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La documentació del Consell General 
a l'Arxiu històric de Sant Julià de Lòria.
Una relació de documents

’arxiu històric del Comú de Sant Julià de
Lòria conserva una mica més de cent
cinquanta documents referents al Consell
General, amb un interval de 475 anys. Són

documents que tracten de qüestions entre el Consell i el
Comú, entre el Comú i els particulars, entre el Consell i els
particulars i també entre particulars. La majoria dels
documents fan referència a la Parròquia de Sant Julià de
Lòria, però també n’hi ha referents a les Valls d’Andorra en
general i a altres parròquies en concret. 
La primera referència que tenim és la sentència de visura
del 1487 relativa al litigi entre les parròquies de Sant Julià
de Lòria i d’Andorra la Vella pels emprius i l’obac de Prat
Primer i Palomera. L’últim document relacionat és del 1962
i també fa referència a una qüestió de límits, però en
aquest cas entre Andorra i Espanya. Les obres de
construcció de la carretera d’Aixovall a Os de Civís posaven
en perill una marca de la línia divisòria feta en una roca al
prat de Tunyo i les autoritats van aixecar una acta perquè
en quedés constància per a la posteritat.
La qüestió dels límits és un tema recurrent en la
documentació que conservem del Consell General al llarg
dels anys. Els conflictes territorials de la Parròquia de Sant
Julià de Lòria amb Andorra la Vella apareixen novament els
anys 1890-1891, 1926 i 1932. També s’hi reflecteix el
conflicte territorial amb Arcavell. El 1839 el Consell General
ordena fer visura de creus amb els veïns d’Arcavell. Però
és el 1896 quan es produeix un dels episodis que va
generar més documentació: la detenció de més de 200
caps de bestiar andorrà per part dels carrabiners espanyols
a la solana de Caborreu. Pocs anys després hi va tornar a
haver problemes per l’ús de l’aigua del riu de Caborreu. 
Però la documentació no només tracta de límits, s’hi
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Resum 
Relació de la documentació

sobre el Consell General que

es conserva a l’arxiu històric

del Comú de Sant Julià de

Lòria.

Són més de cent cinquanta
documents, que abasten des
de 1487 fins a 1962 i que
tracten d’una gran varietat
de qüestions entre el
Consell, el Comú i els
particulars. 

Resumen
Relación de la

documentación sobre el

Consell General que se

conserva en el archivo

histórico del Comú de Sant

Julià de Lòria.

Son más de ciento cincuenta
documentos, que abarcan
desde 1487 a 1962 y que
tratan de una gran variedad
de cuestiones entre el
Consell, el Comú y los
particulares. 

Résumé
Liste de la documentation

sur le Consell General

conservée dans les archives

historiques du Comú de

Sant Julià de Lòria.

Il existe plus de 150
documents couvrant la
période allant de 1487 à
1962 et traitant d’une
grande variété de sujets
entre le Consell, le Comú et
les particuliers.

Abstract
List of the documentation

on the Consell General kept

in the historical archive of

the Comú de Sant Julià de

Lòria.

There are more than 150
documents, covering from
1487 to 1962 and dealing
with a wide variety of topics
between the Consell, the
Comú and individuals.
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reflecteixen moltes altres qüestions. Es tracta del bestiar i
les pastures, de camins públics, de la tala de boscos per
fer llenya i carbó, d’aiguats, de l’administració comunal, de
càrrecs polítics, d’eleccions i drets electorals, de la
carnisseria, del molí, del correu, de les concessions, de la
carretera, de l’església, de les misses, dels delmes, del
cementiri, dels estrangers, dels tributs i contribucions, de
les mercaderies i del comerç, dels hostals, dels metges,
dels notaris, dels mostassafs, etc.
Es conserven documents originals però també hi ha moltes
còpies de documents i algun certificat notarial. Pel que fa
a les tipologies documentals, hi trobem sobretot súpliques
i instàncies, decrets i resolucions, cartes i comunicacions,
acords, sentències de visura, manaments, ordinacions,
certificats, actes, rebuts, notificacions, informes, oficis,
rodalies i visures, declaracions, dictàmens, avisos i
privilegis. 
En la següent relació d’aquests documents, s’ha recuperat
la descripció que va realitzar en el seu moment l’Arxiu
Nacional d’Andorra per a la publicació del catàleg de l’Arxiu
comunal de Sant Julià de Lòria, editat el 1997 amb el núm.
1 de les Monografies de l’Arxiu Històric Nacional. Hem
revisat i ampliat aquesta descripció i hem ordenat les
referències cronològicament per agilitzar-ne la consulta.

Relació de documents relatius al Consell General
S.d., s.l.
Còpia d’un decret del Consell General en resposta a una
demanda referent a l’aigua del Valira i als veedors
nomenats per inspeccionar els casos que siguin
necessaris.
ACSJ, núm. 653.

1487/09/29, Casa del Consell de les Valls
Sentència del Tribunal de Visura, en tercera instància,
relativa al litigi entre les parròquies de Sant Julià de Lòria i
Andorra per raó dels emprius de la muntanya i l’obac de
Prat Primer i Palomera. Segueix l’acta de delimitació de la
zona i la instauració de les creus de terme feta el 4 de
novembre de 1487 per Martí Palés, Cònsol, Ramon Rosell
i Antoni Sansa, representants d’Andorra; i Guillem Bonet,
Cònsol, Miquel Ribot, Joan Capdevila i Ramon de

Lumeneres, representants de Sant Julià de Lòria.
Esc.: Guillem Melcior d’Aiguamolsa, regent de l’escrivania
pública per Joan Ortedó, not. d’Andorra.
ACSJ, perg. núm. 35 i núm. 84 (còpia).

1646/05/25, Puigcerdà
Privilegi atorgat per Francesc Alosi, Josep Vaquer i Antoni
Pujol, representants del Reial Patrimoni del comtat de
Cerdanya, a petició de Gabriel Moles, Síndic de les Valls
d’Andorra, a favor dels habitants de les Valls d’Andorra,
d’exempció del pagament de lleuda per a aquests al comtat
de Cerdanya, sempre que es tracti de productes per al seu
propi ús. 
Signen: Francesc Alosi, Josep Vaquer, Antoni Pujol i Onofre
Marcer, not.
ACSJ, núm. 531.

Post. 1654, s.l.
Relació dels honoraris del notari de les Valls d’Andorra
segons una resolució del Consell General del 30 de juliol
de 1654.
ACSJ, núm. 142.

1713/07/17, Puigcerdà
Carta d’Antoni Gandolfo adreçada al Consell General on
demana 3.500 francs per donar a l’intendent, ja que
aquest s’ha proposat fer pagar a les Valls d’Andorra totes
les despeses produïdes en la demolició del [fort Adrià de]
Puigcerdà i [del de] Bellver.
Esc.: Antoni Gandolfo.
ACSJ, núm. 536.

1715, s.l.
Còpia, extreta el 28 de novembre de 1729 del Llibre de la

Vall, dels pactes de la conducta establerta pel Consell de
la Vall d’Andorra en el Consell de Sant Andreu sobre el que
poden percebre Josep Sacases i Andreu Bons, metges.
Esc.: Marià Areny, prev. i secr. del Consell de les Valls
d’Andorra.
ACSJ, núm. 683.
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1727/11/24, s.l.
Sentència, extreta del Llibre de la Vall, dictada pel Consell
de les Valls d’Andorra relativa a un assumpte de pastures
entre el Comú de Sant Julià de Lòria i Antoni Moles
d’Andorra. 
Esc.: Marià Areny, prev. i secr. del Consell de les Valls
d’Andorra.
ACSJ, núm. 518.

1745/10/26, Sant Julià de Lòria
Sentència de visura dictada per membres del Consell
General relativa a la construcció d’un ampit, per part del
Comú de Sant Julià de Lòria, al cap d’un prat de Martí
Bonet de Sant Julià de Lòria, situat sota les cases del poble
de Sant Julià de Lòria.
Signa: Francesc Constantí, Cònsol d’Andorra.
ACSJ, núm. 847.

1746, s.l.
Súplica i comunicació de Bernardí Barado, vicari perpetu
de Sant Julià de Lòria, adreçades al Comú i referents al fet
d’anar a dir missa el diumenge alternativament a
Fontaneda, a Bixessarri i a Nagol. Segueixen la resposta del
Comú i els decrets del Consell General.
Esc. decrets: Anton Picart, not. i secr. del Consell de la Vall.
ACSJ, núm. 727.

