unitat instal·lació Capsa 41
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Acuerdos, cuentas y otros documentos antiguos del hospital'.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Arsenal quirúrgico del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 21.09.1894  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 570                                                                   0000000632
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventario del mobiliario y demás objetos pertenecientes a éste Pio Hospital civil de San Pablo y

Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia [primer quart del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 584                                                                   0000000641
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Inventari de l’instrumental d’algunes seccions de l’hospital.
Cronologia [Primera meitat del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2134                                                                   0000001415
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Descripció de l'estat d'un quadre del doctor Don Antoní Agustí i un altre del doctor Don Pedro de

Urrea.
Cronologia [Primera meitat del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 1 document.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 994                                                                   0000000984
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Inventario relativo al mobiliario y ropa que existe en el dia de la fecha para los pobres enfermos del

Santo Hospital Civil de San Pablo y Santa Tecla de esta capital”.
Cronologia 1925 - 1935
Volum i Suport Volum en format quart.
Abast i Contingut Inclou llistat de les germanes que treballaven a l'hospital i de els tasques que realitzaven de l'any

1935.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 581                                                                   0000000638
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventario de muebles y objetos pertenecientes a la farmacia”.
Cronologia [Segon quart del segle XX]. 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 559                                                                   0000000621
Unitat instal·lació Capsa 41
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Acuerdos, cuentas y otros documentos antiguos del hospital'.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventario del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona”.
Cronologia 1934 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 988                                                                   0000000977
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Inventari de l'hospital general de les comarques tarragonines".
Cronologia [1936-1939].
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut Inclou 2 còpies.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 569                                                                   0000000631
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventari general de l’Hospital Civil de Tarragona atorgat pel senyor director general d’asistència

social de les comarcas tarragonines”.
Cronologia 25.08.1936  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou un llistat de les factures pendents de cobrament de 08.03.1935-27-07.1936.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 583                                                                   0000000640
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Nota del instrumental que consta en la sección de oftalmologia del hospital de San Pablo y Santa

Tecla”.
Cronologia [Dècada de 1940]
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 585                                                                   0000000643
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Esborranys d'inventaris de diferents seccions de l’hospital.
Cronologia [Dècada de 1940]
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Llengües Castellà.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 532                                                                   0000000629
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Inventario de la iglesia del Santo Hospital".
Cronologia 26.09.1941  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 555                                                                   0000000630
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Inventario de la iglesia del Santo Hospital".
Cronologia 23.05.1942  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 573                                                                   0000000633
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventario de muebles y demás cosas para uso de quirófano”.
Cronologia 10.12.1943  
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 574                                                                   0000000634
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventario de Santa Tecla”.
Cronologia 1944 
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 577                                                                   0000000642
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Inventario del hospital. Enero 1944".
Cronologia 1944 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 578                                                                   0000000635
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventario de las herramientas de albañil”.
Cronologia 01.01.1944  
Volum i Suport Camisa en format foli. 1 document en format quart.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 580                                                                   0000000637
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventario de los materiales pertenecientes a la sección de funeraria del Hospital”.
Cronologia 01.01.1944  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 582                                                                   0000000639
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventario de la iglesia del Pio Hospital de San Pablo y Santa Tecla”.
Cronologia 31.12.1944  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 579                                                                   0000000636
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventario de carpinteria”.
Cronologia 02.03.1945  
Volum i Suport Camisa en format foli. 1 document en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 567                                                                   0000000628
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Inventario de capilla y sacristia".
Cronologia 26.04.1945  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 989                                                                   0000000978
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Hospital de San Pablo y Santa Tecla. Inventario general. 1946".
Cronologia 1946 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2407                                                                   0000002407
Unitat instal·lació Capsa 106
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Inventario del hospital de San Pablo y Santa Tecla el dia 31 de diciembre de 1946".
Cronologia 1946 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.

Unitat catalogació 990                                                                   0000000979
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Hospital de San Pablo y Santa Tecla. Inventario general. 1948".
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Cronologia 1948 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2406                                                                   0000002406
Unitat instal·lació Capsa 106
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Inventario de ropa. 1952".
Cronologia 1952 
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Castellà.

Unitat catalogació 2408                                                                   0000002408
Unitat instal·lació Capsa 106
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Inventario del hospital de San Pablo y Santa Tecla el dia 29 agosto de 1952. Sección cocina".
Cronologia 1952 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.

Unitat catalogació 991                                                                   0000000981
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Inventari de l'instrumental mèdic i quirúrgic de l'hospital.
Cronologia 1955 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 992                                                                   0000000982
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Inventari de la roba, l'intrumental i la sala d'operacions de l'hospital.
Cronologia 1957 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou els esborranys.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 993                                                                   0000000983
Unitat instal·lació Capsa 65
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Inventari del mobiliari de l'hospital.
Cronologia 1959 
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.3.8 Sèrie Arrendaments 

Unitat catalogació 1454                                                                   0000001513
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Arriendos de las letrinas”. 	
Cronologia 26.05.1891  - 24.12.1910
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut 26.05.1891, Tarragona. Sol·licitud de Joan Giménez Bergadà per aconseguir l'arrendament de la

comuna de l'hospital.
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20.07.1891, Tarragona. Sol·licitud d'Esteve Jordà Paris per aconseguir l'arrendament de la comuna de
l'hospital.
20.07.1891, Tarragona. Sol·licitud de Pere Pàmies Panadès per aconseguir l'arrendament de la
comuna de l'hospital.
23.07.1891, Tarragona. Esborrany d'una carta enviada per la Junta de l'Hospital a Joan Giménez
Bergadà otorgant-li l'arrendament de la comuna.
17.12.1892, Tarragona. Sol·licitud de l'empresa Tarraconense de extracciones de letrinas por el
sistema inodoro per aconseguir l'arrendament de la comuna de l'hospital.
21.12.1893, Tarragona. Sol·licitud de Pau Monguió Solé per aconseguir l'arrendament de la comuna
de l'hospital.
13.01.1894, Tarragona. Compromís de l'Empresa consecionaria de extracción de letrinas por el
sistema inodoro de buidar les comunes per preu d'un real per carga.
24.12.1910, Tarragona. Sol·licitud d'Andreu Donato Pallejà demanant una rebaixa de la seva feina.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1552                                                                   0000001750
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: Arriendos del Café del teatro y tiendas. Expedient número 12.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al arriendo de la tienda número 3 de la calle de San Agustín a favor de Don

Ramon Dalmau y Don José Nin. 1911 en 18 febrero se arrienda la tienda a Don José Ciurana. 1912
en 31 se arrienda junto con un cuarto del primer piso a Don Benito Piñol Descarrega”. 

Cronologia 10.06.1907  - 01.02.1933
Volum i Suport Camisa en format foli. 19 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1551                                                                   0000001673
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: Arriendos del Café del teatro y tiendas. Expedient número 11.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al arriendo del almacén número 1 de la calle de San Agustín a favor de la Viuda

e hijos de Llados”
Cronologia 29.09.1907  - 01.11.1907
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1553                                                                   0000001749
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: Arriendos del Café del teatro y tiendas. Expedient número 13.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a los dos almacenes de la calle de San Agustín arrendados a Don Jaime Roselló

y a Don José Visiedo”. 
Cronologia 22.09.1908  - 19.04.1917
Volum i Suport Camisa en format foli. 11 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 53                                                                   0000001748
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Expediente relativo al alquiler de un almacén de la calle de San Agustín a Don Rafael Virgili y Roig".
Cronologia 26.10.1921  - 28.01.1922
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.    
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Unitat catalogació 2192                                                                   0000001708
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de Joan Guinovart demanant la realització de millores a la casa que te llogada a l'Hospital.
Cronologia 04.06.1932  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.4 Grup de Series Església 

1.4.1 Sèrie Administració 

1.4.1.1 Subsèrie Culte i fàbrica 

Unitat catalogació 1388                                                                   0000001340
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Arancel para el culto y fábrica de la iglesia de éste Hospital”.
Cronologia 1896 
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.4.1.2 Subsèrie Comptes 

Unitat catalogació 845                                                                   0000000914
Unitat instal·lació Capsa 59
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Segundo cuaderno que contiene las entrades y gastos de la iglesia de este hospital”.
Cronologia 1906 - 1914
Volum i Suport Volum en format quart.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 554                                                                   0000000649
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts i justificants de l'església de l'hospital.
Cronologia 1907 - 1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 10 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.4.1.3 Subsèrie Drets parroquials 

Unitat catalogació 1404                                                                   0000001475
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la prohibición de cobrar en las iglesias exequias de cuerpo presente”. 
Cronologia 14.12.1907  - 31.10.1908
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1408                                                                   0000001348
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a reclamaciones del señor prior en defensa de los derechos de la iglesia de éste

hospital como parroquia para todo el personal que habita en el edificio”.
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Cronologia 05.12.1912  - 25.04.1916
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.4.1.4 Subsèrie Indulgències 

Unitat catalogació 56                                                                   0000000084
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Còpia del sumari d'indulgències concedides pel Papa Pius VI l'any 1780 i ratificades el 1837.
Cronologia 02.08.1837  
Volum i Suport Camisa en format foli gran.
Llengües Llatí.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.4.1.5 Subsèrie Correspondència 

Unitat catalogació 1466                                                                   0000001541
Unitat instal·lació Capsa 85
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta dels inquisidors apostòlics prohibint la lectura de diversos llibres que es detallen.
Cronologia 30.05.1819  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 355                                                                   0000000401
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Circular enviada per l'alcalde de la ciutat al rector de l'església de l'Hospital ordenant que es remetin a

l'ajuntament els estats numèrics per trimestre dels baptismes, matrimonis i òbits de la parròquia.
Cronologia 28.02.1838  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 289                                                                   0000000402
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Circular enviada per l'alcalde de la ciutat, José Torres de Ibañez, al rector de l'església demanant la

col·laboració d'aquest per a poder controlar i apuntar les partides de baptismes i òbits al Registre civil.
Cronologia 30.04.1841  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 550                                                                   0000000614
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Assumpte entre el rector de Sant Francesc i els Priors Pau Guasch i Antoni Parera referent a

l'usurpació de la jurisdicció d'aquests en l'administració de sagraments i enterraments del personal de
l'hospital.

Cronologia 12.07.1913  - 18.02.1917
Volum i Suport Camisa en format foli. 10 documents.
Abast i Contingut 07.1913, Tarragona. Explicació dels fets pel Prior de l'hospital al Vicari capitular de l'arxidiòcesi.

