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INrRODUCCIÓ

La cornunicacíó que presentem és un intent d'establir els vincles i
la necessitat d'aquests entre el poder municipal i els propietaris del
sol del municípi. En el cas que tractem, Sant Andreu de Palomar,
població del Pla de Barcelona que va ser agregada el 1897, a través
de la documentació consultada tant a nivell urbanistic com I'análisi
preliminar de l'estat económíc del consistori que es desprén dels
llibres d'actes de l'ajuntament, se'ns planteja una dicotomia
d'interessos per part d'un important propietari, Josep M. Nadal i
Vilardaga, que vol rendibilitzar els seus terrenys i els d'un
ajuntament que veu en la expansió del poble una possible sortida a
l'efecte agregador de Barcelona.

La falta de recursos economícs, tant en la captació com en
l'administració d'aquests, l'endeutament sisternátic i una nefasta
administració municipal per poder controlar els mecanismes que
havien de possibilitar aquesta expansió urbana, abocaran a
l'ajúntament a recolzar-se en el propietari a canvi de successives
concessions que a la llarga incidiran en la desballestada economía
delpoble.

LES FINANCES DE L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE
PALOMAR. (1875-1885)

La problemática política i social que es produi durant el sexenni
revolucionari, succesives eleccions legislatives, eleccions relatives

la Diputació de Barcelona i els conflictes com la insurrecció federal
l'aixecament republicá (tardor de 1869) a nivell de la ciutat de

Barcelona i en el cas de Sant Andreu, la revolta de les quintes del 2
9 de marc de 1870, la reviscolada fallida d'aquesta el mes d'abril

el mateix any que motiva la constitució d'una forca armada de
ácter popular. L'aixecament carlí, a la primavera de 1872 que va

rovocar la sol·licitud a l'octubre de 1873 de creació d'un cos armat
ue funciona fins al febrer de l'any seqüent '. La situació de

1. Més informació sobre aquests temes a CLAPES i CORBERA, J., Fulles
hi tcriques de Sant Andreu de Palomar, vol II, cap. IV. Intervenció en les

rres i les lluites, 1931 (1984).
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constitució de milícies armades, ja sigui Sometent o d'altres, l'hem
de creure un fet patent i constant que havia de tergiversar el
desenvolupament de la vida civil, alhora que la política del
consistorio

Políticament, el punt d'inflexió s'assoleix amb l'arribada
d'Alfons XII, e19 de gener de 1875 a Barcelona, que simbolítzará
l'estabilització de la situació política i social consolidada arnb el
procés electoral d'octubre de 1875, amb la victória dels liberals
constitucionalistes a Barcelona (1876); aquest fet havia d'incidir
en la selecció de l'alcalde del municipi que tractem, i va iniciar-
se l'alcaldia de Pau Ribó Saqristá, que abastaria un període de
quatre anys (1876-1881). Malgrat la migradesa de les dates i
l'escassa relleváncia del factor polític al davant de la gestió
municipal, aquest encera una tasca de reordenació d'una
administració municipal deteriorada, molt deseS'tructurada i
amb enormes mancances, causades per la problemática social
del lustre anterior; cal recordar la crema dels arxius municipals
durant la revolta de les quintes (1870), la por esceníca davant
les incursions carlines i la falta de durabilitat i fragilitat deIs
governs municipals anteriors.

Aquests aspectes van incidir sobre la vessant económica,
especialment sobre la recaptació d'impostos i sobre el control
dels pressupostos. En aquest sentit, la seva primera acció sera
la contractació de personal especialitzat per tal de «para
normalizar el estado lamentable y de abandono en que se
encontraban los servicios de presupuestos que se hallan sin
formalizar los de1speriodo de 1875-76. f .. '] también se ignoran
los libros de contabilidad de 1873 y 1874».2 Aquesta reforma es
completaria en un primer moment amb la nova reestructuraci6
de l'anomenat Servicio administrativo económico del
ayuntamiento i la contractació de p é r its amb l'idea d
recuperar la comptabilitat perduda dels anys anteriors.

A nivell d'administració municipal cal pensar en un
consolidació de la marxa de l'ajuntarnent amb les eleccions d
regidors celebrades el 6, 7, 8 i 9 de febrer de 1877. Aqueste ,
realitzades arnb sufragi censatari, són un exemple més tant d'un
mode d'actuació caciquil com de l'escassa representativitat del
escollits envers la població. Sant Andreu estava dividit en
coHegis electorals que es corresponien amb les demarcacion
internes del municipi. El total de cedules electorals s'estableix
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2. Arxiu municipal del Districte de Sant Andreu. Llibres d'actes 187 ,
p. 19 i s.

802 repartides de la següent forma: col-leqi núm. 1: 205 electors;
el núm. 2: 211; el núm. 3: 102; el núm. 4: 150; i el núm. 5: 134
electors. El número d'electors variava segons la població de
cadascún dels col·legis. Pel que fa a la representativat, la població
de Sant Andreu segons els cens de 1877 era de 14.615 habitants; la
representativitat electoral es situava al voltant del 5,48%.