1762, s.l.
Súplica de Jaume Vila, ferrer de Sant Julià de Lòria,
adreçada al Consell General, on demana que es faci justícia
en el litigi entre ell i el Comú de Sant Julià de Lòria,
ocasionat arran d’una demanda d’obra (fer una paret nova
davant de la font del Burgador). Decret del Consell General
amb data 5 d’abril de 1762.
ACSJ, núm. 822.

1764/06/04, s.l.
Còpia, extreta del Llibre de la Vall, de l’ordinació sobre els
Mostassafs.
ACSJ, núm. 747.

1765/03/01, Andorra la Vella
Còpia d’un manament del Consell General, d’acord amb el
Tribunal Superior de Justícia, pel qual es prohibeix
qualsevol negoci amb el tabac, així com fer parada als
hostals i jugar a cartes o altres jocs a cap lloc públic els
dies de treball. Certificats de Jaume Joanlluís, nunci de la
cúria de les Valls, amb dates 31 de març de 1765 i 30
d’agost de 1767, en els quals dona fe que ha fet públic dit
manament. Resolució del Consell General, amb data 9
d’agost de 1767, per la qual s’ordena que es torni a fer
públic i s’observi el manament esmentat.
Esc.: Tomàs Palmitjavila, not. i secr. del Consell General. 
ACSJ, núm. 802.

1765/04/15, Sant Julià de Lòria
Sentència de visura, en segona instància, dictada per
Miquel Vaco, Miquel Cabanes o Miquel Sella de Llorts,
Miquel Pales i Miquel Duran, veedors manats pel Consell
General, relativa a un litigi entre Miquel Bonet, del Mas
d’Aixirivall, i la Universitat de Sant Julià de Lòria, sobre la
propietat d’un tros de comunal situat a la partida de l’Obac
de la Vall.
ACSJ, núm. 820.

1769/05/17
Sentència de visura, en segona instància, dictada per
Jaume Areny Calvó, Miquel Joan Pujol, Macià Bons Rosa,
Joan Guitart i Julià Sansa, veedors manats per Guillem
d’Areny, Síndic general de les Valls d’Andorra, a instància
de Salvador Pallerola de Sant Julià de Lòria, arran d’una
qüestió que té aquest últim amb el Comú de Sant Julià de
Lòria, referent a fer un passadís d’una casa a l’altra al
carrer que va a la font.
Signa: Jaume Areny Calvó, veedor.
ACSJ, núm. 812.

1769/06/14, Sant Julià de Lòria
Sentència de visura, en tercera instància, dictada pels
membres del Consell General sobre un litigi entre el Comú de
Sant Julià de Lòria i Salvador Pallerola, perquè aquest últim
vol fer un passadís d’una casa a l’altra de la seva propietat al
carrer que va a la font, situat a Sant Julià de Lòria.

17  Laia Farrés:Maquetación 1  20/5/19  7:40  Página 125



126

A P O R T A C I O N S   D O S S I E R

Esc.: Tomàs Palmitjavila, not. i secr. del Consell General. 
ACSJ, núm. 823.

1770, Andorra
Certificat del notari Tomàs Palmitjavila on dona fe que al
llibre de resolucions del Consell General hi ha una carta-
ordre de Francesc Fernández de Xàtiva, Consenyor bisbe
d’Urgell, amb data 11 de desembre de 1770 en la qual,
arran de la decadència del govern d’Andorra, tramet una
sèrie de normes a seguir pel Consell General.
Esc.: Tomàs Palmitjavila, not. d’Encamp.
ACSJ, núm. 730.

1773/03/01, s.l.
Còpia parcial de la sentència dictada pels diputats del
Consell General, en la causa entre el Comú de Sant Julià
de Lòria i Francesc Cosp i Julià Bonet, relativa a agafar la
pedra necessària per fer unes parets en uns camps situats
al costat del Valira.
Esc.: Tomàs Palmitjavila, not. i secr. dels diputats del
Consell General.
ACSJ, núm. 593.

1781/06/06, Sant Julià de Lòria
Sentència arbitral dictada per Ignasi Moles, de la vila
d’Andorra, Jaume Sansa de la Margineda i Pere Fiter, sobre
un problema de pas entre el Comú de Sant Julià de Lòria i
Josep Jubés i Andreu Vila. Resolució del Consell General
presa a Andorra, el 23 de juliol de 1781.
Esc.: Tomás Palmitjavila, not. i secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 865.

1783/04/01, s.l.
Certificat d’Ignasi Soldevila, notari, en el qual dona fe de la
reunió mantinguda pel Consell General a la Casa Comuna
de la vila de Sant Julià de Lòria, per examinar una sentència
del 6 de juny de 1781, relativa al litigi entre Josep Jover,
doctor en medicina, Jaume Vila i Andreu Vila, tots de Sant
Julià de Lòria, i el Comú de la vila.
Esc.: Ignasi Soldevila, not. de la vila d’Andorra i secr. del
M.I. Consell General.
ACSJ, núm. 519.

1785/03/18, Urgell
Còpia del parer de Lleopart Solans, advocat de la Vall, sobre
una súplica feta pels cònjuges Francesc i Rosa Cosp Pal,
adreçada al Consell General, on demanen poder edificar a
la borda de Pal per vendre-hi pa, vi i altres mercaderies.
Esc.: Ignasi Soldevila, not.
ACSJ, núm. 750.

1785-1786, s.l.
Còpia dels decrets de Josep Boltas, Consenyor bisbe
d’Urgell, amb dates 23 de juliol i 11 d’agost de 1785, i de
la declaració del 19 de juny de 1786, relatius al cobrament
dels censos i els censals a les Valls d’Andorra.
Esc. decrets: Joan Antoni Quevedo Albarado, secr.
Esc. decl.: Manuel Cabeza Mier, secr.
Esc. c.: Ignasi Soldevila, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 796.

1786/10/17, vila d’Andorra la Vella
Sentència de visura, en tercera instància, dictada pel
Consell General, relativa al litigi entre el Comú de Sant Julià
de Lòria i Ignasi Fiter Rossell (a) Molines, d’aquesta vila,
sobre el prat anomenat de la Teresa, situat al terme de la
vila de Sant Julià de Lòria.
Esc.: Ignasi Soldevila, not. i secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 817.

1789/08/06-1791/11/24, Valls d’Andorra
Còpia de les resolucions del Consell General de les Valls
d’Andorra, aprovades pel bisbe d’Urgell, referents a la
venda del blat i altres grans.
Esc. orig.: Ignasi Soldevila, not. i secr. del Consell General.
Esc. c.: Tomàs Palmitjavila Picart, not. i secr. del Consell
General.
ACSJ, núm. 682.

1789/11/20, Casa consistorial de les Valls d’Andorra
Sentència del Consell General, assessorat per Joan Martí
Riera, Jutge d’Andorra, relativa al litigi entre el Comú de
Sant Julià de Lòria i el Dr. Ignasi Fiter Rossell (a) Molines,
d’aquesta vila, sobre el camí del prat de la Teresa, situat al
terme de la vila de Sant Julià de Lòria.
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Esc.: Ignasi Soldevila, not. i secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 858.

1791/04/11, Sant Julià de Lòria
Còpia de la súplica d’Antoni Riba i Andreu Olivé, veïns de
Sant Julià de Lòria, adreçada al Consell General, en la qual
demanen que se’ls absolgui de pagar el Cot i el Recot per
no acudir als Consells ni exercir-hi els càrrecs acordats,
perquè ells consideren que ja estan jubilats. Segueix
decret, de la mateixa data, del Consell General. 
Esc. c.: Ignasi Soldevila, not. i secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 341.

1792/12/18, s.l.
Sentència del Consell General sobre el pagament de
l’estrany motivada per una qüestió entre el Comú d’Ordino
i els arrendataris del poble.
ACSJ, núm. 845.

1797/06/12, s.l.
Manament del Consell General adreçat a Andreu Nagual
d’Aixovall, on se li ordena arreglar un camí que passa per
sota de les seves terres, prop del Valira.
ACSJ, núm. 637.

1797/11/24, s.l.
Sentència de visura dictada per Guillem Torres Giberga i
Andreu Montanya, manats pel Consell General de la Vall,
relativa als pagaments de les pensions d’uns trossos de
comunal, situats a la partida d’Aubinyà, venuts el 20 de
gener de 1611, motiu de discòrdia entre el Comú de Sant
Julià de Lòria i Jaume Pol (a) Gendret, d’Aubinyà.
ACSJ, núm. 850.

1800/03/31, Sant Julià de Lòria
Súplica d’Antoni Vila, ferrer de la vila de Sant Julià de Lòria,
adreçada al Consell General, en la qual demana que no se
li impedeixi treballar a la seva ferreria, ja que arran d’una
queixa del reverend Francesc Soldevila, prevere i vicari
d’aquesta vila, els Cònsols li varen manar d’aturar la feina
durant la celebració de les misses. Decret del Consell
General amb data 26 de maig de 1800.