12.07.1913, Tarragona. Carta del prior de l'hospital al Governador eclesiàstic de l'arxidiòcesi (2).
25.03.1916, Tarragona. Carta del Prior Antoni Parera al rector de la parròquia de Sant Francesc
referent a l'usurpació de la jurisdicció que li correspon.
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25.03.1916, Tarragona. Resposta del rector de Sant Francesc.
29.03.1916, Tarragona. Carta del Prior Antoni Parera a la Junta de l'hospital explicant els fets
succeïts.
18.02.1917, Tarragona. Carta del Prior Antoni Parera al rector de la parròquia de Sant Francesc.
Carta del Prior Antoni Parera al Vicari General de l'arxidiòcesi explicant el comportament del rector de
Sant Francesc. (Sense data).
Carta del Prior Antoni Parera al Vicari General de l'arxidiòcesi per queixar-se del comportament del
rector de Sant Francesc qui va usurpar la jurisdicció del Prior de l'hospital. (Sense data).
Carta del Prior de l'Hospital queixant-se del comprtament del rector de Sant Francesc. (Sense data).

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2064                                                                   0000000419
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Autorització de la junta al prior de l'hospital per a que aquest pugui cobrar els interessos de les

làmines intransferibles de propietat de l'Hospital.
Cronologia 1914 
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 572                                                                   0000000652
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de l'Arquebisbat de Tarragona al rector de l'església de l'hospital referent a l'Associació de les

Quaranta Hores.
Cronologia 16.02.1914  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 546                                                                   0000000651
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta del bisbe de Solsona, Francesc d'Assís Vidal i Barraquer, a mossèn Antoni Parera, prior de

l'hospital.
Cronologia 14.10.1914  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2165                                                                   0000001575
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta del vicari general al prior de l'hospital, Antoni Parera, autoritzant al reverent Josep Cambra

perque assisteixi el matrimoni entre Frederic Bové Cambra i Concepció Vallvé Besora a l'església de
l'hospital.

Cronologia 27.03.1920  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 552                                                                   0000000616
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre el prior, Antoni Parera, i Francesc de Borja Salesas, canonge magistral de la

Seu de Lleida.
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Cronologia 16.12.1920  - 14.12.1925
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Abast i Contingut 16.12.1920, Lleida. Carta enviada per Francesc de Borja a Antoni Parera referent a una donació del

primer a l'hospital.
27.12.1921, Lleida. Carta enviada per Francesc de Borja a Antoni Parera referent a una donació del
primer a l'hospital.
02.01.1923, Lleida. Carta enviada per Francesc de Borja a Antoni Parera referent a una donació del
primer a l'hospital.
04.12.1923, Lleida. Carta enviada per Francesc de Borja a Antoni Parera referent a una donació del
primer a l'hospital.
14.12.1925 Carta enviada per Francesc de Borja a Antoni Parera referent a una donació del primer a
l'hospital.

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2164                                                                   0000001574
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Autorització del vicari general al prior de l'hospital, Antoni Parera, per assisitr el matrimoni entre Joan

Batalla Poblet i Carolina Plana Torroja.
Cronologia 14.02.1922  - 15.02.1922
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2166                                                                   0000001576
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta del vicari general al prior de l'hospital, Antoni Parera, autoritzant al reverent de la parroquia de

Santa Maria de Gràcia de Barcelona perque assisteixi el matrimoni entre Juan Vilar Gulorom i
Catalina Closes Serrahima a l'església de l'hospital.

Cronologia 28.07.1923  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.4.2 Sèrie Capellania 

1.4.2.1 Subsèrie Altars, retaules i imatges 

Unitat catalogació 713                                                                   0000000784
Unitat instal·lació Capsa 49
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Acte de consagració de l'altar del Santíssim sagrament.
Cronologia [Últim terç del segle XIX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 549                                                                   0000000613
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Autorització per a que la imatge del Sagrat Cor de Jesús pugui ser exposada a l’església de l’Hospital.
Cronologia 18.03.1941  
Volum i Suport Camisa en format foli; 1 document en format quart.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.4.3 Sèrie Fundació de misses 
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Unitat catalogació 548                                                                   0000000650
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Fundació d'una missa per l'ànima de Josep Martí Valldellós.
Cronologia 08.01.1864  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 632                                                                   0000000724
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro de fundaciones de obras pias del hospital de San Pablo y Santa Tecla".
Cronologia [Primera meitat del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Abast i Contingut Inclou:

Llibre de fundació de misses.
Carta del Prior mossèn Antoni Parera.
Certificat del Prior mossèn Antoni Parera per haver celebrat totes les misses.
Nota referent a una missa fundada el 1863 a la Capella de la Mare de Déu del Claustre de Tarragona.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 547                                                                   0000000612
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Fundació d'un novenari de les ànimes a l'església del Sagrat Cor de Tarragona. 
Cronologia 28.02.1925  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut La fundació del novenari va ser el 28.07.1923.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.4.4 Sèrie Sacramentals 

1.4.4.1 Subsèrie Confirmacions 

Unitat catalogació 307                                                                   0000000391
Unitat instal·lació Capsa 32
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Còpia de la partida de confirmació de Josep Casals fill de Josep Casals i Maria Badrinas de Berga.
Cronologia 1773 
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.4.4.2 Subsèrie Matrimonis 

Unitat catalogació 551                                                                   0000000615
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Partida de matrimoni entre Vicente Cordrado Municio i Encarnación López López.
Cronologia 11.03.1919  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.4.4.3 Subsèrie Compliment pasqual 
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Unitat catalogació 343                                                                   0000000390
Unitat instal·lació Capsa 32
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Relación de los enfermos que han cumplido con el precepto pascual de confesión y comunión en

este hospital civil hoy dia de la fecha con sus nombres, apellidos, estado y pueblos de su naturaleza".
Cronologia 01.05.1870  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut Inclou esborrany.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.4.4.4 Subsèrie Esmenes 

Unitat catalogació 357                                                                   0000000404
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Esmena de Rosa Nogués per a canviar el nom de la partida de defunció de Joan Borràs perJoan

Gassull Borràs.
Cronologia 29.10.1866  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 282                                                                   0000000405
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Esmena de Maria Pellicé y Piñol per a rectificar la partida de defunció del seu marit.
Cronologia 15.10.1886  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.5 Grup de Series Interns 

1.5.7 Grup de Series S.O.E 

Unitat catalogació 1068                                                                   0000001614
Unitat instal·lació Capsa 67
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Ordre del Ministeri de Treball referent a la implantació del Seguro Obligatorio de Enfermedad per a

tots els treballadors fixes de l'hospital.
Cronologia 20.06.1944  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.     

Unitat catalogació 1086                                                                   0000001610
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Concierto de hospitalización de enfermos entre dirección de asistencia sanitaria e instalaciones del

Seguro de enfermedad y Hospital de Sant Pablo y Santa Tecla de Tarragona".
Cronologia 01.04.1956  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2148                                                                   0000001581
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta

256



Arxiu Històric Hospital Sant Pau i Santa Tecla - AHSPT

Arx
iu

 H
is

tò
ric

 H
os

pi
ta

l S
an

t P
au

 i 
San

ta
 T

ec
la

Títol Contracte entre Seguro obligatorio de enfermedad i l'hospital.
Cronologia 01.07.1958  
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Abast i Contingut Inclou el contracte de la secció de pediatria.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.5.1 Sèrie Malalts 

1.5.1.1 Subsèrie Sol·licituds d'ingrés 

Unitat catalogació 299                                                                   0000000392
Unitat instal·lació Capsa 32
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Certificats de la millora d'alguns malalts hospitalitzats.
Cronologia [Segle XIX].
Volum i Suport Camisa. Documents en format quart i Din A5.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2176                                                                   0000001590
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Sol·licitud de l'ajuntament demanant l'ingrés a l'hospital de les malaltes, veïnes de la ciutat, Teresa

Gené i Antonia Solé.
Cronologia 28.06.1892  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2177                                                                   0000001591
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Sol·licitud de l'ajuntament demanant l'ingrés a l'hospital del malalt Francesc Miralles.
Cronologia 23.03.1893  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2159                                                                   0000001568
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Sol·licitud d' Eloy Vidal Salas per ser operat de cataractes pel doctor Miró.
Cronologia 13.10.1895  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1391                                                                   0000001350
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Sobre admisión de reclutar a observación que pretendia la comisión mixta de reclutamiento”.
Cronologia 22.10.1897  - 02.04.1900
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1459                                                                   0000001517
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Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Sol·licituds de diverses institucions de la ciutat demanant l'ingrés a l'hospital d'alguns malalts
Cronologia 06.01.1901  - 14.03.1906
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2069                                                                   0000000428
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Certificat de l'estat del malalt Enric Valls Sarobé.
Cronologia 1928 
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2070                                                                   0000000436
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Petició de l'ajuntament per a realitzar una radiografia al fill d'un empleat de la presó.
Cronologia 1928 
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1367                                                                   0000000056
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Sol·licitud per la realització d'una radiografia al malalt Juan Vallejo Lucas.
Cronologia 03.05.1928  - 10.09.1928
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.5.1.2 Subsèrie Registres d'entrada i sortida 

Unitat catalogació 348                                                                   0000000388
Unitat instal·lació Capsa 32
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Llibre de entradas dels malals paisans".
Cronologia 1801 - 1811
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 340                                                                   0000000379
Unitat instal·lació Capsa 31
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Hospital civil y militar de la plaza de Tarragona. Relación que manifiesta las estancias causadas en

este hospital por los militares y pobres paysanos, enfermos, desde primero Enero de 1821 hasta el 30
Junio del presente año 1826 con expreción de clases, años y meses".

Cronologia 1824 - 1826
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 347                                                                   0000000387
Unitat instal·lació Capsa 32
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Hospital de San Pau y Santa Tecla de Tarragona. Llibre en lo cual se anotaran los pobres malals

paysans que entraran en dit hospital comensan vuy dia primer de juny de 1847".
Cronologia 1847 - 1863
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 349                                                                   0000000395
Unitat instal·lació Capsa 33
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Hospital de San Pablo y Santa Tecla. Tarragona. Entradas y salidas de enfermos en este

establecimiento. Junio del año de 1852" .
Cronologia 1852 - 1869
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 342                                                                   0000000386
Unitat instal·lació Capsa 32
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona. Registro de los pobres enfermos paysanos,

existentes en dicho hospital en el dia primero de enero de 1864 con espresión de la fecha en que
ingresaron en el mismo y de los que posteriormente han ingresado".

Cronologia 1864 - 1874
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 350                                                                   0000000394
Unitat instal·lació Capsa 33
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibre del registre de les entrades i sortides dels malalts hospitalitzats.
Cronologia 1869 - 1887
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 704                                                                   0000000768
Unitat instal·lació Capsa 49
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona. Registro de  los pobres enfermos, paisanos,

existentes en dicho hospital en el dia primero de octubre de 1874 con espresión de la fecha que
ingresaron en el mismo y de los que posteriorment han ingresado".