Observant els regidors elegits, constatem la presencia de
propietaris autóctons, comerciants i professionals lliures, algun
dels quals continuara apareixent al consistori en successives
legislatures o bé havia ocupat cárre cs rellevants en les
anteriors. És un co l-Ie cfiu que e stará present pel nexe i
l'arrelament que mantenen amb la vida comunitaria del poble.
Seguint tendéncies que s'observen en altres casos.P trobem
alguns grans propietaris del municipi representats pels seus
administradors, alhora, també, propietaris, aquest sera el cas de
[can Campanyá i Feliu i el Marques de Castellvell.

Malgrat aquest cas puntual, a nivell social de forma rnajoritária
trobem representats una classe intermedia, propietaris i
comerciants més o menys importants que accedeixen al
consistori per tal d'incidir en els temes de política municipal
que puguin ser del seu ínteres i emprant els seus cárrecs com a
eines per tal de rnillorar la situació de les seves propietats o el
seu propi status social, tot creant un estrat definit dintre de la
població de Sant Andreu. La continuítat de cárrecs i la posterior
i/o anterior presencia en altres legislatures ens planteja que
aquesta classe intermedia actua també com una classe política
professional, vinculada i representant els interessos deIs grans
propietaris (Marques de Castellvell, [osep M. de Nadal i Vicente
de Romero, entre d'altres ... ), els industrials (Camil Fabra,
industrial textil) i a ella mateixa.t

• •• •
3. TOSCAS.E., «Sobre la qüestió política local a mitjan del segle XIX.
Aproximació a l'estudi de les relacions entre els poders locals i
l'ajuntament al municipi de Sarríá en 1840-1856» Estudis d'História
Agrária, núm. 9, 1992,CEHI,Barcelona. I també: AYALA,F.; TOSCAS,E.,
«Estat i vida política: Sarr iá i Masquefa a mitjan segle XIX»,Plecs
d'história local, núm. 39, juny 1992.L'Avenc,Barcelona.
4. La migradesa de les dates que els llibres d'actes municipals
subministren no permeten establir unes relacions clares entre els
regidors municipals i els propietaris importants, els industrials
establerts a la zona i entre ells mateixos. Malgrat aixó, la classe política
es perfila com l'han definit C. Cañellas iR. Toran. CAÑELLAS,C.;
TORAN,R., «La representación política de Barcelona bajo el signo
caciquil», Historia Social, núm. 11,tardor 1991,p. 98 i s.
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L'ECONOMIA MUNICIPALA SANT ANDREUDE PALOMAR
(1875-1885)

•

Retornant al tema econ6mic, Sant Andreu és un exemple més
de l'ús que l'Estat fa dels municipis, una eina burocrática del seu
poder i també una font d'ingressos. La lectura atenta dels lIibres
d'actes d'aquest consistori permet constatar una absoluta
dependéncia envers l'Estat, pel que fa especialment a1s
pagaments deIs impostos pendents, la reglamentació de
pressupostos, etc.

La consolidació de la vida política municipal iniciada el 1875
no es concreta en una regeneració dels déficits endémica que
Sant Andreu arrossegava d'encá de la revolució. En el període
1875-76, el déficit es va establir en 35.874 ptes., en el període
de 1877-78 havia assolit un increment del 32'9% (47.681 ptes.), i
a l'inici de la legislatura de Josep Soldevila (1885-1888), en la
qual va canvia el signe polític, el déficit era més del 246,3%
(145.600 ptes.). La causa d'aquest increment és l'inici d'una
frenética activitat expansiva del poble, especialment a nivelI
urbanístic, les accions puntuals que d'aix6 es desprenen i,
básicament, el deute que l'ajuntament arrosegava pel que feia
als pagaments pendents de l'impost de consums a Hisenda i els
pagaments pendents relatius als impostos provinciales a la
Diputació. La reordenació econ6mico-administrativa de Pau
Ribó va permetre la constitució d'uns credits contra els fons
comunals (vegeu annex 1),5 i no sera fins a l'aparició de la Ilei
d'l de juliol de 1887, la qual només obligava al pagament d'una
sisena part del cárrec pendent a Hisenda, que es normalitzaran
parcialment les finances.

Aquestes c ár r e q u e s marcaran la relació entre els
ingressos i les despeses del consistori municipal que es
determinen en cada any econ6mic (vegeu annex 2). Malgrat
les atribucions de la Llei Municipal de 1877 pel que fa a
l'ordenació de les despeses, les mesures adoptades per
l'Ajuntament no només aniran encaminades a l'increment
dels impostos sinó també a la supressió de 1I0cs de trebalI

••••
5. AMDSant Andreu, LLibres d'actes municipals 1879,p. 34 i s.
6. Prou significativaés la següent referencia: «Manifestóque el ayuntamiento
anterior en sesión del 18 de noviembre último retribuyo con cuarenta y una
pesetas sesenta y siete centimos el cargo de Secretariodel Juzgado Municipal
de estapoblación cuyo sueldo fue concedido mensualmente, yen atenciónque
la situaciónprecaria de este municipio no puede en manera alguna alimentar
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munic ípalsf a l'aceptació de crédits de particulars? i la
utilització de les partides relatives al pagament d'impostos a
Hisenda i a la Diputació per fins propis del municipi amb la
creació reiterada de pressupostos addicionals a l'ordinari.
Aquest últim fet provocara contínues reclamacions per part
d' aquests orqanísrnes.f

Davant la situació econ6mica, sembla 16gic pensar que la
participació dels privats en l'ordenació territorial i fins i tot la
preeminéncia d'aquest, social i económica, sera l'única via a
seguir per part del municipi andreuenc.