Signa: Ignasi Soldevila.
Esc. decret: Tomàs Palmitjavila Picart, not. i secr. del
Consell General.
ACSJ, núm. 737.

1800/05/05, Sant Julià de Lòria
Súplica de Joan Sucarana i Pelegrí Sires, Cònsols de Sant
Julià de Lòria, adreçada a Antoni Picart i Miquel Puig,
comissionats del Consell General, en la qual demanen que
es faci complir el manament que ells van donar a Antoni
Vila, ferrer de Sant Julià de Lòria, d’aturar la feina durant
la celebració de misses. 
ACSJ, núm. 738.

1809/07/05, Sant Julià de Lòria
Còpia de la sentència de visura, en segona instància,
dictada per Jaume Areny Bonavida, Ramon Gaspà Mitgeu,
Cosme Bacó, Bonaventura Mora Joanpere i Bonaventura
Aleix Paulet, veedors i manats pel Consell General, relativa
a la propietat d’un terreny, situat a la partida d’Aubinyà,
motiu de discòrdia entre Antoni Vila, ferrer de Sant Julià de
Lòria, i el Comú d’aquesta vila.
Esc.: Tomàs Palmitjavila, not. i secr.
ACSJ, núm. 853.

Aprox. 1810, s.l.
Súplica d’Antoni Roca, natural de Montferrer, adreçada al
Consell General, en la qual exposa que l’any 1785 va
adquirir un molí anomenat molí d’Arcavell, situat al terme
de les Valls d’Andorra, però que el Comú d’Arcavell li
reclama els tributs corresponents al dit Comú; per tant,
demana que el Consell General declari que aquest molí es
troba dins el terme de les Valls d’Andorra. Al marge, decret
del Consell General, de data 27 de desembre de 1810, en
el qual es reconeix que el molí es troba en territori andorrà.
Esc.: Antoni Roca.
Esc. decret: Tomàs Palmitjavila Picart, not. i secr. del
Consell General.
ACSJ, núm. 254.

1820/10/15, Ordino
Carta de Bonaventura Riba, Síndic, adreçada als
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comissionats que despatxaran el bestiar i altres gèneres
de les Valls a les parròquies d’Ordino, de la Massana, de
Canillo, d’Encamp, d’Andorra i de Sant Julià de Lòria, en la
qual els mana que no facin certificats al bestiar que vingui
de França i d’altres llocs i que només es donin certificats
al bestiar nascut a les Valls.
Esc.: Bonaventura Riba, Síndic.
ACSJ, núm. 527.

1832/06/05, Encamp
Certificació feta per Tomàs Palmitjavila Areny, notari i
secretari del Consell General, a instància de Pere Ribot,
Cònsol major de Sant Julià de Lòria, conforme li ha
presentat una súplica del Quart de Fontaneda adreçada al
Consell General, referent al dret de poder fer carbó al bosc
del Solà de Fontaneda per poder arreglar els camins del
Quart, i el decret corresponent del Consell General.
Esc.: Tomàs Palmitjavila Areny, not. d’Andorra i secr. del
Consell General.
ACSJ, núm. 640.

1837/04/12, Sant Julià de Lòria
Còpia de la rodalia del terme feta per Lluís Riba, Cònsol de
la Massana, i Tomàs Palmitjavila, Cònsol d’Encamp,
comissionats del Consell General, del mas de Tolse amb el
Comú de Sant Julià de Lòria.
Esc. c.: Tomàs Palmitjavila Areny, not.
ACSJ, núm. 120.

1839/10/30, Andorra
Manament del Consell General adreçat al Comú de Sant
Julià de Lòria, en el qual s’ordena fer una visura de creus
arran d’una sentència dictada per Pau Orrit referent a la
qüestió entre el Comú de Sant Julià de Lòria i el d’Arcavell.
Esc.: Tomàs Palmitjavila Areny, not. i secr. del Consell
General.
ACSJ, núm. 50.

1842/06/25, s.l.
Còpia de l’acta de la reunió de la Junta del Consell General,
extreta el 23 de desembre de 1901 d’un llibre que es troba
a l’arxiu de la Vall, en la qual, després d’exposar una sèrie

de motius justificants, es decreta, en sis articles, l’acord
pres sobre l’assumpte dels delmes.
Esc. c.: Salvador Sansa, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 261.

[1845], s.l.
Comunicació de l’assessor del Consell General adreçada al
Consell General de les Valls d’Andorra, on explica que la
venda de 2.000 càrregues de fusta dels boscos de Sant
Julià de Lòria, efectuada l’1 de setembre de 1845, és nul·la.
Esc.: Tomàs Palmitjavila Areny, secr. i assessor del Consell
General.
ACSJ, núm. 363.

1847/09/22, Encamp
Carta del Sr. Picart, representant del Consell General,
adreçada a Bonaventura Riba, Síndic, referent a un
manament sobre la venda de fusta.
ACSJ, núm. 360.

1856/07/21, Sant Julià de Lòria
Còpia, amb data 2 de setembre de 1857, de la declaració
feta per Jaume Font, Antoni Rossell, Antoni Riva, Josep
Perich, Joan Pla i Julià Ribes, membres del Consell General,
sobre els danys causats per l’aiguat a la Parròquia de Sant
Julià de Lòria.
Esc.: Tomàs Palmitjavila Areny, not. i secr. del Consell
General.
ACSJ, núm. 846.

1861/08-10/25-03, Sant Julià de Lòria
Recull de tres súpliques fetes per una comissió de veïns de
Sant Julià de Lòria adreçades al Comú de Sant Julià de
Lòria i al Consell General, referents a la inversió dels guanys
d’una venda de fusta i de carbó.
ACSJ, núm. 357.

1861/10/20, Sant Julià de Lòria
Súplica de Bonaventura Riba Sacases, Pere Ribot, Antoni
Sebastià i Agustí Marfany, comissionats pels veïns de Sant
Julià de Lòria, adreçada al Consell General, on s’explica la
mala gestió de l’administració comunal. Per aquest motiu,
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demanen poder intervenir en l’administració dels rèdits
comuns de la Parròquia, ja que l’actual Comú de Sant Julià
de Lòria els hi ha negat la participació.
ACSJ, núm. 340.

1867/07/13, Palacio

Carta del ministre d’Estat espanyol, Llorenç Anazolas,
adreçada al Síndic general de les Valls d’Andorra, referent
a la lliure entrada a Espanya de mercaderies i de bestiar
que provinguin d’Andorra.
ACSJ, núm. 760.

1867/08/14, Lleida
Còpia de la carta de Lluís Rodríguez al Síndic general de
les Valls d’Andorra, en la qual especifica els tràmits a seguir
per a la lliure entrada a Espanya de mercaderies i de
bestiar que provinguin d’Andorra.
Esc.: Lluís Rodríguez.
Esc. c.: Antoni Maestre, segon Síndic. 
ACSJ, núm. 757.

1867/08/30, la Seu d’Urgell
Còpia de la comunicació de Fernando María Granados
adreçada al Síndic general de les Valls d’Andorra, referent
a l’entrada a Espanya de mercaderies i de bestiar que
provinguin d’Andorra.
Esc.: Fernando María Granados.
Esc. c.: Antoni Maestre, segon Síndic. 
ACSJ, núm. 762.

1867/09/28, Andorra
Carta d’Antoni Maestre, segon Síndic, adreçada al Cònsol
major de la Parròquia de Sant Julià de Lòria, en la qual
notifica la tramesa d’una documentació referent a l’entrada
a Espanya de productes d’Andorra.
Esc.: Antoni Maestre, segon Síndic. 
ACSJ, núm. 755.

1870/03/21, Casa Comuna de Sant Julià de Lòria
Còpia, amb data 26 d’octubre de 1870, de l’acta de la
reunió mantinguda entre els comissionats del Consell
General per resoldre una qüestió sorgida entre el Comú de

Sant Julià de Lòria i els propietaris de la casa del Mas
d’Alins relativa al pagament del dret de moltura i per
l’obligació que tenen els veïns de Sant Julià de Lòria de
moldre el blat al molí de la Parròquia. Manament del
Consell General fet a Andorra el 12 d’abril de 1870.
Esc. orig.: Josep Picart, secr. interí del Consell General.
Esc. c.: Ignasi Picart Orrit, not. del poble d’Encamp.
ACSJ, núm. 448.