Cronologia 12.10.1874  - 07.09.1883
Volum i Suport Volum en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2060                                                                   0000000420
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Relación de los enfermos existentes en este Pio Hospital hoy dia 30 de marzo de 1897 con sus

nombres, domicilio y clase de enfermedad”.
Cronologia 30.03.1897  
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Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou la llista de la sala de medicina i de la sala de cirugia.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1424                                                                   0000001488
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Estados mensuales del movimiento de enfermos y dietas causadas”.
Cronologia 1899 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1425                                                                   0000001489
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Estados mensuales del movimiento de enfermos y dietas causadas y precio a que han resultado las

dietas en este año”. 
Cronologia 1900 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1426                                                                   0000001490
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Estados mensuales del movimiento de enfermos y dietas causadas”.
Cronologia 1901 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 650                                                                   0000000700
Unitat instal·lació Capsa 44
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Registre d'entrada i sortida dels malalts.
Cronologia 22.02.1926  - 09.09.1937
Volum i Suport Volum en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1422                                                                   0000001487
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al movimiento de enfermos y cálculo de estancias y gastos del hospital en el

quinquenio de 1921-25 según las entradas formadas en cumplimiento del artículo 15 número 5 del
reglamento”. 

Cronologia 1928 - 1944
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1928                                                                   0000000076
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Moviment dels malalts durant l'any 1929.
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Cronologia 01.01.1929  - 31.12.1929
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 50                                                                   0000001477
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Documentació relativa al malalt Francesc Sánchez Suc.
Cronologia 08.08.1933  - 21.08.1933
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 668                                                                   0000000740
Unitat instal·lació Capsa 47
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Registre dels pacients de radiologia.
Cronologia 1934 - 1937
Volum i Suport Volum en format foli. 
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.5.1.4 Subsèrie Correspondència 

Unitat catalogació 344                                                                   0000001573
Unitat instal·lació Capsa 32
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència personal d'alguns malalts.
Cronologia [Segona meitat del segle XIX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2160                                                                   0000001569
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de la Junta al Prior de l'hospital recordant que no siguin admesos altres malalts que no siguin

veïns de Tarragona.
Cronologia 17.05.1900  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2111                                                                   0000000748
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta enviada pel cònsol de França a l'hospital referent al bon tracte del personal de l'hospital cap a la

pacient Candelaria Boyer.
Cronologia 29.05.1915  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.5.1.5 Subsèrie Accidents laborals 

Unitat catalogació 1395                                                                   0000001344
Unitat instal·lació Capsa 83
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Enfermos admitidos por consecuencia de accidentes del trabajo”.
Cronologia 25.12.1903  - 21.06.1923
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2161                                                                   0000001570
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de la Junta al Prior de l'hospital referent a l'abonament de les tarifes dels accidentats laborals.
Cronologia 14.04.1913  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2138                                                                   0000001538
Unitat instal·lació Capsa 77
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Relació dels esdeveniments ocorreguts al malalt Frederic Llorens Munté i cost de la seva estança.
Cronologia [Dècada de 1920].
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1442                                                                   0000001502
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre la Junta de l’Hospital i Manuel Vilar de Orosio per rebaixar la quota que paga

per la cobertura dels accidents de treball dels seus treballadors.
Cronologia 12.03.1930  - 04.02.1932
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 638                                                                   0000001530
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Documentació referent als hospitalitzats per accidents de treball de RENFE.
Cronologia [Dècada de 1950].
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.5.2 Sèrie Beneficència 

1.5.2.3 Subsèrie Acords 

Unitat catalogació 1379                                                                   0000001334
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Copia de la escritura de fundación. Instrucción para el ejercicio del protectorado del gobierno en la

Beneficència particular de 14 de marzo de 1899 y disposiciones posteriores relativas a su
cumplimiento".

Cronologia 01.06.1872  - 19.07.1943
Volum i Suport Camisa en format foli. 18 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1385                                                                   0000001470
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente en virtud del instruido en la Dirección General de Beneficencia sobre modificación de

cláusulas de éste Hospital”.
Cronologia 01.09.1891  - 29.09.1891
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2168                                                                   0000001579
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Nota explicativa de l'acord pres entre la Junta de l'Hospital i la Diputació referent al preu de les

estances de medicina i cirurgia.
Cronologia [Primera meitat del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1400                                                                   0000001469
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Expediente relativo a la admisión de enfermos por orden gubernativa a cargo de la excelentísima

Diputación provincial y desde 1920 a cargo de la Mancomunidad de Cataluña”.
Cronologia 25.11.1903  - 16.07.1925
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1441                                                                   0000001500
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la admisión de los asilados de la Casa de Beneficencia” 
Cronologia 24.04.1923  - 01.05.1923
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1436                                                                   0000001497
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente referente al concierto con la excelentísima Diputacion provincial en virtud del nuevo

estatuto provincial relativo a la hospitalización de los enfermos a cargo de dicha corporación”. 
Cronologia 11.07.1925  / 14.02.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1428                                                                   0000001503
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la admisión de transeuntes y dementes”. 	
Cronologia 06.01.1929  - 25.01.1929
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

1.5.2.4 Subsèrie Registre de pacients 

Unitat catalogació 1397                                                                   0000001474
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Relativo a la admisión provisional de la joven Matilde Teixidó Marsal atacada de venereo”. 
Cronologia 28.04.1906  - 10.05.1906
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1357                                                                   0000001327
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta de las estancias causadas en éste Hospital el segundo semestre del  año de 1908 y en los

años 1909, 1910 y 1911 por los enfermos transeuntes cuyos nombres se acompañan los cuales
fueron admitidos a cargo de la excelentísima Diputación provincial en virtud de comunicación del
señor Governador Civil”.

Cronologia 04.07.1908  - 31.12.1911
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1356                                                                   0000001326
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta de las estancias causadas en éste Hospital en los años 1912 y 1913 por los enfermos

transeuntes admitidos por orden del señor Governador Civil a cargo de la excelentísima Diputación
provincial”.

Cronologia 26.02.1912  - 22.12.1913
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 626                                                                   0000000690
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre la Junta de l'hospital i l'Ajuntament de Vila-seca referent a l'hospitalització de

José Solves Lon.
Cronologia 04.1913 
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1355                                                                   0000001325
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Cuenta de las estancias causadas en éste Hospital en el pasado año 1914 por los enfermos

transeuntes admitidos por orden del señor Governador Civil a cargo de la excelentísima Diputación
provincial”.

Cronologia 06.01.1914  - 09.12.1914
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1354                                                                   0000001324
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta de las estancias causadas en éste Hospital en el pasado año de 1915 por los enfermos

transeuntes admitidos por orden del señor Governador Civil a cargo de la excelentísima Diputación
provincial”.

Cronologia 07.01.1915  - 31.12.1915
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1353                                                                   0000001323
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta de las estancias causadas en éste Hospital en el pasado año de 1916 por los enfermos

transeuntes admitidos por orden del señor Governador Civil a cargo de la excelentísima Diputación
provincial”.

Cronologia 30.01.1916  - 10.05.1917
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1352                                                                   0000001322
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta de las estancias causadas en éste Hospital en el pasado año 1917 por los enfermos

transeuntes admitidos por orden del señor Governador Civil a cargo de la excelentísima Diputación
provincial”.

Cronologia 08.01.1917  - 26.12.1917
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1351                                                                   0000001321
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Cuenta de las estancias causadas en éste Hospital en el pasado año de 1918 por los enfermos

transeuntes admitidos por orden del señor Governador Civil a cargo de la excelentísima Diputación
provincial”.

Cronologia 10.01.1918  - 27.12.1918
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1350                                                                   0000001320
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta de las estancias causadas en éste Hospital en el pasado año de 1919 por los enfermos

transeuntes  admitidos por orden del señor Governador Civil a cargo de la excelentísima Diputación
provincial”.

Cronologia 10.02.1919  - 30.12.1919
Volum i Suport Camisa en format foli. 44 documents.
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Abast i Contingut Inclou cartes del Govern civil de Tarragona i del Consultori mèdic municipal al director de l'Hospital
demanant l'hospitalització d'alguns dels malalts pobres. (40).

Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1349                                                                   0000001319
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta de las estancias causadas en este Hospital en el primer trimestre del corriente año por los

enfermos transeuntes admitidos por orden del señor Governador Civil a cargo de la excelentísima
Diputación provincial”.

Cronologia 27.01.1920  - 13.03.1920
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut Inclou cartes del Govern civil de Tarragona al director de l'Hospital demanant l'hospitalització d'alguns

dels malalts pobres. (6).
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1348                                                                   0000001318
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta de las estancias causadas en el Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona en el

ejercicio económico de primero de Abril de 1920 a 31 de Marzo de 1921 de los enfermos transeuntes
admitidos de orden del señor Governador Civil de la provincia a cargo de la excelentísima Diputación
provincial”.

Cronologia 01.04.1920  - 31.03.1921
Volum i Suport Camisa en format foli. 42 documents.
Abast i Contingut Inclou cartes del Govern civil de Tarragona al director de l'Hospital demanant l'hospitalització d'alguns

dels malalts pobres. (40).
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1347                                                                   0000001317
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta de las estancias causadas en el hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona en el

ejercicio de primero de Abril de 1921 a 31 de Marzo de 1922 por los enfermos transeuntes admitidos
de orden del señor Governador Civil de la provincia  a cargo de la excelentísima Diputación
provincial”.

Cronologia 01.04.1921  - 31.03.1922
Volum i Suport Camisa en format foli. 34 documents.
Abast i Contingut Inclou cartes del Govern civil de Tarragona al director de l'Hospital demanant l'hospitalització d'alguns

dels malalts pobres. (28).
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1346                                                                   0000001316
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta de las estancias causadas en el Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona en el

ejercicio de primero de abril de 1922 a 31 de marzo de 1923 por los enfermos transeuntes ingresados
de orden del señor Governador Civil a cargo de la excelentísima Diputación provincial”.

Cronologia 01.04.1922  - 31.03.1923
Volum i Suport Camisa en format foli. 47 documents.
Abast i Contingut Inclou cartes del Govern civil de Tarragona i la Mancomunitat de Catalunya al director de l'Hospital
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demanant l'hospitalització d'alguns dels malalts pobres. (45).
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1345                                                                   0000001315
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta de las estancias causadas en el Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona en el

ejercicio económico de primero de abril de 1923 a 31 de marzo de 1924  por los enfermos ingresados
por orden del señor Governador Civil de la provincia a cargo de la excelentísima Diputación provincial
y por los aislados de la Casa de Beneficiencia hospitalizados a ruego del director de la misma”.