LAURBANITZACIÓNADAL

Cap als anys 70 del segle passat, davant el creixement
poblacional del pob1e, l'ajuntament de Sant Andreu de
Palomar va projectar la creació d'una gran via que comuniqué s
la població amb la parroquia de Sant Eulalia de Vilapicina,
área suburbial d'aquest, i connectés amb Horta, connexió que
fins llavors només es feia pel camí antic que sortia de l'actual
carrer Pons i GalIarza, seguia pel de Piferrer, continuava per
sota el pont-tribuna de l'església vella de Santa Eulália, i pel

•• • •
dicho gasto, como también ninguna ley obliga que los secretarios municipales
tengan que ser retribuidos, el Ayuntamiento por unannimidad acordo
suspender el sueldo del mencionado secretario».AMOSantAndreu, LLibres
d'actes municipals, 1876,p.6v.
7. Durant el període estudiat són molts els casos de reclamacions de
cre díts i de pagaments a creditors particulars com per exemple la
reclamació que efectua Antoni Falques, el 26 d'abril de 1882:«Se ocupo
de nuevo el ayuntamiento en la deliberación y resolución del expediente
promovido desde noviembre de 1880 por Don Antonio Falqués Ros en
reclamación de la cantidad de 9.468,38 ptas que acredita de este
municipio como legitimo heredero de su difunto padre D.Pedro Falqués
por la construcción de nichos y otras obras de albañileria que practicó en
el cementerio de este pueblo». AMD Sant Andreu, Llibre d'actes
municipals, 1882,p. 36v.
8. En el període estudiat, 1875-1885 són molts els exemples de
reclamacions, tant en el pagament d'impostos de legislatures del
sexenni revolucionari com en les posteriors. A tal! d'exemple
citarem: «el recibir y contestar el requirimiento para el pago de
34.991,81 pts que reclama la Delegaciqón de Hacienda de esta
provincia, por el cupo de consumos y cereales que restan a ingresar
del corriente ejercicio económico». AMDSant Andreu, Llibre d'actes
municipals, 1882,p. 56r.
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carrer de Vilapicina entrava a Horta'' i per un tram, excentric al
nucli poblacional andreuenc i al de Santa Eul ál ia , d: la
carretera provincial que anava des de la carretera de Ribes
fins a Esplugues de Llobregat, connectant Sant Andreu amb

Sant [oan d'Horta.lO . . . . .
El nou passeig no seguia cap trac;:at de carru antíc ni de riera 1

es feu sobre terrenys de conreu, industrials, una part de la
fabrica de Ferran Puig (el Vapor del fil) i terrenys no
urbanitzats de propietaris particulars els quals van
protagonitzar un paper decisiu en l'elaboració, consolidació i
execució del projecte. En aquest sentit va destacar D. Josep
Nadal i de Vilardaga, que fou el primer que va posar les bases
per a la urbanització de la zona.!' Hom ha dit de l'urbanitzaci~
de la Rambla que constitueix «l'eixample de St. Andreu» , pero
la definició urbanistica del terme ens allunya d'aquest concepte
quant a la seva realització. .

La forma d'urbanització emprada majoritáriament al paisatqe
urba catalá esdevé lúnica exemplificada a Sant Andreu: un pla

• dalíneacíons i les parceHacions relacionades amb ell o no.
• Aquest seria el cas de la urbanització Nadal,l2 on s'aplica una de
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• 9. CELMA,N.; SERRANO,Y., «El carrer Piferrer: Vestigi de l'antic camí