Aprox. 1874/06, Sant Julià de Lòria
Súplica del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Consell
General de les Valls d’Andorra, on demana que s’obligui
Ramon Pascuet, Josep Solsona, Esteve Pallarès, Josepa
Santuré, vídua de Josep Ricart, i Rita Solà a pagar la part
proporcional de la construcció d’un ampit al riu d’Aixirivall
que amenaça ruïna arran de les avingudes d’aigua, així
com els danys i els perjudicis ocasionats per la seva
negativa. Segueix el decret del Consell General, amb data
8 de juny de 1874.
Esc. decret: Josep Picart, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 758.

1876/04/11, Sant Julià de Lòria
Súplica del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Consell
General, on demana la seva intervenció en relació amb les
queixes dels comerciants de Sant Julià de Lòria per
l’augment de l’impost sobre el comerç. Decret del Consell
General, amb data 31 de maig de 1876, on notifica que
nomenarà dues comissions a fi de resoldre la qüestió.
Esc.: Antoni Sires, secr. interí
Esc. decret: Josep Picart, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 771.

1876/06/10, Sant Julià de Lòria
Acta de la reunió d’una comissió del Consell General a fi de
resoldre les diferències existents entre el Comú de la vila
de Sant Julià de Lòria i els comerciants estrangers que hi
resideixen, arran de l’augment del tribut imposat. Es dicta
sentència.
Esc.: Josep Picart, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 768 i 774.

17  Laia Farrés:Maquetación 1  20/5/19  7:40  Página 129



130

A P O R T A C I O N S   D O S S I E R

1877/01/09, Madrid
Resposta de Marià Rampolla adreçada a Bonaventura
Moles, Síndic general de la República d’Andorra, en la qual
tramet les bases prèvies (elaborades per la Santa Seu) de
què constarà el conveni entre el Consell General i la Mitra
d’Urgell i el seu capítol, referent a la redempció del delme.
Demana que el Consell General enviï un apoderat a la
Nunciatura apostòlica per tractar d’aquest tema.
Esc.: Marià Rampolla, encarregat dels afers de la Santa
Seu.
ACSJ, núm. 259.

1877/04/22, Andorra
Manament de Bonaventura Moles, Síndic general,
adreçada al Cònsol major de Sant Julià de Lòria, on se li
ordena que faci complir el decret del Consell General de
donar sepultura al difunt Gastó de Fontaneda al cementiri,
malgrat que el reverend d’aquesta Parròquia s’hi hagi negat
per causa dels delmes.
Esc.: Bonaventura Moles, Síndic general.
ACSJ, núm. 265.

1877/07/30, Madrid
Còpia de la comunicació del nunci apostòlic Santiago,
arquebisbe d’Encira, adreçada al Síndic general de la
República d’Andorra, en la qual lamenta la decisió del
Consell General sobre l’assumpte de la redempció dels
delmes.
Esc.: Santiago, arquebisbe d’Encira, Nunci apostòlic.
ACSJ, núm. 260.

1877/08/23, Andorra
Còpia de la comunicació del Síndic adreçada al Nunci
apostòlic de Madrid, en la qual es fa referència a la
redempció dels delmes del capítol d’Urgell.
ACSJ, núm. 264.

1878/06/02, Sant Julià de Lòria
Súplica del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Consell
General, on demana que li sigui permès implantar els
càstigs monetaris per fraus de blat, perjudicant l’hostal i
tenda. Decret del Consell General, amb data 4 de juny de

1878, pel qual s’autoritza la demanda.
Esc.: Antoni Huguet, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria.
Esc. decret: Josep Picart, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 483.

1878/12/16, Sant Julià de Lòria
Súplica del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Consell
General d’Andorra, on es demanen plens poders per poder
cobrar, davant la negativa dels negociants estrangers de la
Parròquia, el tribut fixat pel Consell General. Decret del
Consell General, amb data 17 de desembre de 1878.
Esc.: Antoni Huguet, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria. 
Esc. decret: Bonaventura Moles, secr. del Consell General. 
ACSJ, núm. 769.

1879/04/07, Sant Julià de Lòria
Súplica del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Consell
General, on demana la seva intervenció en el conflicte
causat pel pagament d’un tribut per part dels comerciants
estrangers residents a la vila de Sant Julià de Lòria. Decret
del Consell General que ordena fer efectiu aquell tribut.
Esc.: Antoni Huguet, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria. 
Esc. decret: Bonaventura Moles, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 772.

1879/06/30, la Seu d’Urgell
Còpia d’una comunicació del Govern Militar de la Seu
d’Urgell adreçada al Síndic general de les Valls d’Andorra
relatiu a la imposició, per part del Consell General, d’un
tribut a alguns espanyols residents a les Valls.
ACSJ, núm. 773.

1890/11/20, Andorra
Rebut de Salvador Sansa, secr. interí del Consell General,
corresponent al pagament de les despeses d’un consell fet
pel Cònsol major de la Parròquia de Sant Julià de Lòria.
Esc.: Salvador Sansa, secr. interí del Consell General.
ACSJ, núm. 194.

1890-1891, Andorra
Rebuts de Salvador Sansa, secr. interí del Consell General,
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corresponent al pagament del llot efectuat per la Parròquia
de Sant Julià de Lòria.
Esc.: Salvador Sansa, secr. interí del Consell General.
ACSJ, núms. 181, 182, 183, 195, 196 i 200.

1891/05/13, Andorra
Decret del Consell General en resposta a una súplica
presentada pel Comú d’Andorra, en el qual es fa referència
a l’obligació d’ambdós Comuns (Andorra i Sant Julià de
Lòria) de celebrar un acarament per mirar d’arribar a una
solució o, si no es posen d’acord, de fer passar una
comissió del Consell General per tal de marcar una pleta
de parada per al Comú de Sant Julià de Lòria.
Esc.: Salvador Sansa, secr. interí del Consell General. 
ACSJ, núm. 107.

1891/06/21, Encamp
Carta d’Antoni Moles, Síndic, on informa que el Comú
d’Andorra ja ha fet el dipòsit corresponent a la comissió que
ha de passar a inspeccionar i marcar una pleta entre la
Parròquia de Sant Julià de Lòria i la d’Andorra, i reclama la
part corresponent al destinatari.
Esc.: Antoni Moles, Síndic.
ACSJ, núm. 108.

1891/07/05, La Margineda
Còpia de la visura de creus de terme entre les parròquies
d’Andorra i Sant Julià de Lòria, segons disposa una
sentència del Consell General de data 23 de novembre de
1890; a més, s’hi determina la pleta o el lloc de dormida
del bestiar d’ambdues parròquies, segons el que disposa
el decret del Consell General de data 13 de maig de 1891.
ACSJ, núm. 109.

1894/03/17, Andorra
Decret del Consell General referent a les vendes i les
quitacions que provenen de les rendes d’esglésies i
capelles. Corresponen a l’administració del Comú i els
rectors només s’han d’encarregar del cobrament de les
pensions.
Esc.: Salvador Sansa, secr. interí del Consell General.
ACSJ, núm. 263.

1894/04/15, Sant Julià de Lòria
Resposta del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al
Síndic, on es tramet el decret sobre els botiguers i els
estrangers residents a Sant Julià de Lòria, ordenat pel
Consell General el 17 de març de 1894.
Esc.: Ramon Sebastià, secr. del Comú de Sant Julià de
Lòria. 
ACSJ, núm. 761.

1894/05, la Seu d’Urgell
Carta del governador de [la Seu d’Urgell] adreçada al Síndic
general de les Valls d’Andorra, on exposa els problemes per
al pagament de l’estrany i demana que s’arribi a una
resolució definitiva.
ACSJ, núm. 765.

1894/05/06, Sant Julià de Lòria
Súplica del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Consell
General, on demana que s’aixequi la suspensió del decret
del Consell General del 17 de març, referent al cobrament
del pagament anyal dels comerciants estrangers de la
Parròquia. Decret del Consell General, amb data 9 de maig
de 1894.
Esc.: Ramon Sebastià, secr. del Comú de Sant Julià de
Lòria. 
ACSJ, núm. 766.

1894/05/09, Andorra
Decret del Consell General adreçat al Cònsol major de Sant
Julià de Lòria, en resposta a una demanda del Comú, en el
qual obliga el Sr. Carxoles, propietari de casa Molines, a pagar
les despeses fetes per arreglar el camí de Bixessarri, que es
va fer malbé quan aquest senyor va fer unes obres al riu.
Esc.: Salvador Sansa, secr. interí del Consell General.
ACSJ, núm. 657.