Cronologia 01.04.1923  - 31.03.1924
Volum i Suport Camisa en format foli. 51 documents.
Abast i Contingut Inclou cartes del Govern civil de Tarragona i la Mancomunitat de Catalunya al director de l'Hospital

demanant l'hospitalització d'alguns dels malalts pobres. (50).
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1358                                                                   0000001328
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a las cuentas de la asistencia hospitalaria facultativa y farmacéutica del chófer

Antonio Vallès”.
Cronologia 25.04.1923  - 15.12.1923
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1440                                                                   0000001499
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la hospitalización de Teresa Ferré, Maria de las Nieves Josa y Felicia Josa para

sujetarse a observacion en virtud de acuerdo de la Comisión mixta y orden del señor gobernador
civil”.

Cronologia 06.1923 
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1343                                                                   0000001313
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta de las estancias causadas en el Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona por los

enfermos ingresados por orden del señor Governador Civil de la provincia a cargo de la excelentísima
Diputación provincial durante el año que ha transcurrido desde primero de abril de mil novecientos
veinte y cuatro a treinta y uno marzo de mil novecientos veinticinco”.

Cronologia 01.04.1924  - 31.03.1925
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1344                                                                   0000001314
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol “Cuenta de las estancias causadas en el Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona por los
enfermos ingresados por orden del señor Governador Civil de la provincia a cargo de la excelentísima
Diputación provincial durante el trimestre de abril, mayo y junio del año 1924 complementario del
ejercicio de 1923-1924”

Cronologia 02.04.1924  - 30.06.1924
Volum i Suport Camisa en format foli. 13 documents.
Abast i Contingut Inclou cartes del Govern civil de Tarragona al director de l'Hospital demanant l'hospitalització d'alguns

dels malalts pobres. (12).
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1288                                                                   0000001333
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cuenta de las estancias causadas en el Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona por los

enfermos ingresados de orden del señor Gobernador Civil de la provincia a cargo de la excelentísima
Diputación provincial durante los nueve meses transcurridos desde primero de julio de 1924 a 31 de
marzo de 1925".

Cronologia 03.07.1924  - 27.03.1925
Volum i Suport Camisa en format foli. 61 documents.
Abast i Contingut Cartes del Govern Civil de Tarragona i Diputació provincial a l'hospital demanant l'hospitalització de

malalts pobres (03.07.1924-27.03.1925) (58).
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1342                                                                   0000001312
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Cuenta de las estancias causadas en el Hospital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona por los

enfermos ingresados por orden del señor Governador Civil de la provincia a cargo de la excelentísima
Diputación provincial durante el cuarto trimestre del ejercicio económico de mil novecientos
veinticuatro a mil novecientos veinticinco”.

Cronologia 03.04.1925  - 30.06.1925
Volum i Suport Camisa en format foli. 24 documents.
Abast i Contingut Inclou cartes del Govern civil de Tarragona al director de l'Hospital demanant l'hospitalització d'alguns

dels malalts pobres. (23).
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1361                                                                   0000001331
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Registre dels malalts hospitalitzats a càrrec de la Diputació i costos d'aquests.
Cronologia 06.07.1925  - 31.12.1925
Volum i Suport Camisa en format foli. 68 documents.
Abast i Contingut Registre dels malalts per mesos (06.07.1925-31.12.1927) (6).

Cartes del Govern Civil de Tarragona i Diputació provincial a l'hospital demanant l'hospitalització de
malalts pobres (06.07.1925-30.12.1925) (61).

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1362                                                                   0000001332
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Registre dels malalts hospitalitzats a càrrec de la Diputació i costos d'aquests.
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Cronologia 01.01.1926  - 31.12.1926
Volum i Suport Camisa en format foli. 166 documents.
Abast i Contingut Registre dels malalts per mesos (01.01.1926-31.12.1926) (13).

Cartes del Govern Civil de Tarragona i Diputació provincial a l'hospital demanant l'hospitalització de
malalts pobres (02.01.1926-16.12.1926) (141).
Carta de la Diputació a l'Hospital acceptant els comptes dels hospitalitzats a càrrec de la mateixa (12).

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1360                                                                   0000001330
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Expediente relativo a los informes a cargo de la excelentísima Diputación provincial en el ejercicio de

1927".
Cronologia 01.01.1927  - 31.12.1927
Volum i Suport Camisa en format foli. 36 documents.
Abast i Contingut Inclou les cartes enviades pel president de la Diputació a l'Administrador de l'Hospital informant de

l'aprobació dels costos ocasionats pels malalts (11.02.1927-07.12.1927) (11).
Registre dels malalts per mesos (01.01.1927-31.12.1927) (12).
Cartes del president de la Diputació a l'hospital demanant l'hospitalització de malalts pobres
(01.12.1927-29.12.1927) (13).

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1359                                                                   0000001329
Unitat instal·lació Capsa 82
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospitalizados por accidentes del trabajo a cargo de la Diputación'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Registre dels malalts hospitalitzats a càrrec de la Diputació i costos d'aquests.
Cronologia 01.01.1928  - 31.12.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 34 documents.
Abast i Contingut Inclou les cartes enviades pel Degà de l'hospital al President de la Diputació informant dels comptes i

les respostes del President de la Diputació a l'Administrador de l'Hospital (22).
Registre dels malalts per mesos (12).

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1591                                                                   0000000064
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Registre dels malalts a càrrec de la Diputació de Tarragona.
Cronologia 01.01.1929  - 31.12.1929
Volum i Suport Camisa en format foli. 35 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1592                                                                   0000000065
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Registre dels malalts a càrrec de la Diputació de Tarragona.
Cronologia 01.01.1930  - 31.12.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 29 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 48                                                                   0000001478
Unitat instal·lació Capsa 45
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Documentació relativa al malalt Diego Rojo Gandia, natural de Melilla.
Cronologia 29.03.1930  - 04.07.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1131                                                                   0000001089
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Libro registro de los enfermos a cargo de la excelentísima Diputación a partir de 1 de Agosto de

1943".
Cronologia 17.06.1930  - 12.12.1947
Volum i Suport Volum en format foli. 49 folis.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1593                                                                   0000000066
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Registre dels malalts a càrrec de la Diputació de Tarragona.
Cronologia 01.01.1931  - 31.12.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 35 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1594                                                                   0000000067
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Registre dels malalts a càrrec de la Diputació de Tarragona.
Cronologia 01.01.1932  - 31.12.1932
Volum i Suport Camisa en format foli. 28 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1595                                                                   0000000068
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Registre dels malalts a càrrec de la Diputació de Tarragona.
Cronologia 01.01.1933  - 31.12.1933
Volum i Suport Camisa en format foli. 33 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1596                                                                   0000000069
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Registre dels malalts a càrrec de la Diputació de Tarragona.
Cronologia 01.01.1934  - 31.12.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 29 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1597                                                                   0000000070
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Registre dels malalts a càrrec de la Diputació de Tarragona.
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Cronologia 01.01.1935  - 31.12.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 25 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1598                                                                   0000000071
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Registre dels malalts a càrrec de la Diputació de Tarragona.
Cronologia 01.01.1936  - 30.06.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 17 documents.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1924                                                                   0000000072
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Registre dels malalts a càrrec de la Diputació de Tarragona.
Cronologia 01.01.1939  - 31.12.1939
Volum i Suport Camisa en format foli. 12 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.5.2.5 Subsèrie Comptes 

Unitat catalogació 1381                                                                   0000001336
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Subvención concedida por la excelentísima Diputación provincial en pago de estancias que

ocasionen los enfermos pobres forasteros".
Cronologia 21.11.1884  - 17.11.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1393                                                                   0000001473
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Sobre no admisión de enfermos forasteros por no percibir cantidad alguna de la subvención

señalada para ello por la Diputación provincial”. 
Cronologia 17.02.1900  - 01.03.1903
Volum i Suport Camisa en format foli. 12 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1401                                                                   0000001476
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a las gestiones practicadas para cobrar lo que adeuda la Diputación provincial”.
Cronologia 06.02.1906  / 08.03.1921
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1366                                                                   0000000055
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol Documentació referent a la petició per part de la Diputació de Tarragona dels rebuts dels ingressos de
l'Hospital per subvencions de la Diputació per un problema amb el Tribunal de Comptes.

Cronologia 25.10.1923  - 30.10.1923
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1443                                                                   0000001501
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al pago de atrasos por la excelentísima Diputación provincial y demás referente

al crédito del hospital contra dicha corporación”.
Cronologia 02.03.1925  / 04.02.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 18 documents.
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.5.2.6 Subsèrie Correspondència 

Unitat catalogació 1382                                                                   0000001472
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Documentació referent a l'estat dels comptes presentats per l'Hospital a la Junta Provincial de

Beneficència relatius a l'ingrés de malalts a càrrec d'aquesta.
Cronologia 02.06.1887  - 18.04.1891
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1411                                                                   0000001471
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a varios datos sobre este hospital pedidos por la Junta de Beneficencia en

cumplimiento de una circular de la Dirección General publicada en la Gaceta del 17 de Enero de este
año”.

Cronologia 29.02.1912  - 25.03.1912
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2233                                                                   0000002233
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta del Govern Civil demanant l'ingrés a càrrec de la Diputació provincial del malalt austríac Simet

Jadrev.
Cronologia 25.09.1914  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc.      