de SantAndreu a Horta»,Finestrelles, núm. 3, Barcelona, 1991, p. 177 i s.
10. El recorregut d'aquesta vía cobriria «El desnivel entre la Iglesia de
San Juan de Horta hasta el llano que se inicia al llegar a San Andrés de
Palomar». Els principals punts del recorregut serien: Barranc de Can
Cortada, Barrancs de Sant [oan, Carsi, Cañada de Casa Qumtana, Riera
de Sant Andreu, Torrent de Casa Belas, Ferrocarril de Saragossa a
Barcelona, Casa Dragó, Camí de Dalt i la carretera de Ribes, fe~tun total
de 3.349,87 metres. Lligall 980. Dirección de carreteras provincisles y
caminos vecinales. Projecto definitivo del trozo 3° de la Carretera
provincial de Esplugas al empalme con la carreter~ de Ribas en San
Andrés de Palomar, 1873.Arxiu historie de la Diputacío de Barcelona.
11. Josep MariaNadal,no va ser l'únic gran propietari que realitzá activitats
especulatives a SantAndreu. Hem de fer esment de Joan.Mumb~ i la seva
urbanització, més parcial, pero, a la zona del carrer Valles, realítzada vers
el 1875. Aquest propietari va construir una casa el 1864, al passeig de
Grácia (número 53), que més tard seria coneguda com Casa LleóMorera.
Vegeu DD.AA., El quadrat d'or, Barcelona, 1991, p. 87; I també
PERMANYER,L.,Biografíadel passeig de Gracia,Barcelona, 1994 p. 62.
12. Per a més informació sobre el projecte urbanístic, vegeu: CELMA,
N.; CHECA, M.; SERRA,J.; SERRANO,Y., «La urbanitzacióNadal i la
consolidació del Passeig de Santa Eulália (1870-1930)>>, Fmestrelles,
núm. 7,1995, Barcelona (enpremsa).

~
les fórmules més freqüents.13 Ordenar l'espai mitjancant

'" l'obertura d'una placa central a partir de la qual es projectavacc

'" ~ una quadrícula de carrers-". Aquest model no solament s'aplicá'"
~ ,...

'" ~ en aquesta zona, sinó que trobem a Sant Andreu altres exemples
'" ~ com són la placa Mercadal, Comerc;: i la placa Mariá Brossa, a la~ oQ. o:J Sagrera, la placa Masadas i altres pobles del mateix Pla de

~
o
~ Barcelona, com ara Gracia (Place s Diamant i Sol), Sarriá (placa

o

~
de Sarriá) i a la propia ciutat de Barcelona. En el cas de la placa'"'"o Nadal, aquesta neix de la voluntat expressa del propietari dels

~
o
~ terrenys de perpetuar la seva memoria. 15
'"'" ~«:

~
~

EL PROPIETARIURBANITZADOR:JOSEP M. NADAL

Q ~

I ~ [osep M. Nadal i de Vílardaqa!" actuá com agent del procés
en d'urbanització i, seguint la classificació establerta per E. Serra,11'"~

i B sera un propietari directe o emfiteuta d'una pec;:a de sol gran

~ adquirida a propósit per a la promoció d'una ordenació d'espai

.~ I urb á, Igualment, encarregara a un arquitecte el projecte i
realitazará davant l'Ajuntament els trámits pertinents. Malgrat que •

~

sabem que els terrenys foren adquirits als anys 30, no hi ha una •
relació expressa respecte la celeritat d'execució del projecte, tal 335
com es dóna en altres llocs del pla de Barcelona, com per •

~
••• • •

13. TATJER,M., «Propietat del sol i promoció immobiliária: alguns
exemples catalana», a Les ciutats petites i mitjanes a Catalunya. Evolució
recent i problemétice actual, HaSetmana dEstudis Urbans a Lleida, ICC,
Barcelona, 1987.
14. BUSQUETS,J., Barcelona: Evolució urbanística d'una capital compacta,
Barcelona, 1992. p. 119 i S.

15. AMDSantAndreu. Secció Urbanisme. Carpeta Fomento San Andrés.
16. Advocat, hisendat i politic (Barcelona, 1839 - Barcelona, 1908), hereu
de l'avi milionari [oan Nadal, va ampliar les inversions en el sector
bancari i de la propietat. Va ser comissari regi d'Agricultura, Indústria i
Comer e, directiu de la junta de l'exposició de 1888, president del
Montepío Barcelonés i de la Junta de Propietarios de la Derecha del
Ensanche. Católic militant i conservador, va ser nomenat regidor de
Barcelona el 1875 i de Grácia el 1876. Fou alcalde de Barcelona durant
els anys 1896-1897, quan s'armexionaren la majoria dels pobles del Pla i
va participar molt activament en el procés d'agregació. (vegeu: Nota feta
per Celia Cañellas i Rosa Toran al Diccionari d'História de Catalunya,
Edicions 62, p. 729; i també NADAL,[oaquim, «Mipadre y sus amigos.
Don Manuel Girona Agrafel»,Destino, núm. 812, Barcelona, 1953.
17. SERRARIERA,E., Geometria i projecte de sol als orígens de la
Barcelona Moderna, La vila de Gracia, UPC,Barcelona, 1995 p. 169.
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exemple Gracia. La consolidació de la urbanització en un model
de placa no esdeve casual en el nostre cas; el propietari dels
terrenys pretén establir un centre d'interes que sigui també una
alternativa als centres tradicionals del poble i resolgui els
problemes causats pel creixement de la població.
Urbanísticament, la placa, solidaria amb el teixit que es crea al seu
voltant, sera un model coherent i ordenat d'expansió de la futura
trama urbana, alhora que un buit regular, amb cohesió i envoltat
perimetralment per aquesta. Aíxo no obstant, aquest procés mai
no es consolidara a Sant Andreu sinó que les actuacions seran
esporádiques i aillades en l'espai tant cronolóqic com espacial.