1894/05/24, Sant Julià de Lòria
Carta del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Consell
General d’Andorra relativa a l’estat de la qüestió del
pagament de l’estrany.
Esc.: Ramon Sebastià, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria.
ACSJ, núm. 770.
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1894/05/25, Andorra
Carta de Bonaventura Maestre, Síndic general, adreçada
al Cònsol major de la Parròquia de Sant Julià de Lòria, on
diu que ell ha d’estar assabentat de la resposta del Cònsol
al governador de la Seu d’Urgell, ja que es tracta d’una
qüestió general de relacions exteriors.
ACSJ, núm. 754.

1895/12/23, Andorra
Carta del Consell General adreçada al Cònsol major de Sant
Julià de Lòria, on li dona instruccions per fer el Padral.
Segueix nota on es comunica que, a partir d’ara, Antoni
Moles, d’Encamp, Síndic general, lliurarà les guies de
bestiar.
Esc.: Salvador Sansa, secr. interí del Consell General.
ACSJ, núm. 573.

Aprox. 1896/07, s.l.
Esborrany de carta d’Antoni Huguet i Miró on es descriu la
detenció, per part dels carrabiners espanyols, d’un ramat
a la solana de Caborreu, propietat de Miquel Ubach i Antoni
Pol, i on s’intenta explicar l’error que s’ha comès perquè la
dita solana és territori andorrà (incomplet).
ACSJ, núm. 547.

1896/07/14, Lleida
Esborrany d’un recurs d’apel·lació fet per Antoni Huguet i
Miró, Conseller general, contra la sanció imposada per la
Junta Administrativa, nomenada amb aquest efecte, als
propietaris del bestiar capturat a la solana de Caborreu.
ACSJ, núm. 546.

1896/07/16, Lleida
Carta de la Delegació d’Hisenda de Lleida adreçada a
Antoni Huguet, Conseller de les Valls d’Andorra, on li
comunica que s’accepta el recurs d’alçada presentat per
Miquel Ubach i Antoni Pol, propietaris del bestiar de llana i
cabrum capturat pels carrabiners a Arcavell.
Esc.: Lluís Balaca, delegat d’Hisenda.
ACSJ, núm. 557.

1896/07/23, Lleida
Carta de la Delegació d’Hisenda de la província de Lleida
adreçada a Antoni Huguet, representant de les Valls
d’Andorra, on se li demana si pagarà aviat la fiança pel
bestiar capturat, ja que altrament s’haurà de vendre.
Esc.: Lluís Balaca, delegat d’Hisenda. 
ACSJ, núm. 562.

1896/07/27, Lleida
Carta de la Delegació d’Hisenda de la província de Lleida
adreçada a Antoni Huguet i Miró, Conseller de les Valls
d’Andorra, on comunica que li torna el document que
l’autoritza a representar els propietaris del bestiar detingut
a Arcavell, perquè, segons l’advocat de l’Estat, no compleix
els requisits legals.
Esc.: Rafael [Pueyo], delegat d’Hisenda. 
ACSJ, núm. 549.

1896/07/27, Lleida
Carta de la Delegació d’Hisenda de la província de Lleida
adreçada a Antoni Huguet i Miró, del Consell d’Andorra i
representant d’Antoni Pol i Miquel Ubach, on li comunica
que la Direcció General de Duanes ha desestimat, per
improcedent, la instància on es demanava fer un recurs
d’alçada contra la decisió de la Junta Administrativa per la
captura de 246 caps de bestiar.
Esc.: Rafael [Pueyo], delegat d’Hisenda. 
ACSJ, núm. 561.

1896/08/04, Sant Julià de Lòria
Acta en la qual una comissió constituïda per Josep Picart,
Josep Calva i Joan Perich, tots tres membres del Consell
General, reconeix la muntanya anomenada Solana de
Caborreu com a territori andorrà.
ACSJ, núm. 38.

1896/08/12, Sant Julià de Lòria
Carta d’Antoni Huguet adreçada al Sr. Bergès, on li
comunica que s’ha de redactar un document en el qual els
dos propietaris (Antoni Pol i Miquel Ubach) es facin càrrec
del recurs d’alçada contra l’acord de la Junta Administrativa
de Lleida.
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Esc.: Antoni Huguet, [Conseller de les Valls d’Andorra].
ACSJ, núm. 551.

1896/08/14, Sant Julià de Lòria
Carta d’Antoni Huguet i Miró adreçada a Lluís Balaca,
delegat d’Hisenda a Lleida, a la qual s’adjunten els
documents que faltaven per poder trametre la seva
demanda al ministre d’Hisenda a Madrid.
Esc.: Antoni Huguet i Miró, [Conseller de les Valls
d’Andorra].
ACSJ, núm. 563.

1896/11/23, Sant Julià de Lòria
Súplica del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Consell
General, on es demana la participació del Consell General
per resoldre els conflictes que tenen amb Arcavell i palacio.

Esc.: Antoni Vila i Sebastià, secr. interí del Comú de Sant
Julià de Lòria.
ACSJ, núm. 571.

1896/12/21, Sant Julià de Lòria
Súplica del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Consell
General, on es demana que se’ls ajudi perquè el Comú no
en surti tan gravat ni perjudicat, en les despeses
presentades per Antoni Huguet, Conseller de la Vall, per
haver defensat els afers dels ramats.
Esc.: Isidre Planes, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria.
ACSJ, núm. 554.

1897/07/02, Andorra
Notificació del Consell General adreçada al Cònsol major
de la Parròquia de Sant Julià de Lòria, on l’informa que el
govern francès només ha acordat donar lliure estada a
França a una tercera part del bestiar que apareix a
l’estadística de l’any anterior i que, per tant, ja poden
procedir a despatxar proporcionalment el bestiar.
Esc.: Salvador Sansa, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 529.

1899/11/24, Andorra
Còpia de l’ofici del Consell General adreçat a l’alcalde
d’Arcavell, en el qual decreta que els d’Arcavell no tenen

dret a entrar al terme d’Andorra ni a tocar l’aigua que baixa
de la muntanya de Caborreu on el Comú de Sant Julià de
Lòria fa la presa de l’aigua.
Esc.: Salvador Sansa, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 540.

1901/03/28, Sant Julià de Lòria
Súplica del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Consell
General, on demana que es prenguin les mesures
oportunes perquè els veïns d’Arcavell no utilitzin l’aigua del
riu de Caborreu. Al marge, resposta del Consell amb data
del 29 de març de 1901.
Esc.: Isidre Planes, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria.
Esc.: Salvador Sansa, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 39.

1902/06/20, Sant Julià de Lòria
Acta de la comissió nomenada pel Consell General i
formada per Joan Font (a) Giberga, de la Massana, i Joan
Maestre (a) Casadet d’Andorra, ambdós membres del
Consell General, relativa al litigi entre el Comú de Sant Julià
de Lòria i Antoni Huguet i Serni Pol (a) Tonivila, sobre el pas
del bestiar a la zona d’un rec a la partida de Rocafort.
ACSJ, núm. 594.

1903/01/03, Andorra
Notificació del Consell General, adreçada al Cònsol major
de Sant Julià de Lòria, de la reunió mantinguda pel Consell
General amb una comissió de cada Parròquia, nomenada
amb aquest efecte, en la qual es van prendre acords
relatius a la carretera i al seu finançament, així com al
pagament del delmes del cabildo i del bisbe d’Urgell.
Esc.: Salvador Sansa, secr. interí del Consell General.
ACSJ, núm. 646.

1904/03/20, Sant Julià de Lòria
Demanda dels comissionats pel repartiment de la carretera
Antoni Duró, Ignasi Pallarès i Francesc Farràs adreçada al
Comú de Sant Julià de Lòria, on s’exposa que, malgrat que
molts [particulars] estan d’acord amb el pagament de la
carretera, volen que se’ls continuï considerant la propietat
com de guarda i demanen que se’ls doni l’aprovació amb
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una sèrie de condicions. Volen, també, que el Comú demani
al Consell General que els estrangers que necessitin
documents del país i els traginers col·laborin, igualment, en
la contribució a la carretera. 
Signen els comissionats: Antoni Duró, Ignasi Pallarès,
Francesc Farràs.
ACSJ, núm. 632.

1905/04/12, Casa de la Vall, Andorra
Projecte de llei i decret fet pel Consell General, en el qual
s’estableix la manera de repartir, a les Parròquies, el
pagament del tribut que substituirà el delme. Còpia, de
data 16 d’abril de 1905, adreçada al Cònsol major de la
Parròquia de Sant Julià de Lòria.
Esc.: Salvador Sansa, secr. interí del Consell General.
ACSJ, núm. 262.

1905/09/02, Andorra
Carta de Bonaventura Maestre, Síndic general, adreçada
al Cònsol de Sant Julià de Lòria, en la qual demana que, a
fi de complir un manament del Consenyor bisbe d’Urgell,
es controli les persones que venen d’Espanya i de França.
Signa: Bonaventura Maestre, Síndic general.
ACSJ, núm. 559.