Unitat catalogació 1439                                                                   0000001498
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la hospitalización de las mujeres de vida airada que sean dadas de baja por el

servicio técnico de higiene”. 	
Cronologia 24.01.1919  - 24.04.1924
Volum i Suport Camisa en format foli. 12 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

1.5.3 Sèrie Mútues 

1.5.3.1 Subsèrie Malalts 

Unitat catalogació 1429                                                                   0000001491
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al cobro de los gastos causados por el accidentado Manuel Navarro asegurado

en la compañia La Vasco-Navarra".
Cronologia 28.08.1929  - 19.09.1929
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.5.3.2 Subsèrie Contractes 

Unitat catalogació 2170                                                                   0000001582
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Clàusula adicional del contracte celebrat entre l'Hospital i la Mútua General de Seguros.
Cronologia 02.03.1959  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2169                                                                   0000001580
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Nota de la Mútua de Accidentes del trabajo de Tarragona.
Cronologia 01.07.1966  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.5.4 Sèrie Sindicats 

Unitat catalogació 39                                                                   0000001578
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Acord pres entre la Junta de l'Hospital i el delegat provincial sindical referent a l'admissió de malalts

amb ingressos insuficients assistits com a distingits.
Cronologia 27.11.1943  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.5.5 Sèrie Epidèmies 

Unitat catalogació 2179                                                                   0000001593
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre l'ajuntament de Tarragona i la Junta de l'Hospital relativa a la previsió d'una

epidèma colèrica.
Cronologia 04.08.1890  - 20.09.1893
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1403                                                                   0000001345
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la epidemia de viruela”. 
Cronologia 05.02.1906  - 14.02.1906
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1406                                                                   0000001346
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Antecedentes relativos a la cesión de algunas camas con destino a la Casa blanca en previsión de la

epidemia de cólera”
Cronologia 02.09.1910  - 05.09.1910
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1409                                                                   0000001347
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Antecedentes relativos a la epidemia colérica de éste año”.
Cronologia 25.08.1911  - 20.10.1911
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 66                                                                   0000000047
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Correspondència referent al brot de pneumònia a Madrid el 1981.
Cronologia [Anys setanta del segle XX]
Volum i Suport Camisa en format foli. 1 foli mecanografiat.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.5.6 Sèrie Dietes 

Unitat catalogació 1151                                                                   0000001108
Unitat instal·lació Capsa 71
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Menús de l'hospital.
Cronologia 24.08.1940  - 27.08.1940
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 571                                                                   0000000647
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Normas especiales a seguir en el régimen alimenticio de los enfermos, además de las establecidas

en el Reglamento, según acuerdo de la Junta en sesión del 17 de Mayo de 1941".
Cronologia 17.05.1941  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 568                                                                   0000000646
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Dietes dels malalts de l'hospital.
Cronologia 01.07.1941  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.6 Grup de Series Difunts 

1.6.1 Sèrie Llibres d'òbits 

Unitat catalogació 351                                                                   0000000397
Unitat instal·lació Capsa 34
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Llibre de òbits comensat en lo mes de jener de 1812".
Cronologia 12.01.1812  - 11.11.1851
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró. 488 pàgines amb índex alfabètic.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 353                                                                   0000000399
Unitat instal·lació Capsa 34
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Fragment de llibre d'òbits.
Cronologia 01.11.1863  - 30.11.1863
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 354                                                                   0000000400
Unitat instal·lació Capsa 34
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Fragment de llibre d'òbits.
Cronologia 29.08.1868  - 06.10.1871
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 352                                                                   0000000398
Unitat instal·lació Capsa 34
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Óbitos del hospital civil de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona. Tomo cuarto de 1884".
Cronologia 09.01.1884  - 01.11.1928
Volum i Suport Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró. 261 folis amb índex alfabètic.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.6.2 Sèrie Certificats de defunció 

Unitat catalogació 345                                                                   0000000393
Unitat instal·lació Capsa 32
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Certificats de la defunció d'alguns malalts.
Cronologia [Segle XIX].
Volum i Suport Camisa. Documents en format foli i format quart.
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 356                                                                   0000000403
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Lletra explicant la defunció del mariner Ramon Vasquez de la goleta gallega Nuevo San Pol.
Cronologia 04.03.1847  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 358                                                                   0000000406
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Certificat de defunció i enterrament del mariner del vaixell francès Fete à Dieu, Fidel Potentini.
Cronologia 05.09.1863  
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2163                                                                   0000001572
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta relativa al difunt Mateo Batista Danins.
Cronologia 28.08.1886  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2075                                                                   0000001559
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Carta enviada pel prior de l'hospital, Antoni Parera, al vice-cònsol británic preguntant la religió que

professava John Wollacs.
Cronologia 05.06.1926  - 06.06.1926
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut En el mateix document s'inclou la resposta del vice-cònsol britànic.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 359                                                                   0000000430
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Certificat de defunció de Jaume Mestre Ferré.
Cronologia 1939 
Volum i Suport Camisa en format quart.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.7 Grup de Series Farmàcia 

1.7.1 Sèrie Contractes d'arrendament 

Unitat catalogació 1375                                                                   0000000063
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Nomenament de Juan Domingo boticari de la farmàcia de l'Hospital.
Cronologia 26.11.1806  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 363                                                                   0000000408
Unitat instal·lació Capsa 35
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Farmacia". Expedient número 2.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Contrata para el suministro de medicamentos a este hospital a favor de Don Salvador Tormes y

Pujals hasta 16 Junio 1889 y continuada por su viuda Doña Teresa Carbó según lo preceptuado en la
condicion sexta de la escritura de 17 octubre 1888”.

Cronologia 16.06.1886  - 21.05.1891
Volum i Suport Camisa en format foli. 13 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 364                                                                   0000000409
Unitat instal·lació Capsa 35
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Farmacia". Expedient número 3.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Expedient per donar a conèixer la plaça vacant de farmacèutic de l'hospital i per assessorar-se la

junta de la millor manera d'organització del servei de farmàcia.
Cronologia 26.05.1891  - 23.06.1891
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 365                                                                   0000000410
Unitat instal·lació Capsa 35
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Farmacia". Expedient número 4.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente encargando al farmaceutico de esta ciudad Don Francisco Casas el despacho de las

medicinas y medicamentos que se necesiten en este hospital interin resuelva la Junta la organizacion
del servicio farmaceutico. Desempeñó este servicio desde dia 10 de Junio de 1891 hasta 31 Enero de
1892 en que fué abierta de nuevo la botica de este hospital”.

Cronologia 26.05.1891  - 01.09.1891
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 367                                                                   0000000412
Unitat instal·lació Capsa 35
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Farmacia". Expedient número 6.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente para el arriendo de la farmacia del Hospital al que va anejo el servicio farmacéutico del

mismo otorgado a favor de Don Modesto Vallvé y Fortuny por el terminio de diez años que finaran en
31 de Enero de 1902 prorrogables por cinco años mas. En 23 diciembre 1901 se acordó la prorroga
de los 5 años que finirán en 31 enero de 1907”.

Cronologia 19.11.1891  - 11.02.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 49 documents.
Abast i Contingut Inclou el número 86 de El noticiero farmacéutico de utilidad a la clase farmacéutica y a las que con

ella se relacionan.
Correspondència diversa.

Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 369                                                                   0000000414
Unitat instal·lació Capsa 35
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Farmacia". Expedient número 8.
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nombramiento de farmaceutico a favor de Don Federico Bové”.
Cronologia 23.01.1936  - 12.02.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.7.2 Sèrie Medecines 

Unitat catalogació 368                                                                   0000000413
Unitat instal·lació Capsa 35
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Farmacia". Expedient número 7.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Recurso a la Diputación provincial pidiendo desestime una instancia del farmacéutico Don Mariano

Dexeus pidiendo suministrar las medicinas y medicamentos a la Casa provincial de Beneficencia y
antecedentes que justifican que a dicha Casa de Beneficencia la surte la botica de este Hospital
desde la fundación de aquella”.

Cronologia 12.06.1876  - 31.03.1893
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 366                                                                   0000000411
Unitat instal·lació Capsa 35
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Farmacia". Expedient número 5.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente para la confección de un petitorio o lista de sustancias con destino al hospital”.
Cronologia 05.11.1891  - 19.11.1891
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.7.3 Sèrie Permisos 

Unitat catalogació 362                                                                   0000000407
Unitat instal·lació Capsa 35
Signatura antiga Pertanyent al lligall: "Hospital-Farmacia" Expedient número 1.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Copias de Reales ordenes referentes a la facultad concedida a este Hospital para vender al público

medicamentos de su botica”.
Cronologia 1841 - 1863
Volum i Suport Camisa en format foli 2 documents.
Abast i Contingut Inclou petitori de productes per la farmàcia.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.8 Grup de Series Edifici 

1.8.1 Sèrie Obres i reformes 

1.8.1.1 Subsèrie Pressupostos 

Unitat catalogació 601                                                                   0000000668
Unitat instal·lació Capsa 43
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario'.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Presupuesto para la reforma del salón de reuniones”.
Cronologia 25.09.1889  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 602                                                                   0000000669
Unitat instal·lació Capsa 43
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Construcción de las galerias del patio de éste Hospital”.
Cronologia 09.02.1890  - 17.12.1891
Volum i Suport Camisa en format foli. 11 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 604                                                                   0000000671
Unitat instal·lació Capsa 43
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nuevas obras y reparaciones en la habitación del médico”.
Cronologia 15.12.1891  - 31.01.1892
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 593                                                                   0000000660
Unitat instal·lació Capsa 43
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Construcción de una mesa para operaciones y otra para curaciones”.
Cronologia 1896 
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 594                                                                   0000000661
Unitat instal·lació Capsa 43
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Antecedentes relativos a la construcción de una cloaca colectora de todos los conductos de aguas

sucias y letrinas del Hopsital civil y habitaciones del médico farmacéutico para empalmarla con la
general de la calle de San Agustín”.

Cronologia 22.04.1912  - 27.09.1912
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 595                                                                   0000000662
Unitat instal·lació Capsa 43
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la construcción de tuberias de bajada de aguas en sustitución de los canalones

existentes en los edificios de este Hospital”.
Cronologia 05.07.1912  - 12.12.1913
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Abast i Contingut
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 597                                                                   0000000664
Unitat instal·lació Capsa 43
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Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la reparación de la galeria del segundo piso”.
Cronologia 12.02.1914  - 23.03.1914
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 596                                                                   0000000663
Unitat instal·lació Capsa 43
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la demolición y reconstrucción de un techo ruinoso de la habitación del médico

y arreglo de las bajadas de aguas sucias situadas en el extremo de la galeria de la planta alta del
Hospital”.