L'actitud política de Nadal, de taranná conservador, no va restar
al marge, per contraproduents, deIs canvis en I'estrateqia i
valoració del fet urbá que des de sectors delliberalisme polític ja
es cornencaven a desenvolupar i que es confirmarien amb
l'arribada al poder de Sagasta el 1881.18 Observem, des de la
petició del permís (1870), l'aprovació d'aquest (1875) i la definitiva
embranzida del projecte (1883 i 1890) un creixement social i
polític de Nadal, no a la política municipal de Sant Andreu, sinó a
la nacional, especialment a les Corts de Madrid (diputat els anys
1875 i 1876) i a la política municipal de Barcelona, com a alcalde
(1896-97) i a altres entitats ciutadanes: Junta de l'Hospital de la
Caritat, Junta del Port i Junta de l'Exposició Universal de 1888.

La participació activa de Nadal en la urbanització d'un
eixample, en part fomentat per ell, potser amb una planificada
preferencia de revalorització de terres sense entrar en
projectes a més llarg termini com seria un eixample planificat, 19

l'hem d'entendre relacionada amb el seu ascens social.
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LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE

El 31 d'octubre de 1870, Josep M. Nadal i de Vilardaga va
posar de manifest el seu desig d'urbanitzar el terrenys que
possera al poble de Sant Andreu de Palomar (Camp del Nadal).
És per aixó que va encarregar un projecte d'urbanització a

••• •
18. cAÑELLAS,C.; TORAN,R., «Heterogene'itat urbana, desplac;:aments
geografics i canvis polítics» a La formació de l'Eixample de Barcelona,
Barcelona, 1990, p. 195.
19. DELGADOVIÑAS,C., Laspequeñas y medianas capitales de provincia
en el proceso de modernización del sistema urbano español, Servicio de
Publicaciones Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
de Gran Canaria, 1995, p. 158 i s.

l'arquitecte Leandro Serrallach i Mas. Demana en ell, com mé
dalt hem comentat, la construcció d'una placa i carrer qu
portaria el seu nom.20

Davant la justificació del motiu d'execució del projecte.é! el
24 de novembre de 1870, l'Ajuntament de Sant Andreu donara
el seu permís i aprovará el projecte, encara que hi fa alguns
canvis: (da indemnización de los edificios que es preciso derribar
para poner en comunión la calle de las Casas Novas [actual cl
Gran de Sant Andreu] de con las nuevas proyectadas vendra a
cargo del interesado cuyo derribo deberá llevar a efecto cuando
empieze la edificación de las respectivas calles que han de
comunicarse directamente con la expresada o sea Carretera de
Barcelona a Ribas».

Davant la negativa de l'Ajuntament de fer-se cárrec de les
expropiacions, Josep M. Nadal va recórrer a la Comisión
Provincial de la Diputación de Barcelona. S'obrí aquí un període
d'enfrontament entre l'ajuntament i el propietari que la Sección
de Fomento de Carreteras de la Comisión Provincial intentara
tancar amb la confirmació de les imposicions disposades per
l'Ajuntament (12-5-1875), excepte la que pretenia que Nadal es
fes cárrec de les indemnitzacions. El retard en la tramitació del

• • ••
20. L'urbanització dels seus terrenys dona lloc als actuals carrers de
Nadal, Marqués de Santillana, Cuba, Camil Fabra, Neopátria, Sant
Ildefons, Vall d'Aran, i la placa de Nadal, Sembla ser que antigament
aquest terrenys eren del monestir de Sant Pere de le Puelles, i després
de la crema del monestir, 1835, foren venuts en pública sub hasta i,
després adquirits per Josep M. Nadal. (GlRABALT1 TORT,[oan, «Els
carrers de Sant Andreu. Placa i carrer d'en Nadal», Anem al Casal, núm.
11,1983).
21. La justificació és la següent: «Elpueblo de Sant Andres de Palomar
situado en la carretera de Barcelona a Granollers se ha extendido en el
sentido de la dicha via, como sucede con todas las poblaciones que se
hayan en análogas circumstancias.La extraordinaria estensión de aquel
pueblo en un sentido, o sea de Norte a Sud, comparada con la exigua que
tiene de Este a Oeste, manifiesta la necesidad de que la urbanización se
desarrolle en el último sentido, mayormente si se considera que hoy en
dia la vitalidad no la recibe esclusivamente de la carretera, sino que tiene
en su jurisdicción elementos industriales que ocupan un considerable
número de obreros, [...). Justificada de esta suerte que la urbanización de
los terrenos del Señor de Nadal es una mejoria útil para la población, pues
lleva una necesidad sentida, cual es la de ensanche en la dirección de
levante a Poniente», AMD Sant Andreu. Secció Urbanisme. Carpeta
Fomento San Andrés.
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permís pot explicar-se de diverses maneres. D'una banda, la
inestabilitat política en el moment de la petició, de 1'altra, la
reactivació de la vida política de 1'ajuntament de Sant Andreu
vers 1'any 1875 i per últim la creixent importancia de Nadal: el
1875 es elegit diputat a Corts per Barcelona, el 1876 per Gracia,
i des de la restauració monárquica actua de mitjancer entre el
municipi de Sant Andreu i les diverses institucions,
especialment en les reclamacions de rebaixes d'impostos i
tramitacions de deutes pendents.éé