1905/10/30, Sant Julià de Lòria
Súplica d’Antoni Huguet adreçada al Consell General, on
demana que, ja que ell té l’administració del telègraf, se
l’autoritzi a recollir el correu que ve de la Seu d’Urgell a Sant
Julià de Lòria. Al marge: decret del Consell General, amb
data 31 d’octubre de 1905, on es traspassa la demanda
al Comú de Sant Julià de Lòria.
Esc.: Antoni Huguet.
Esc. decret: Salvador Sansa, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 579.

1905/12/20, Sant Julià de Lòria
Súplica del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Consell
General on es demana la cessió, a favor del Comú, d’un
terreny situat al costat de la carretera, entre aquesta i els
horts d’Agustí Marfany, Julià Reig i Joan Ribes, més avall
de la palanca del pont. El terreny ha de servir per hostatjar

el bestiar quan puja i baixa i també per si algun dia es fa
fira. Al marge, decret, de data 22 de desembre, del Consell
General responent afirmativament a la demanda.
Esc.: Marià Betriu, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria.
Esc. decret: J. Picart, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 305.

1906/05/26, Sant Julià de Lòria
Còpia, amb data 22 de desembre de 1907, de la sentència
de la comissió del Consell General, nomenada per resoldre
les qüestions sorgides entre el Comú de Sant Julià de Lòria
i Francesc Ribó (a) Mas d’Alins, per una paret derruïda
sobre el camí que va a les terres del riu de Llumeneres.
Signen: Josep Jalabert i Antoni Vila, comissionats.
Esc. c.: Salvador Sansa, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 626.

1906/07/13, Andorra
Acord de la comissió nomenada pel Consell General,
presentat per al seu examen i aprovació, per estudiar la
manera de distribuir el pagament de la carretera.
Esc.: Salvador Sansa, secr. de la comissió.
ACSJ, núm. 624.

1906/11/21, Sant Julià de Lòria
Informe del Comú de Sant Julià de Lòria adreçat al Consell
General, on es justifica el retard en el pagament del que
correspon als estrangers de la contribució a la carretera,
però que ho faran tot seguit i esperen que no se’ls obligui
a pagar cap recàrrec. Segueix decret del Consell General,
amb data 24 de novembre de 1906.
Esc.: Isidre Planes, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria. 
Esc. decret: Salvador Sansa, secr. interí del Consell General.
ACSJ, núm. 633.

1906/12/16, Sant Julià de Lòria
Comunicació adreçada al Consell General del resultat de
la reunió entre el Comú de Sant Julià de Lòria, els
comissionats del poble i una part dels majors contribuents
de la Parròquia, per tractar l’assumpte referent al
repartiment del pagament de la carretera.
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Signa: Isidre Planes, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria.
ACSJ, núm. 333.

1906/12/23, Andorra
Notificació del Consell General, adreçada a les Parròquies,
sobre les modificacions que ha fet la Comissió de la
Carretera en la distribució del pagament. Cada Parròquia
ha de nomenar una comissió dels Quarts que, juntament
amb el Comú, ha de donar el seu parer sobre aquestes
modificacions.
Esc.: Salvador Sansa, secr. interí del Consell General.
ACSJ, núm. 645.

1907/01/13, [Sant Julià de Lòria]
Acord de la reunió extraordinària del Comú de Sant Julià de
Lòria amb una comissió dels Quarts de la Parròquia,
celebrada a demanda del Consell General, per donar la
seva opinió sobre el pagament de la carretera.
Esc.: Isidre Planes, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria.
ACSJ, núm. 623.

1907/03/24, Andorra
Carta del Consell General adreçada al Cònsol major de Sant
Julià de Lòria, on li comunica el tema tractat a l’última
reunió del Consell General, referent a la distribució del
pagament de la carretera, i li demana l’opinió de les
Parròquies en aquest afer.
Esc.: Salvador Sansa, secr. interí del Consell General. 
ACSJ, núm. 625.

1907/05/17, Sant Julià de Lòria
Còpia de la comunicació d’Agustí Marfany, veí de Sant Julià
de Lòria, adreçada al Consell General, referent a una
qüestió sorgida entre ell i l’assessor del Consell General.
Segueix el decret del Consell General, fet a Andorra el 18
de maig de 1907, pel qual Agustí Marfany queda inhabilitat
com a Conseller general.
Esc.: Agustí Marfany.
Esc. decret: Salvador Sansa, secr. del Consell General.
Esc. c.: Josep Picart, not.
ACSJ, núm. 764 i 806.

1907/05/18, Andorra
Notificació del Consell General adreçada al Cònsol major
de Sant Julià de Lòria, on l’assabenta de l’informe que es
tramet a cada un dels Coprínceps (reclamat per ells), relatiu
al repartiment de la contribució a la carretera, segons acord
del Consell General de data 3 de gener de 1903. Li notifica,
també, la vigència de les ordinacions dels anys anteriors i
les d’aquest any i li recorda que en un termini de 8 dies ha
de portar el pagament de la carretera corresponent a 1906.
Esc.: Salvador Sansa, secr. interí del Consell General.
ACSJ, núm. 642 i 643.

1907/10/20, Sant Julià de Lòria
Súplica del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al
prefecte dels Pirineus Orientals i Delegat Permanent del
govern francès per a Andorra, en la qual demana que sigui
revisat i quedi sense efecte el decret del Consell General,
del 18 de maig de 1907, pel qual Agustí Marfany,
representant de la Parròquia de Sant Julià de Lòria, fou
inhabilitat per al càrrec de Conseller general.
Esc.: Isidre Planes, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria. 
ACSJ, núm. 809.

1907/10/20, Sant Julià de Lòria
Súplica del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada a Joan
Benlloch, Consenyor bisbe d’Urgell, en la qual s’explica que
el Consell General ha inhabilitat Agustí Marfany, del Consell
General. Es demana la seva readmissió perquè si no la
Parròquia de Sant Julià de Lòria es queda amb un Conseller
menys, ja que la llei vigent no preveu poder substituir-lo.
Signen: Isidre Planes, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria
i els comissionats del Comú Antoni Duran i Antoni Palau.
ACSJ, núm. 572.

1908/06/06, Andorra
Sentència dictada per Roc Pallerès, Bonaventura Tomàs i
Josep Moles, membres del Consell General, relativa al litigi
entre Antoni Duró i el Comú de Sant Julià de Lòria, per una
qüestió d’entrada de fusta al prat nou, propietat del primer.
Decret del Consell General amb data 31 de març de 1909.
ACSJ, núm. 844.
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1909/05/29, Andorra
Resposta del Consell General a una demanda del Cònsol
major de Sant Julià de Lòria, on es diu que se li donarà curs
en el proper Consell. A la vegada, se li comunica l’obligació
de tenir la llitera corresponent per portar, quan convingui,
un cadàver.
Esc.: Salvador Sansa, secr. de Consell General.
ACSJ, núm. 332.

1909/07/22, la Seu d’Urgell
Certificat de Josep Solé, not. major de la Cúria del bisbat
d’Urgell, on dona fe de l’existència dels documents
següents: la demanda del Comú de Sant Julià de Lòria
adreçada al Consell General, on s’exposa com s’ha de
portar la comptabilitat del Comú; l’aprovació del Consell
General, el 10 d’abril de 1908; i el decret del Consenyor
bisbe d’Urgell, on ratifica l’aprovació del Consell General,
amb data 20 de juliol de 1909. En fa còpia integral.
Esc.: Josep Solé, prev.
ACSJ, núm. 141.

1910/05/11, Andorra
Ordinacions del Consell General adreçades al Cònsol major
de la Parròquia de Sant Julià de Lòria.
Esc.: Salvador Sansa, secr. interí del Consell General.
ACSJ, núm. 574.

1911/04/09, Sant Julià de Lòria
Súplica del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Consell
General, on demana que s’abonin les despeses
ocasionades pels enginyers i altre personal que fan la
carretera. Segueix decret del Consell, amb data 12 d’abril
de 1911.
Esc.: Isidre Planes, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria. 
Esc. decret: Salvador Sansa, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 629.

1911/04/09, Sant Julià de Lòria
Comunicació del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al
Consell General, referent a l’assumpte del pagament de la
carretera per part dels comerciants estrangers domiciliats
a Sant Julià de Lòria. L’assumpte fou iniciat arran d’una

demanda d’un grup de veïns andorrans de la Parròquia.
Esc.: Isidre Planes, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria. 
ACSJ, núm. 752.