Cronologia 18.05.1914  - 23.07.1914
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 599                                                                   0000000666
Unitat instal·lació Capsa 43
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a varias obras verificadas en el Hospital”.
Cronologia 30.05.1924  - 16.02.1925
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1077                                                                   0000001045
Unitat instal·lació Capsa 68
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost de La Térmica, S.A per a la instal·lació de calefacció.
Cronologia 12.11.1924  - 13.11.1924
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1083                                                                   0000001051
Unitat instal·lació Capsa 68
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Expediente para la construción de las obras e instalación de la radiografia en este hospital".
Cronologia 18.11.1925  - 21.07.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1075                                                                   0000001043
Unitat instal·lació Capsa 68
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pressupost de Sociedad Ibérica de construcciones eléctricas per la instal·lació d'un aparell de radium.
Cronologia 12.06.1928  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1082                                                                   0000001050
Unitat instal·lació Capsa 68
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Expediente referente a la instalación del aparato de terapia Habilivolt".
Cronologia 30.06.1928  - 21.12.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 13 documents.
Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1080                                                                   0000001048
Unitat instal·lació Capsa 68
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pressupost de la casa Siemens Reiniger Veifa S.A per a  la instal·lació d'un aparell per a radioterapia.
Cronologia 09.07.1928  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1078                                                                   0000001046
Unitat instal·lació Capsa 68
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pressupost de La Térmica, S.A per a la instal·lació de calefacció.
Cronologia 22.06.1929  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 634                                                                   0000000697
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost de l’empresa Ericsson per a la instal·lació d'un condensador.
Cronologia 20.09.1933  - 11.10.1933
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Abast i Contingut Inclou dibuix.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1081                                                                   0000001049
Unitat instal·lació Capsa 68
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pressupost de Ramon Magarolas per a la instal·lació de calefacció per aigua calenta.
Cronologia 01.03.1934  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou plànols.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 603                                                                   0000000670
Unitat instal·lació Capsa 43
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario'.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Presupuesto para la construccion de unas galerias”.
Cronologia 24.01.1944  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 893                                                                   0000000950
Unitat instal·lació Capsa 62
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència amb Industrias G.A.M.M.A., S.L.
Cronologia 19.12.1944  - 13.06.1945
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 894                                                                   0000000951
Unitat instal·lació Capsa 62
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència i comanda amb La Central Siderúrgica.
Cronologia 12.01.1945  - 25.10.1945
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 614                                                                   0000000680
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost de l’empresa La Térmica S.A per a la instalació d'un muntaplats i un muntacamilles.
Cronologia 28.01.1946  - 02.02.1946
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut Inclou plànols.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 615                                                                   0000000681
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost de l’empresa Ascensores montacargas Deop per a la instalació d'un muntaplats i un

muntacamilles.
Cronologia 23.02.1946  
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 612                                                                   0000000678
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost de l’empresa Erebus per a la instalació de calefacció a l'hospital.
Cronologia 18.05.1946  
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Abast i Contingut Inclou plànols.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 891                                                                   0000000948
Unitat instal·lació Capsa 62
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pressupost d' Antonio Cantos. Arquitectura en piedra, mármoles y lápidas.
Cronologia 03.06.1946  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 628                                                                   0000000692
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pressupost d'Emili Solé per folrar una escala amb marbre.
Cronologia 08.06.1946  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 613                                                                   0000000679
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost de Ramon Magarolas per a la instalació de calefacció i aigua calenta a l'hospital.
Cronologia 12.06.1946  - 13.10.1948
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Abast i Contingut Inclou plànols.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 624                                                                   0000000693
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pressupost de Miquel Maria Melendres Rosich per folrar una escala amb marbre.
Cronologia 28.06.1946  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 611                                                                   0000000677
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pressupost de Ramon Magarolas per a la instalació de portes plegables de sistema modular amb

tanca de seguretat.	
Cronologia 20.01.1947  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 627                                                                   0000000691
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pressupost de Jaume Llovell per a les obres de construcció d’un cel obert.
Cronologia 21.10.1947  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 631                                                                   0000000695
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pressupost de Ramon Magarolas per a la instal·lació d’una cuina.
Cronologia 27.03.1950  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Abast i Contingut Inclou dibuix.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1085                                                                   0000001408
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupostos i factures de les obres de millora de l'Escola d'infermeres.
Cronologia 30.09.1953  - 30.09.1955
Volum i Suport Camisa en format foli. 19 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1091                                                                   0000001534
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupostos de J. Llovell Miquel, mestre de cases, per diversos arrenjaments.
Cronologia 05.12.1954  - 12.05.1959
Volum i Suport Camisa en format foli. 21 documents.
Abast i Contingut Inclou arrenjaments de l'hospital i de diverses cases propietat d'aquest.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1090                                                                   0000001411
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupostos de Viuda de Pablo Serra per diverses obres de millora.
Cronologia 14.07.1955  - 01.05.1959
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1092                                                                   0000001414
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pressupost de I.M.A.R.E., S.L relatiu a unes obres de millora de l'hospital.
Cronologia 20.03.1956  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1093                                                                   0000001412
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pressupost d'Emilio Solé per uns treballs en marbre a efectuar a la capella de l'hospital.
Cronologia 01.12.1956  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1025                                                                   0000000980
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupostos de Conrado Subirats, pintor i estucador per pintar algunes parts de l'hospital.
Cronologia 10.07.1957  - 09.04.1960
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1089                                                                   0000001410
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Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost de Luis Clanchet per la instal·lació de l'aigua a la casa del carrer Real número 1.
Cronologia 06.02.1958  - 07.02.1958
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1094                                                                   0000001413
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pressupost de Mosaicos J.A.P.M. per la compra d'unes rajoles de color.
Cronologia 01.07.1958  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1029                                                                   0000001019
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència i pressupostos de Cardona i Munné, S.A per a la instal·lació de material sanitari.
Cronologia 20.10.1958  - 07.03.1961
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1022                                                                   0000001013
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupostos de J. Llovell Miquel, mestre d'obres, per reformes a realitzar a l'hospital.
Cronologia 31.03.1959  - 27.03.1961
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1030                                                                   0000001020
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost de Viuda de Pablo Serra per la instal·lació electrica i d'aigua a l'Hospital.
Cronologia 04.1959 - 17.04.1961
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1024                                                                   0000001015
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost d'Antonio Ferrer Casas per enguixar unes parets.
Cronologia 06.04.1959  - 01.04.1961
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1036                                                                   0000001026
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost de B. Escarré per uns treballs en fusteria a realitzar a l'hospital.
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Cronologia 07.04.1959  - 28.03.1961
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1035                                                                   0000001025
Unitat instal·lació Capsa 66
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost i correspondència amb Mas, Goberna & Mosso S.L per a la construcció i instal·lació d'un

muntallits.
Cronologia 24.04.1959  - 21.07.1961
Volum i Suport Camisa en format foli. 10 documents.
Abast i Contingut Inclou plànols de la ubicació dels muntacamilles.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.8.1.2 Subsèrie Contractes 

Unitat catalogació 587                                                                   0000000654
Unitat instal·lació Capsa 42
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Convenio privado entre la administración y Don Tomás Maria Fábregas respecto la conducción de

aguas a este hospital”.
Cronologia 07.12.1848  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 592                                                                   0000000659
Unitat instal·lació Capsa 43
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Alumbrado por gas en éste Hospital”.
Cronologia 20.09.1887  - 21.01.1899
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Abast i Contingut 20.09.1887, Tarragona. Carta de la Fábrica de gas Tarragona als administradors de l'hospital referent

a l'arribada del gas a l'hospital.
30.09.1887, Tarragona. Carta de Gasómetro Tarraconense a la Junta de l'hospital informant que són
l'empresa encarregada de proporcionar el gas a la ciutat i per tant, a l'hospital.
03.10.1887, Tarragona. Carta de la Sociedad Tarraconense para el alumbrado por gas a la Junta de
l'hospital acordant el preu del metre cúbic de gas a 17 cèntims de pesseta.
20.01.1899, Tarragona. Carta de la Junta a l'empresa Gasómetro Tarraconense queixant-se de
l'augment del preu del metre cúbic de gas. Adjunt còpia del contracte que estableix el preu del metre
cúbic de gas a 17 cèntims de pesseta.
21.01.1899, Tarragona. Resposta de l'empresa Gasómetro Tarraconense al degà de la Junta de
l'hospital.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1076                                                                   0000001044
Unitat instal·lació Capsa 68
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Contracte amb Le Radium Belge.
Cronologia 26.12.1928  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.8.1.3 Subsèrie Projectes i plànols 
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Unitat catalogació 591                                                                   0000000658
Unitat instal·lació Capsa 41
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Proyecto del nuevo hospital civil de Tarragona. Arquitecto: Don Ramon Salas".
Cronologia 1882 
Volum i Suport Lligall en format foli. 
Abast i Contingut Inclou: Memòria, Pressupost de les obres, Condicions facultatives, Informe referent al nou projecte

d'hospital i diversos plànols.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 600                                                                   0000000667
Unitat instal·lació Capsa 43
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital. Donativos, legados, obras, mobiliario'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la construcción de nuevos lavaderos”.
Cronologia 01.06.1926  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut Incolu plànol.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 617                                                                   0000000683
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Plànol de diferents seccions de l'hospital.
Cronologia 1944 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 619                                                                   0000000685
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Memoria y planos. Legalización de las obras de reforma de un ala del Hospital de San Pablo y Santa

Tecla para convertirla en clínica. Sita en la calle San Agustín número 1 Tarragona”.
Cronologia 1945 - 08.06.1948
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou plànols, correspondència i altra documentació.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 618                                                                   0000000684
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Proyecto de instalación en el Hospital de San Pablo y Santa Tecla de una casa de socorro.

Tarragona”.
Cronologia 17.05.1947  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou:

Memòria i pressupost.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 616                                                                   0000000682
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol “Proyecto de reconstrucción y reforma de parte del edificio destinado a Hospital de San Pablo y Santa
Tecla. Tarragona”

Cronologia 28.06.1947  
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut Inclou: memòria, pressupost i aplicació de preus.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 620                                                                   0000000686
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Plànols de l’entresol de l’Hopsital.
Cronologia 1948 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 610                                                                   0000000676
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Plànols de l'hospital.
Cronologia [Segona meitat del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut Plànol del primer pis.

Plànol del segon pis.
Plànol de les façanes.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 621                                                                   0000000687
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Plànols de la situació dels muntalliteres.
Cronologia [Segona meitat del segle XX].
Volum i Suport Exclòs per cronologia recent.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 609                                                                   0000000674
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Proyecto de reforma de aberturas en el hospital de San Pablo y Santa Tecla fachada a la Rambla de

San Carlos. Tarragona”.
Cronologia 18.04.1951  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Abast i Contingut Inclou:

Memòria i autorització de l'ajuntament.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 606                                                                   0000000673
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Proyecto de instalación de un restaurante en los bajos del inmueble propiedad del hospital de San

Pablo y Santa Tecla”.
Cronologia 17.09.1952  - 12.11.1952
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 17.09.1952, Tarragona. Memòria i plànols per l'arquitecte Juan Zaragoza Albi.
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14.11.1952, Tarragona. Pagament de la líquidació a l'Ajuntament de Tarragona per efectuar les obres.
12.11.1952, Tarragona. Carta del Secretari general de l'Ajuntament al degà de l'hospital mossèn
Vicens Nolla Gil autoritzant la realització de les obres.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.8.1.4 Sèrie Informes 

Unitat catalogació 607                                                                   0000000675
Unitat instal·lació Capsa 43
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Declaració dels desperfectes soferts a l’hospital degut als bombardeigs a la ciutat durant la Guerra

Civil espanyola.
Cronologia 31.05.1947  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.8.2 Sèrie Pòlisses i assegurances 

Unitat catalogació 1444                                                                   0000001512
Unitat instal·lació Capsa 84
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Seguros contra incendios póliza del contratado con La Urbana en 23 junio por diez años que finiran

en 24 junio 1941 del edificio hospital e iglesia por 25.000 pessetas y mobiliario por 30.000, osea
280.000 pessetas y prima anual de 115,50. Contiene también los antecedentes y pólizas de los
contratos anteriores".