L'ACTIVITATURBANÍSTICADE L'AJUNTAMENTDE SANT
ANDREU

•

La restauració monárquica i la progressiva consolidació deIs
sistemes de govem municipal, les alcaldies de Pau Ribó (1876-
1881), Joan Junoy (1881-1885) i la de Josep Soldevila (1885-
1888), permetran a l'ajuntament encetar una obra
d'envergadura a nivell urbanístic continuant amb 1'idea d'un
eixample que des de feia temps preconitaavaé''.

Així, si bé és cert que l'Ajuntament veia necessari l' apertura
d'aquesta via, per qüestions ideológiques, no ho va poder
portar a terme, per falta de recursos económica, i no sera fins
que en Josep M. Nadal vulgui urbanitzar les seves propietats
que decideix actuar. En aquest cas la cooperació i fins i tot
iniciativa del propietari privat sera el motor d'arrencada d'un
projecte necessari per a la població. És així que al projecte
d'urbanització del Camp del Nadal s'afegira l'apertura del

•• • •
22.AMOSant Andreu, Llibres d'actes municipals 1876,p.37r.
23. Així en l'acta de l'ajuntament del 10 de maig de 1871, es diu
textualment: «Por último se dio cuenta de un recurso firmado por varios
vecinos de la calle Mayor y lindante con el solar destinado a rambla o
Paseo pidiendo al ayuntamiento mande retirar el depósito de la piedra
destinada al arreglo y recomposición de la carretera». (AMSant Andreu,
IJibres d'Actes, 1871,p.34v.).
Un altre exemple és el trasllat del repartidor d'aigües que es trobava
sítuat «en los terrenos de la rambla en proyecto», 1'11d'octubre de 187l.
(AMSant Andreu, IJibres d'Actes, 1871,p. 73v.).
Iqualment, pel que fa als propietaris de Santa Eulália, el coneixement
sera evident a jutjar per les paraules de l'expedient de cessió de
terrenys que Pere Pous presenta el 1869, on diu textualment: «Se
reconozca dicho terreno por el Sr. Arquitecto encargado del ensanche de
esta poblscion», AMOSantAndreu. Secció Urbanisme, Carpeta Fomento
SanAndrés.
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passeig de Santa Eul á Iia des de el Carrer Major fins a 1
travessera (cl Concepció Arenal), tracat a fi d'evitar 1
minimes expropiacions i enderrocs d'edificis. Finalment, ellO
de gener de 1877, l'arquitecte municipal Pere Falqués Urp124
elabora un projecte d'urbanització, amb la referencia del
projecte presentat per Nadal, on projectava l'apertura i
alineació deIs carrers paral-Iels als terrenys del propietari
Nadal tot intentant d'ordenar la zona planificada per aquest.25

El projecte semblava viable. El gener de 1877, l'ajuntament
convoca una reunió arnb tots els afectats per les expropiacions on
vol expressar d'una banda el seu interés de continuar el projecte i
per un altra banda la bona disposició enfront els afectats. Aquest
acte 1'hem d'entendre a fi i efecte d'aconseguir la col-laboracíó
necessáría deIs particulars: 6 d'ells cedeixen les seves propietats,
en dos casos la cessió s'efectua a canvi d'una permuta de terrenys.
Nadal, el propietari més afectat (més de 8.500 metres quadrats)
cedeix de forma plena sense cap mena de contraprestacions.