1911/11/15, Andorra
Carta del Consell General adreçada al Cònsol major de Sant
Julià de Lòria, on demana que, vista la sol·licitud
presentada per Pere Guardiola, sobreestant de la carretera,
en la qual demanava fusta per fer els ponts de la carretera,
el Comú indiqui el lloc on es pot anar a talar la dita fusta.
Esc.: Salvador Sansa, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 319.

1912/06/15, Andorra
Carta del Consell General adreçada al Cònsol major de Sant
Julià de Lòria, on li fa saber que ha rebut un telegrama del
prefecte de l’Arièja en el qual, després de comunicar que
al seu departament s’ha detectat febre aftosa, demana que
deixin entrar bestiar sa de l’Arièja a Andorra. La resposta
és negativa i es recomana a totes les Parròquies que facin
respectar les ordinacions referents a sanitat.
Esc.: Salvador Sansa, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 526.

1915/08/05, Andorra
Comunicació del Consell General de les Valls d’Andorra
adreçada al Comú de Sant Julià de Lòria, en la qual mana
nomenar Mostassafs, a fi de vigilar el pes i la qualitat de
les mercaderies. Es demana que ho facin públic perquè es
pugui fer qualsevol queixa sobre aquesta gestió.
Esc.: Josep Picart, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 749.

1915/08/07, Encamp
Comunicació de la Sindicatura de les Valls d’Andorra
adreçada al Consell de Comú de Sant Julià de Lòria, en la
qual es transcriu la sentència dictada pel Tribunal de Corts,
en una causa seguida a instància de Bonaventura Farràs
contra Francesc Cairat, Josep Baró, Antoni Huguet i Joan
Torres, veïns de Sant Julià de Lòria, els quals han estat
condemnats a tres anys d’inhabilitació per exercir càrrecs
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públics. Es demana que la substitució del Cònsol Joan
Torres es faci de seguida.
ACSJ, núm. 848.

1916/04/17, Sant Julià de Lòria
Súplica del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Consell
General d’Andorra, on es demana autorització per fer pagar
als estrangers residents a la Parròquia els impostos que els
corresponen. Inclou una relació dels estrangers i els seus
oficis, i també una relació de les despeses del Comú de
1901 a 1914. Segueix decret núm. 588 del Consell General
amb data 19 d’abril de 1916 on resol que el pagament és
equitatiu i que el Comú pot exigir-lo.
Esc.: Marià Betriu, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria.
Esc. decret: Josep Picart, secr. del Consell General. 
ACSJ, núm. 776.

1916/12/23, Andorra
Decret del Consell General adreçat al Comú de Sant Julià
de Lòria referent a una súplica presentada per Bonaventura
Riera de Sant Julià de Lòria, relativa a un error en el reparto

[de la carretera].
Esc.: Josep Picart, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 268.

1918/05/16, Andorra
Notificació del Consell General adreçada al Comú de Sant
Julià de Lòria de l’acord en el qual es ratifiquen les
ordinacions, relatives a la contribució a la carretera, de l’any
anterior.
Esc.: Josep Picart, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 630.

1918/08/28, la Seu d’Urgell
Dictamen de Jaume Viladrich, Delegat Permanent de la
Mitra, en virtut de l’expedient instruït arran del recurs
interposat, el 26 de febrer de 1917, per un grup de veïns
de Sant Julià de Lòria contra els decrets núm. 524, de 19
de maig de 1915, i núm. 588, de 19 d’abril de 1916, del
Consell General de les Valls d’Andorra, referents a l’impost
que paguen els estrangers. La transcripció de l’acte va
adreçada al Comú de Sant Julià de Lòria.

Esc.: Miquel Sanmartí, secr. de la Delegació Permanent de
la Mitra.
ACSJ, núm. 767.

1918/11/14, la Seu d’Urgell
Còpia de la resolució de la Delegació Permanent de la
Mitra, d’acord amb la Delegació Permanent de França, del
recurs presentat per Bonaventura Riera Cortina, veí de Sant
Julià de Lòria, contra el decret del Consell General, de data
21 de novembre de 1917, sobre la designació del lloc on
s’ha de construir el nou cementiri.
Esc.: Miquel Sanmartí, secr. de la Delegació Permanent de
la Mitra.
ACSJ, núm. 620.

1919/12/12, Sant Julià de Lòria
Comunicació del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al
Síndic general, on dona el resultat de les eleccions de la
Parròquia de Sant Julià de Lòria. Al marge, decret del
Consell General, amb data 18 de desembre de 1919,
aprovant el resultat.
Esc.: Marià Betriu, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria.
Esc. decret: J. Picart, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 344.

1920/01/24, Sant Julià de Lòria
Instància feta per la majoria dels veïns de la Parròquia de
Sant Julià de Lòria adreçada al Comú de Sant Julià de Lòria,
on demanen que el Comú, en virtut del decret del Consell
General del 1894, vetlli pels interessos comuns i que no
permeti que els capellans puguin vendre cap més propietat
i que restitueixin les que s’han venut.
ACSJ, núm. 302.

1920/01/25, Sant Julià de Lòria
Carta del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Síndic
general, on fan saber i demanen consell sobre unes vendes
fetes pels capellans d’uns béns deixats per particulars per
a la fundació d’un benefici. Segueix resposta de J. Vilanova,
Síndic, amb data 28 de gener de 1920, adreçant-los a un
decret del Consell General de 14 de març de 1894.
Esc. carta: Marià Betriu, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria.
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Esc. resposta: J. Vilanova, Síndic general. 
ACSJ, núm. 576.

1920/02/04, Andorra
Còpia d’una comunicació adreçada als consellers del Comú
d’Andorra i del Comú de Sant Julià de Lòria sobre l’autoritat
del Consell General referent a les decisions preses pels
Coprínceps en el traspàs de la concessió de salts d’aigua,
atorgada pel Consell General, de Robert Pradiers a la
societat Le Nickel i a la concessió donada a favor de
Caminals.
Esc.: J. Picart, secr. del Consell General. 
ACSJ, núm. 787.

1920/03/29, Andorra
Comunicació del Consell General adreçada al Comú de
Sant Julià de Lòria, on s’explica que el Consell General no
pot acceptar les modificacions que s’han fet, sense el seu
consentiment, en la concessió a Caminals ni el traspàs de
la de Pradiers a Le Nickel i que així ho han comunicat als
coprínceps. Prohibeix al Cònsol i al Comú de Sant Julià de
Lòria que acceptin cap pagament de les dites concessions,
ja que això suposaria acceptar les condicions actuals. Es
respon a una petició dels Cònsols al Consell General
referent a una concessió de mines.
Esc.: J. Picart, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 307.

1920/10-11/22, Sant Julià de Lòria
Súplica del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Consell
General, on demana que es declari vàlida la concessió feta
a Ignasi Romaña i Suari, en substitució de Jacint Rossell i
Maestre, dels minerals de Teix i de Cort de Rossell. Al
marge, decret núm. 850 del Consell General on es
manifesta que la Parròquia de Sant Julià de Lòria serà
considerada com les altres Parròquies de la Vall.
Esc.: Marià Betriu, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria.
Esc. decret: J. Picart, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 782.

1921/03/21, Sant Julià de Lòria
Súplica del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Consell

General, on demana que es valori el terreny dels solars de
la Casa comuna i del col·legi. Al marge, decret del Consell
General, de data 22 de març de 1921, indicant que
passarà a fixar el preu dels sitials dels edificis ocupats per
la carretera.
Esc.: Marià Betriu, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria.
Esc. decret: J. Picart, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 330.

1921/04/12, Sindicatura de les Valls d’Andorra.
Comunicació del Síndic adreçada al Cònsol de Sant Julià
de Lòria on li recorda que és vigent un decret del 29 de
març de 1920, pel qual es prohibeix a tot representant
comunal d’acceptar diners de la companyia Le Nickel.
Esc.: Bonaventura Villarubia, Síndic general. 
ACSJ, núm. 439.

1925/08/30, Sant Julià de Lòria
Súplica d’Antoni Tor i Llorenç Camp, veïns de Sant Julià de
Lòria, adreçada al Comú d’aquesta Parròquia, on demanen
que es compleixi el decret del Consell General, de data 18
de desembre de 1923, relatiu a la construcció del nou
cementiri.
Signen: Antoni Tor i Llorenç Camp.
ACSJ, núm. 321.

1926/03/29, Sant Julià de Lòria
Informe del Comú de Sant Julià de Lòria, a demanda del
Consell General, per tal d’esclarir i respondre la queixa
presentada per Antoni Serch i Martell (a) Pui d’Olivesa,
referent a un dany causat per la cabrada d’aquest
denunciat per Joan Giribert. Segueix el decret del Consell
General, amb data 29 de març de 1926, favorable al Comú
de Sant Julià de Lòria.
Esc. informe: Marià Betriu, secr. del Comú de Sant Julià de
Lòria.
Esc. decret : J. Picart, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 298.