Cronologia 20.05.1901  - 18.10.1945
Volum i Suport Camisa en format foli. 20 documents.
Abast i Contingut Inclou les assegurançes amb la companyia asseguradora "La Catalana" (1925-1945).
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 841                                                                   0000000194
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pòlissa d'assegurança dels vidres de l'Hospital amb la companyia La Previsión Nacional.
Cronologia 10.03.1941  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1058                                                                   0000001621
Unitat instal·lació Capsa 67
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pòlissa d'assegurança dels vidres de l'Hospital amb la companyia La Previsión Nacional.
Cronologia 01.03.1945  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc.      

Unitat catalogació 155                                                                   0000000193
Unitat instal·lació Capsa 21
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Pòlissa d'assegurança dels vidres de l'Hospital amb la companyia La Previsión Nacional.
Cronologia 31.05.1953  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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1.9 Grup de Series Hospital militar 

1.9.1 Sèrie Administració 

1.9.1.1 Subsèrie Correspondència 

Unitat catalogació 1485                                                                   0000001167
Unitat instal·lació Capsa 86
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital militar'. Expedient número 4.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Expediente para levantar un tabique en el local en el lugar dónde se deposita la ropa sucia situado

encima la carbonera”.
Cronologia 19.04.1885  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1484                                                                   0000001397
Unitat instal·lació Capsa 86
Signatura antiga Pertanyent al lligal: 'Hospital militar'. Expedient 3.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente pidiendo aumento en el alquilar del local que ocupa el Hospital militar”.
Cronologia 11.06.1885  - 13.12.1899
Volum i Suport Camisa en format foli. 16 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1369                                                                   0000000058
Unitat instal·lació Capsa 7
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Correspondència amb el Govern Civil de la ciutat pel trasllat d'uns presos afectats pel tifus.
Cronologia 13.12.1887  
Volum i Suport Camisa en format quart. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1486                                                                   0000001398
Unitat instal·lació Capsa 86
Signatura antiga Pertanyent al lligal: 'Hospital militar'. Expedient 5.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente para la admisión en el Hospital civil de los enfermos militares por proponerse la supresion

del Hospital militar de esta plaza”.
Cronologia 22.04.1893  - 02.10.1893
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1489                                                                   0000001168
Unitat instal·lació Capsa 86
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital militar'. Expedient número 7.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente pidiendo la realización de varias obras que fue denegada”.
Cronologia 26.08.1896  - 18.10.1896
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1493                                                                   0000001170
Unitat instal·lació Capsa 86
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Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de la Comisaria de Guerra de Tarragona al Majordom de l'Hospital referent al trencament dels

vidres d'unes finestres durant un episòdi de fort vent que va ocorre a la ciutat.
Cronologia 13.05.1898  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1481                                                                   0000001396
Unitat instal·lació Capsa 86
Signatura antiga Pertanyent al lligal: 'Hospital militar'. Expedient 9.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente para el ingreso en el hospital civil de los soldados enfermos en el caso de que se ordene

la supresión del militar de esta plaza”.
Cronologia 08.03.1900  - 29.03.1900
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1480                                                                   0000001164
Unitat instal·lació Capsa 86
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital militar'. Expedient número 10.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Habilitación de un local para la instalación de una estufa locomóbil”.
Cronologia 21.12.1901  - 23.12.1901
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1497                                                                   0000001406
Unitat instal·lació Capsa 86
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a las gestiones practicadas para lograr un aumento en el alquiler del local que

ocupa dicho Hospital. (Continuación del expediente número 3 del año 1885)”.
Cronologia 03.08.1903  - 06.05.1913
Volum i Suport Camisa en format foli. 55 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1501                                                                   0000001391
Unitat instal·lació Capsa 86
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre la Junta de l'Hospital i la direcció de l'Hospital militar relativa a la necessitat

d'efectuar unes obres a les golfes de l'Hospital militar.
Cronologia 06.10.1905  - 26.10.1905
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1479                                                                   0000001395
Unitat instal·lació Capsa 86
Signatura antiga Pertanyent al lligal: 'Hospital militar'. Expedient 12.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a las gestiones practicadas para cobrar los meses atrasados del arriendo del

Hospital militar”.
Cronologia 22.11.1905  - 02.10.1908
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Llengües Castellà.
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Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2190                                                                   0000001608
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència relativa a l'inici de les obres al local de l'Hospital militar.
Cronologia 03.07.1908  - 29.10.1908
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1491                                                                   0000001402
Unitat instal·lació Capsa 86
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Documentació relativa a l'inscripció del solar de l’Hospital militar al Registre de la propietat.
Cronologia 25.11.1911  - 03.03.1914
Volum i Suport Camisa en format foli. 16 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1476                                                                   0000001162
Unitat instal·lació Capsa 86
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital militar'. Expedient número 15.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Antecedentes sobre la reclamación hecha al Ministerio de la Guerra de un crédito de 250 pesetas

procedente del arriendo del Hospital Militar de los meses de novembre y diciembre de 1911”.
Cronologia 11.10.1912  - 26.01.1917
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2189                                                                   0000001607
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de la Jefatura administrativa de la província de Tarragona referent al retard en el cobrament del

lloguer del local que ocupa l'Hospital militar.
Cronologia 24.10.1912  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1492                                                                   0000001169
Unitat instal·lació Capsa 86
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Documentació referent als arrenjaments que s'havien de realitzar a l'Hospital militar.
Cronologia 16.12.1914  - 23.12.1914
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2191                                                                   0000001609
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de la Junta de l'Hospital al Governador militar de Tarragona relativa a l'inici de les obres

d'arrenjament del sostre d'algunes dependències de l'Hospital militar.
Cronologia 22.01.1915  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1495                                                                   0000001171
Unitat instal·lació Capsa 86
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre l'Hospital militar i la Junta de l'Hospital per enblanquinar el pati central de

l'Hospital militar.
Cronologia 29.02.1916  - 22.03.1916
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 document.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1477                                                                   0000001163
Unitat instal·lació Capsa 86
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital militar'. Expedient número 14.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a las gestiones practicadas para encargar a un instituto religioso el servicio

sanitario del Hospital militar”.
Cronologia 05.12.1916  - 26.02.1928
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1496                                                                   0000001172
Unitat instal·lació Capsa 86
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre l'Hospital militar i la Junta de l'Hospital per la instal·lació d'una cuina

econòmica.
Cronologia 29.01.1920  - 07.02.1920
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 document.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2167                                                                   0000001577
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Telegrames enviats a l'Hospital militar relatius al cobrament de les estances dels militars.
Cronologia [Dècada de 1931].
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2153                                                                   0000001560
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre la direcció de l'Hospital militar i la Junta de l'Hospital referent a l'infermer

Josep Aura Roger.
Cronologia 26.11.1931  - 20.01.1932
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 436                                                                   0000001629
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre l'Hospital militar i la Junta de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla relativa al
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cobrament de les estances dels militars hospitalitzats l'any 1932.
Cronologia 01.01.1932  - 02.03.1933
Volum i Suport Camisa en format foli. 26 documents en format quart.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.    

Unitat catalogació 438                                                                   0000001630
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència relativa al cobrament de les estances dels militars hospitalitzats l'any 1934.
Cronologia 24.04.1934  - 27.08.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents en format quart.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.     

Unitat catalogació 2157                                                                   0000001565
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre la direcció de la Clínica militar i la Junta de l'Hospital referent a les normes a

seguir per fer efectives les estances dels individus hospitalitzats com a presos.
Cronologia 22.10.1934  - 24.10.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2155                                                                   0000001563
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre la direcció de la Clínica militar i la Junta de l'Hospital referent a la necessitat

del primer de comptar amb personal d'oficina que s'ocupin dels assumptes burocràtics de la clínica.
Cronologia 24.10.1934  - 23.07.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 10 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 439                                                                   0000001631
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència relativa al cobrament de les estances dels militars hospitalitzats l'any 1935.
Cronologia 03.01.1935  - 26.09.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 20 documents en format quart i 2 telegrames.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.     

Unitat catalogació 2156                                                                   0000001564
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre la direcció de la Clínica militar i la Junta de l'Hospital referent a la necessitat

d'instal·lar un sistema de calefacció a la clínica militar.
Cronologia 12.02.1935  - 02.03.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2187                                                                   0000001605
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol Carta de la Comandància militar de Tarragona al degà de la Junta de l'Hospital relativa a la necessitat
d'instal·lar un local com a comissaria d'entrada de malalts a l'Hospital militar.

Cronologia 03.10.1935  - 14.09.1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 962                                                                   0000000052
Unitat instal·lació Capsa 64
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta del director de l'Hospital militar al degà de la Junta de l'Hospital informant de l'ingrés d'un soldat

dement.
Cronologia 10.10.1935  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 440                                                                   0000001632
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència amb la Comandancia de Carabineros relativa al cobrament de les estances dels

militars hospitalitzats el desembre de 1935.
Cronologia 06.01.1936  - 05.03.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.     

Unitat catalogació 1389                                                                   0000001341
Unitat instal·lació Capsa 83
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre la Comandancia militar de Tarragona i el degà de l'Hospital referent a l'ingrés

del malalt Tomás Campillo Bielsa.
Cronologia 31.01.1936  - 01.02.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2154                                                                   0000001562
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondpencia entre la jefatura de sanidad militar de Tarragona i la direcció de la clínica militar

referent a la causa del cobrament de 750 pessetes al ex-tinent Antonio Faure Blano.
Cronologia 18.06.1936  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.9.1.2 Subsèrie Contractes 

Unitat catalogació 1995                                                                   0000000415
Unitat instal·lació Capsa 35
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Notas sacadas de lo mas esencial que contiene el plan de condiciones para la contrata del Hospital

militar de Tarragona".
Cronologia [Primera meitat segle XIX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 15 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1482                                                                   0000001165
Unitat instal·lació Capsa 86
Signatura antiga Pertanyent al lligall: 'Hospital militar'. Expedient número 1.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Contrato de arriendo del local que ocupa el Hospital militar”.
Cronologia 02.05.1855  - 16.02.1894
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1475                                                                   0000001161
Unitat instal·lació Capsa 86
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Escritura de arriendo otorgado por la muy ilustre Junta del Hospital de San Pablo y Santa Tecla de

esta ciudad al ramo de guerra. Autorizada por Don Antonio Soler y Soler. Notario del colegio del
territorio de la Audiencia de Barcelona con residencia en Tarragona a los 17 de octubre de 1907”.