• •••
24. L'Ajuntament de Sant Andreu tenia com a arquitecte municipal Pere
Falqués Urpí des del 29 d'abril de 1874,el qual renuncia al cárrec e126
d'agost de 1882,a causa de l'enfonsament de la cúpula de l'església de
Sant Andreu. Sobre aquest fet, vegeu CLAPÉS,J., Fulles historiques de
Sant Andreu de Palomar. vol. I, secció «Laparróquia», Barcelona, 1931
(1984) p. 41 i s.; i també POUS, M., «Un projecte de peixateria de
l'arquitecte Dornenech i Estapá per a la placa mercat de Sant Andreu»,
Finestrelles, núm. 5, Barcelona, 1993,pp. 157-17l.
25. El projecte és elaborat el 25 d'octubre de 1876 i declarat amb la
mateixa data d'utílítat pública. AMOSantAndreu. Llibres d'actes l877, p.
6v i 18. Segons aquest arquitecte, el motiu que genera l'elaboració del
menciona! projecte es «que la realización del proyectado paseo de Sant
Eulelie, contribuiria en su caso a dar impulso a la urbanización de los
terrenos a el contiguos y afectaria entre todos, en primer lugar, a los mas
proximos a su empalme con la carretera de Ribas; pero no por el solo
hecho de estar cruzados por esta via quedarian con buenas condiciones de
enlace con el resto de la población dichos terrenos, los cuales cerrados
por la riera de Harta, la fábrica de los señores Puig y Fabra y las tapias de
las casas que constituyen la alineación alta de la mentada carretera,
quedan completamente incomunicados con el resto del pueblo, y aunque
los atraviesa el paseo en proyecto, como es por uno de sus estremos, poca
vida da a lo numerosos solares alejados de el hacia la citada riera de
Harta. Para dar vida a dichos solares, hay que buscar una nueva via de
comunicación en sentido paralelo al paseo [...J, es decir, la prolongación
de la ya existente calle de S. lldefonso, propuesta por Sr. Nadal en el
proyecto mencionado de octubre de l870)).
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El 16 d'abril de 1877, Josep M. Nadal pren la iniciativa i
proposa la creació d'una comissió, de la qual ell formaria part,
«que puedan convenir en las bases de un arreglo beneficioso a
ambas partes para llegar a ser objeto de notoria y patente utilidad
pública, la urbanización de los terrenos de mi propiedad».
Aquesta proposta sera acceptada i la comissió quedara
integrada per l'alcalde, el Síndic económic i el 2n tinent
d'alcalde, a més de Nada1.26 La comissió va signar amb J. M.
Nadal un conveni de col·laboració el 12 de gener de 1878,
elevat a escritura pública el 20 d'agost de 1880.

Les bases del conveni mostren les enormes mancances
económiques municipals. Nadal es comprometia a pagar fortes
indemnitzacions, fins i tot les própies del consistori, i aquest li
tornava els diners a través deIs ingressos en concepte de
permisos d'obres que l'ajuntament havia de cobrar alllarg de
la via projectada; a més a més Nadal obliga l'ajuntament a
l'aprovació de la construcció d'un mercat a la plaga
dissenyada, per tal que Nadal cobrés els permissos de cornerc
en el nou mercat. L'ajuntament deixava de cobrar d'aquesta
forma uns impostos que podrien minimitzar el greu déficit que
arrossegava i s'hipotecava en una operació a llarg termini. Hem
de creure que la importancia social i política de Nadal havia de
ser el factor determinant per la decisió del consistorio Malgrat
la migradesa de dades, no podem parlar, ara com ara, d'una
relació caciquil sensu strictu sinó més aviat d'un clientelisme,
gairebé total, de l'ajuntament envers Nadal, pel que fa als
temes urbanístics.

La col-Iabo racíó entre Nadal i l'ajuntament va facilitar el
desenvolupament del projecte malgrat patir una serie de
modificacionsurbanístiques de poca ímportáncía.F El4 de juny de
1879,l'Ajuntamentde SantAndreu, juntament amb [osep M.Nadal,
va acordar les tarifesi possibles multes28 que havíen de satisfertots

•• ••
26. Que en el moment de la seva constitució s'expressa en els següents
termes: «deseosa aquella corporación municipal de abrir una gran calle
paseo con el nombre de Santa Eulália». Aquesta va estar formada per Pau
Ribó, alcalde, [oan Riera, tinent d'alcalde i Onofre Ferrer, síndico AMD
Sant Andreu. Llibres d'ectes, 1878, p. 108v.
27. El 13 de maig es presenta el Proyecto para rectificación de la línea de
de la calle prolongación de la Sta Rosa. (actual Neopátria). AMD Sant
Andreu, Llibres d'actes municipals, 13 de maig 1879.
28. «Solares en el terreno del Sr. Nadal, lindante con la fábrica de los Sres.
Puig y Fabra y calle de Santa Rosa, por cada palmo lineal de ampltud de
fachadas, 4,25 ptes.
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els edificis que es construirien en el projectat passeig de Santa
Eulália i terrenys adjacents. Altre cop, el propietari rep una part
d'aquestes com a creditor municipalen temes urbanístics.

Ja hem vist que les dificultats económiques i de gestió de
l'ajuntament i la importancia, tant política com económica de J.
M. Nadal faran que no només negocii: les indemnitzacions amb
els propietaris afectats sinó que també les satísfá, Així, el 22
d'abril de 1880, se siqná un conveni entre Nadal i Camil Fabra
(propietari industrial del conegut «Vapor del fil») en que J. M.
Nadal es comprometia a pagar el valor de la indemnització que
afectava aquest darrer propietario29

L'ajuntament no té liquidesa per portar endavant el projecte i
pacta amb el propietari local perqué posi el capital suficient. És
el darrer obstacle d'írnportancia per la consolidació d'una vía,
d'enormes expectatives económiques pel que fa a l'especulació
inmobiliaria i Nadal, així ho hem de creure, pagara l'enorme
indemnització entenent-la més com una inversió. Naturalment,
el municipi es compromet a retornar-li, signant un escritura de
reconeixement del credít (26-8-1880).