1926/03/30, Andorra
Decret del Consell General que ordena al Comú que faci el
repartiment amb equitat i justícia.
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Esc.: J. Picart, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 310.

1926/05/17, Sant Julià de Lòria
Carta del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Consell
General on exposa que el Comú d’Andorra la Vella ha
demanat en dues ocasions al Comú de Sant Julià de
continuar amb la revisió de creus de terme, mentre que el
Comú de Sant Julià els ha respost que primer s’haurien de
signar les revisions ja realitzades i després acordar una
data per continuar amb les revisions. Segueix un decret
(núm. 32 de 18/05/1926) del Consell General on s’ordena
al Comú de Sant Julià de Lòria que s’entrevisti amb el Comú
d’Andorra
Esc.: Marià Betriu, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria.
Esc. decret: J. Picart, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 110.

1926/05/17, Sant Julià de Lòria
Carta del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al Consell
General, en la qual es fa referència a unes ordres donades
a Joan Pujol (a) Huguet. Segueix decret del Consell General,
de data 18 de maig de 1926, en el qual es dona, a Joan
Pujol, un termini de 8 dies per complir les ordres.
Esc.: Marià Betriu, secr. del Comú de Sant Julià de Lòria.
Esc. decret: J. Picart, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 556.

1926/06/19, Sant Julià de Lòria
Carta de Joan Pujol adreçada al Comú de Sant Julià de
Lòria, on li comunica que acudirà al Consell General, en
compliment del decret de data 29 de març de 1926, en
referència a un repeu contra un torrent. 
Signa: Joan Pujol.
ACSJ, núm. 272.

1926/07/11, Sant Julià de Lòria
Resposta de Joan Pujol adreçada al Comú de Sant Julià de
Lòria, on li comunica que, pel que fa a l’ordre de data 4 de
juliol, ell ha d’atenir-se al decret del Consell General, de
data 29 de març (es fa referència a treure una paret).

Esc.: Joan Pujol.
ACSJ, núm. 286.

1932/01/24, Encamp
Carta del Comú d’Encamp adreçada al Comú de Sant Julià
de Lòria, on notifica l’acord del Consell General relatiu a
l’arrendament de les carnisseries.
Esc.: J. Cirera, secr. del Comú d’Encamp.
ACSJ, núm. 575.

1932/12/14, Andorra la Vella
Còpia de la súplica del Comú d’Andorra adreçada al Consell
General, on es fa referència a les divergències sorgides
entre aquest Comú i el de la Parròquia de Sant Julià de
Lòria sobre l’aprofitament de les muntanyes de Perafita i
Claror. 
Esc.: Pere Martí, Cònsol d’Andorra.
ACSJ, núm. 111.

1934/01/23, Sant Julià de Lòria
Súplica d’Antoni Pirot, veí de Sant Julià de Lòria, adreçada
al Comú d’aquesta vila, on explica que ha rebut un
manament del Comú en el qual se’l priva de talar més
brossa o llenya del terme comunal de la partida de la Borda
del Cosp, però que ell té un decret del Consell General que
li ho permet fer. Demana que quedi sense efecte aquell
manament.
Esc.: Antoni Pirot.
ACSJ, núm. 278.

1947/07/02, Sant Julià de Lòria
Súplica del Comú de Sant Julià de Lòria a la Junta de
Carreteres del Consell General, on demana autorització per
obrir una rasa per a la instal·lació de les canonades
necessàries per al projecte d’instal·lació d’aigua potable.
Decret (núm. 107) amb data 11 d’agost de 1947, on
s’autoritza la demanda.
Esc.: Antoni Pintat Argelich, Cònsol interí del Comú de Sant
Julià de Lòria. 
Esc. decret: Pere Font, secr. interí del Consell General. 
ACSJ, núm. 1164.
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1947/09/27, Andorra la Vella
Carta del Consell General adreçada al Cònsol major de la
Parròquia de Sant Julià de Lòria sobre el nomenament de
càrrecs després d’unes eleccions. 
Esc.: B. Riberaygua, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 342.

1948/02/28, Andorra
Avís del Consell General adreçat al Cònsol major de la
Parròquia de Sant Julià de Lòria referent al trànsit per
Espanya dels vins i licors, del material de construcció i dels
productes destinats a l’exportació.
Esc.: Francesc Cairat, Síndic general. 
ACSJ, núm. 1100.

1948/03/02, Andorra la Vella
Comunicació de Francesc Cairat, Síndic general, adreçada
al Cònsol major de la Parròquia de Sant Julià de Lòria, on li
notifica l’import dels tributs (quèstia i llot) que s’han de
pagar, de conformitat amb el número de metadors i averies.
Signa: Francesc Cairat, Síndic general.
ACSJ, núm. 1070.

1948/03/30, Andorra
Avís del Consell General adreçat al Cònsol de Sant Julià de
Lòria referent a l’elaboració del pa i les farines.
Signa: Francesc Cairat, Síndic general. 
ACSJ, núm. 1099

1948/06/18, Casa de la Vall
Rebut del Consell General corresponent al pagament del
llot efectuat pel Conseller major de la Parròquia de Sant
Julià de Lòria.
Signa: Sr. Riberaygua, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 978.

1948/12/06, Andorra la Vella
Comunicació del Consell General adreçada al Conseller
major de la Parròquia de Sant Julià de Lòria, on li notifica
l’import dels tributs (tribut eclesiàstic, redre i llot) que s’han
de pagar.

Signa: Sr. Riberaygua, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 1061.

1948/12, Casa de la Vall
Rebut del Consell General corresponent al pagament del
tribut eclesiàstic, del redre i del llot efectuat pel Cònsol
major de la Parròquia de Sant Julià de Lòria. 
Signa: Sr. Riberaygua, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 1033.

1949/04/12, Casa de la Vall
Rebut del Consell General a favor del Conseller major de la
Parròquia de Sant Julià de Lòria, corresponent al pagament
del llot i de la quèstia.
Signa: Sr. Riberaygua, secr. del Consell General.
ACSJ, núm. 1048.

1950/02/02, Sant Julià de Lòria
Comunicació del Comú de Sant Julià de Lòria adreçada al
Consell General, per la qual li fa saber que el Comú durà a
terme les demandes de cafè, de sucre i de pebre
necessàries per a la Parròquia. Resposta del Consell
General, amb data 5 d’abril de 1950, referent a l’entrada
a les Valls d’Andorra de mercaderies de primera necessitat.
Signa: Josep Travesset, Cònsol major interí.
ACSJ, núm. 685.

1951/12/08, Andorra la Vella
Comunicació del Consell General adreçada a Nicolau
Bartomeu referent a la seva inclusió a les llistes electorals
de Sant Julià de Lòria.
Signa: Francesc Cairat, Síndic general. 
ACSJ, núm. 1125.

1954/06/11, Casa de les Valls
Ordinacions del M.I. Consell General de l’any 1954.
Signa: Francesc Cairat, Síndic general.
ACSJ, núm. 348.

1962/01/30, Sant Julià de Lòria
Còpia de l’acta datada el 25 de gener de 1962 formalitzada
per Rossend Jordana i Besolí, notari, a requeriment dels
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representants del Consell General i del Comú de Sant Julià
de Lòria amb assistència d’autoritats espanyoles, en la que
es fa constar la línia divisòria entre Espanya i Andorra
situada sota la Farga d’Os, prop del camí vell de Sant Julià
de Lòria a Ós, al lloc anomenat Prat de Tunyo, on es troba
una marca feta en una roca o penya que corre perill de
desaparèixer per les obres de construcció de la carretera
que enllaça a la general que va d’Espanya a França fins a
Os de Civís, per un pont construït prop d’Aixovall.
Esc.: Rossend Jordana i Besolí, not. de les Valls d’Andorra.
ACSJ, núm. 73.

1962/02/24, Sant Julià de Lòria
Còpia de la protocol·lització datada el 23 de febrer de 1962
feta a requeriment de Josep Pintat i Solans i Joan Canturri
i Roca, Consellers generals, de l’acta estesa per les
autoritats espanyoles, on es fa constar la línia divisòria
entre Espanya i Andorra al lloc anomenat Prat de Tunyo.
Esc.: Rossend Jordana i Besolí, not. de les Valls d’Andorra.
ACSJ, núm. 74.

ACSJ, perg. núm. 35 
i núm. 84 (còpia).
1487/09/29
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