Cronologia 17.10.1907  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 441                                                                   0000001633
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Copia en su parte necesaria de la circular (ccln número 211) que  se cita en el contrato de la sala

militar para la rendición de cuentas”.
Cronologia 30.05.1921  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.     

Unitat catalogació 1478                                                                   0000001394
Unitat instal·lació Capsa 86
Signatura antiga Pertanyent al lligal: 'Hospital militar'. Expedient 26.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a las gestiones para un nuevo arriendo del Hospital militar que ha sido otorgado

en 13 marzo 1925”.
Cronologia 07.08.1924  - 27.10.1931
Volum i Suport Camisa en format foli. 39 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 377                                                                   0000000475
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la instalación de la sala militar. Contrato e incidencias”.
Cronologia 12.1931 - 1932
Volum i Suport Camisa en format foli. 15 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 639                                                                   0000001561
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Proyecto de contrato entre el ministerio del ejercito y el pío Hospital de San Pablo y Sante Tecla de

Tarragona para la hospitalización de los señores jefes, oficiales, suboficiales, C.A.S.E. y personal

296



Arxiu Històric Hospital Sant Pau i Santa Tecla - AHSPT

Arx
iu

 H
is

tò
ric

 H
os

pi
ta

l S
an

t P
au

 i 
San

ta
 T

ec
la

acogido al seguro militar de enfermedad así como los familiares de todos estos y los del personal de
tropa". 

Cronologia 1959 
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.9.1.3 Sèrie Acords 

Unitat catalogació 1500                                                                   0000001426
Unitat instal·lació Capsa 86
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Llibreta dels acords presos entre la Junta de l'Hospital i la direcció de l'Hospital militar.
Cronologia 08.07.1903  - 07.02.1920
Volum i Suport Llibreta en format quart. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.9.2 Sèrie Economia 

1.9.2.1 Subsèrie Comptes 

Unitat catalogació 346                                                                   0000000389
Unitat instal·lació Capsa 32
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Cuenta que rinde el oficial segundo Don Jaime Marquet de los gastos satisfechos por trasportes del

material de artilleria en esta plaza".
Cronologia 30.04.1872  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 2188                                                                   0000001606
Unitat instal·lació Capsa 45
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre la Junta de l'Hospital i la direcció de l'Hospital militar de Barcelona relativa als

comptes de les estances dels militars hospitalitzats.
Cronologia 30.11.1934  - 06.12.1934
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.9.3 Sèrie Malalts 

1.9.3.1 Subsèrie Registres d'entrada i sortida 

Unitat catalogació 378                                                                   0000000453
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 10.1931 
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 651                                                                   0000000698
Unitat instal·lació Capsa 44
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Registre d'entrada i sortida de l'Hospital militar.
Cronologia 01.10.1931  - 01.08.1936
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Volum i Suport Volum en format quart. 182 pàgines.
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 379                                                                   0000000449
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 11.1931 
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 380                                                                   0000000450
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 12.1931 
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 381                                                                   0000000451
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 01.1932 
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 382                                                                   0000000452
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 02.1932 
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 383                                                                   0000000448
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 03.1932 
Volum i Suport Camisa en format foli. 20 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats i abonaments de medicaments dels militars.      
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 384                                                                   0000000454
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 04.1932 
Volum i Suport Camisa en format foli. 13 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació de medicaments subministrats i abonaments de medicaments.
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 385                                                                   0000000455
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 05.1932 
Volum i Suport Camisa en format foli. 24 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació de medicaments subministrats i abonaments de medicaments.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 386                                                                   0000000456
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 06.1932 
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 387                                                                   0000000457
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 07.1932 
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut Inclou relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 388                                                                   0000000458
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 08.1932 
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Abast i Contingut Inclou relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 389                                                                   0000000459
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 09.1932 
Volum i Suport Camisa en format foli. 24 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats i abonaments de medicaments.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 390                                                                   0000000460
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 10.1932 
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Volum i Suport Camisa en format foli. 31 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats i abonaments de medicaments.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 391                                                                   0000000461
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 11.1932 
Volum i Suport Camisa en format foli. 20 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 392                                                                   0000000462
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 12.1932 
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 393                                                                   0000000463
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 01.1933 
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 394                                                                   0000000464
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 02.1933 
Volum i Suport Camisa en format foli. 11 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 395                                                                   0000000465
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 03.1933 
Volum i Suport Camisa en format foli. 11 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 396                                                                   0000000466
Unitat instal·lació Capsa 37
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 04.1933 
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 397                                                                   0000000467
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 05.1933 
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 398                                                                   0000000468
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 06.1933 
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 399                                                                   0000000469
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 07.1933 
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 400                                                                   0000000470
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 08.1933 
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 401                                                                   0000000471
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 09.1933 
Volum i Suport Camisa en format foli. 14 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 402                                                                   0000000472
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 10.1933 
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 403                                                                   0000000473
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 11.1933 
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 404                                                                   0000000474
Unitat instal·lació Capsa 37
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 12.1933 
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 405                                                                   0000000476
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 01.1934 
Volum i Suport Camisa en format foli. 10 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 406                                                                   0000000477
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 02.1934 
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 407                                                                   0000000478
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 03.1934 
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 408                                                                   0000000479
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 04.1934 
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 409                                                                   0000000480
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 05.1934 
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 410                                                                   0000000481
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 06.1934 
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 411                                                                   0000000482
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 07.1934 
Volum i Suport Camisa en format foli. 15 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 412                                                                   0000000483
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 08.1934 
Volum i Suport Camisa en format foli. 14 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 413                                                                   0000000484
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
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Cronologia 09.1934 
Volum i Suport Camisa en format foli. 15 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 414                                                                   0000000485
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 10.1934 
Volum i Suport Camisa en format foli. 15 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 415                                                                   0000000486
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 11.1934 
Volum i Suport Camisa en format foli. 25 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 416                                                                   0000000487
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 12.1934 
Volum i Suport Camisa en format foli. 20 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 417                                                                   0000000488
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 01.1935 
Volum i Suport Camisa en format foli. 13 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 418                                                                   0000000489
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 02.1935 
Volum i Suport Camisa en format foli. 16 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 419                                                                   0000000490
Unitat instal·lació Capsa 38
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 03.1935 
Volum i Suport Camisa en format foli. 13 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 420                                                                   0000000491
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 04.1935 
Volum i Suport Camisa en format foli. 18 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 421                                                                   0000000492
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 05.1935 
Volum i Suport Camisa en format foli. 15 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 422                                                                   0000000493
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 06.1935 
Volum i Suport Camisa en format foli. 15 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 423                                                                   0000000494
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 07.1935 
Volum i Suport Camisa en format foli. 15 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 424                                                                   0000000495
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 08.1935 
Volum i Suport Camisa en format foli. 18 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 425                                                                   0000000496
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 09.1935 
Volum i Suport Camisa en format foli. 14 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 426                                                                   0000000497
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 10.1935 
Volum i Suport Camisa en format foli. 15 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 427                                                                   0000000498
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 11.1935 
Volum i Suport Camisa en format foli. 14 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 428                                                                   0000000499
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 12.1935 
Volum i Suport Camisa en format foli. 13 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 429                                                                   0000000500
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 01.1936 
Volum i Suport Camisa en format foli. 13 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 430                                                                   0000000501
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 02.1936 
Volum i Suport Camisa en format foli. 14 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
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Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 431                                                                   0000000502
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 03.1936 
Volum i Suport Camisa en format foli. 13 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 432                                                                   0000000503
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 04.1936 
Volum i Suport Camisa en format foli. 18 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 433                                                                   0000000504
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 05.1936 
Volum i Suport Camisa en format foli. 13 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 434                                                                   0000000505
Unitat instal·lació Capsa 38
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació de les estances a l’hospital dels diferents cossos militars.
Cronologia 06.1936 
Volum i Suport Camisa en format foli. 14 documents.
Abast i Contingut Inclou una relació dels medicaments subministrats.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

1.9.4 Sèrie Obres i reformes 

Unitat catalogació 1505                                                                   0000001405
Unitat instal·lació Capsa 86
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Sol·licitud i permís d’obres per l'ampliació d'una finestra i una porta.
Cronologia 11.11.1893  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1488                                                                   0000001400
Unitat instal·lació Capsa 86
Signatura antiga Pertanyent al lligal: 'Hospital militar'. Expedient 2.

307



Arxiu Històric Hospital Sant Pau i Santa Tecla - AHSPT

Arx
iu

 H
is

tò
ric

 H
os

pi
ta

l S
an

t P
au

 i 
San

ta
 T

ec
la

Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente para la construcción de nuevos escusados”.
Cronologia 29.06.1894  - 04.03.1886
Volum i Suport Camisa en format foli. 12 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1487                                                                   0000001399
Unitat instal·lació Capsa 86
Signatura antiga Pertanyent al lligal: 'Hospital militar'. Expedient 6.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente sobre la colocación de una verja que imposibilitaba la entrada a las habitaciones del

café”. 
Cronologia 29.06.1894  - 02.07.1894
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1499                                                                   0000001393
Unitat instal·lació Capsa 86
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Presupuesto para las obras de construcción de un pavimento de portland en el vestíbulo y claustro

del Hospital militar".
Cronologia 14.08.1903  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1498                                                                   0000001392
Unitat instal·lació Capsa 86
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Pressupost d'obres a realitzar a l'Hospital militar.
Cronologia 23.02.1904  - 03.03.1904
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1494                                                                   0000001403
Unitat instal·lació Capsa 86
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Documentació referent a les obres del sostre de la galeria del pis principal de l'Hospital militar.
Cronologia 02.07.1908  - 24.09.1909
Volum i Suport Camisa en format foli. 11 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1504                                                                   0000001404
Unitat instal·lació Capsa 86
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Relació d’obres i millores realitzades l'any 1909.
Cronologia 11.07.1908  - 02.06.1909
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1490                                                                   0000001401
Unitat instal·lació Capsa 86
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Signatura antiga Pertanyent al lligal: 'Hospital militar'. Expedient 13.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al abastecimiento de agua y reforma del depósito de letrinas de dicho edificio”.
Cronologia 16.09.1908  - 26.10.1923
Volum i Suport Camisa en format foli. 42 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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