•• ••
Todos los solares que den fachada al paseo se dividiran en cinco grupos y
pagaran como se expresa:
GRUPO l. - Solares comprendidos desde la carretera de Barcelona a
Ribas, hasta la fábrica de los Sres. Puig y Fabra , por cada palmo lineal de
amplitud de la fachada, 4,25
GRUPO 2. - Desde de fábrica de los Sres. Puig y Fabra, a la calle de Dalt,
por cada. id. id. de id., 3,50
GRUPO 3. - Desde el camino de Delt, hasta la travesía más próxima a casa
«Rabia», por cada id. id. de id., 2,75
GRUPO 4. - Desde dicha travesía hasta la primera del terreno de la Sra.
Viuda de Solé, por cada id. id. de id., 2,75
GRUPO 5. -Desde la última travesía hasta el último solar de fachada al
Paseo, por cada id. id. de id ... etc...»
Els particulars que constnüen sense permís havien de satisfer una multa:
«bebiendo construido U. un edificio en el paseo-rambla de Santa Eulalia, sin
haber obtenido su competente permiso, dificultando el desarrollo de tan
interesante via f...}si en el improrroglabe plazo de ocho dias no ha legalizado
V. aquella situación, queda declarado incurso con la multa de 25 pesetas que
hará efectiva dentro el de 10 dias f...}sin perjuicio de proceder al derribo de
la referida construcción que practicará en su defecto esta Alcaldia a costas de
v.». AMD Sant Andreu. Secció Urbanisme. Carpeta Fomento San Andrés.
29. La quantitat pactada va ser de 21.131,52 ptes. com a valor de les
indemnitzacions. Aquest conveni s'eleva a escritura pública el 20
d'agost de 1880.
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Ja hem vist, dos mecanismes d'actuació financera del
municipi andreuenc: d'una banda, la constitució d'un conveni
económic, de l'altra, una so lució reiterada en la seva aplicació
pel que fa a Sant Andreu, l'establiment d'un cre dit. Hem de
considerar que l'explanació del passeig i inici de l'obres
s'emmarca entre finals de 1878 i l'any 1879 i és en aquest
moment que hem de considerar efectiu l'inici de la realització
del projecte del passeig des del carrer de Casasnovas (actual
Gran de Sant Andreu) i el Camí de Sant Iscle (a I'alcada de
l'actual placa de Virrei Amat i Passeig Pi i Molist).30 Prova
evident daixó sera la presentació el 25 d'agost de 1880 per
part d'Aleix Soujol, empresari tramviari, d'un projecte de línia
tramviária que anava des de Sant Andreu a Horta, seguint el
recorregut del Passeig de Santa Eulalia.31 La malmesa
economia andreuenca i la negació de certs propietaris per la
p e r d ua de terrenys de la seva propietat amb aquest
projecte,32 evitaren l'obertura del passeig en la seva part
baixa. Aixo al lar q ar á el projecte en la seva definitiva
realització més de 15 anys, malgrat l'impuls inicial que suposá
l'alcaldia de Josep Soldevila (1882-1885) i la idea implícita
que planeja sobre la voluntat de consolidar una via que havia
de suposar quelcom més que un eixample: un intent, malgrat
e1s escassos recursos consistorials, de dur a terme una
expansió diferent a la proposada des de Barcelona, com era la
de les agregacions, seguint les intencions del consistori pel
que fa a l'agregació, basades en el fet diferenciador de Sant

•• • •
30. La historiografia local tradicional, assenyala com a data de
l'explanació de la futura rambla el 1877. La documentació consultada
sembla situar l'inici de la construcció a les darreries de 1879.
31. Aquest projecte tenia el suport de Ramón Espiell, Joaquín de Ros,
propietari de Ca l'Armera (e/ Cardenal Tedeschini, 32) i el Marqués de
Castellvell, propietari de Can Sitjar (Pl. Virrei Amat), amb dues propietats
en la zona d'influéncia del passeig. El projecte sera desestimant per falta
de suport económic deis ajuntaments afectats i perqué el passeig en el
moment de presentació del projecte no estava obert fins al carrer Gran.
Vegeu: DÍEZ, D., «Els transports d'Horta», Historia d'Horta, núm. 4,
Barcelona, 1987; i també BARROSO, C.; CHECA, M.; VlVANCOS D., «Els
tramvies de vapor al Pla de Barcelona», III Jornades d'Arqueologia
Industrial de Catalunya. Sabadell, 1994 (en prensa).
32. Sera el cas de la propietaria Enqrácia Batista, que té terrenys afectats
i expropiables en la zona afectada per la nova via. AMD Sant Andreu.
Llibre d'actes municipals, 1874, foli 72r.
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Andreu33 i alhora un canvi de valoració del sol que havia de
repercutir en l'economia municipal. Així l'any 1883 l'obra es
declarada d'utilitat pública.

Malgrat aixó, l'alianca entre el particular i l'ajuntament patí
greus problemes, i el 5 d'abril de 1883, Nadal va tramitar una
instancia a la Diputació de Barcelona queixant-se de
l'incompliment de l'acord per part del consistori andreuenc,
expressant-se en els següents termes: «pero es el caso que a la
dicha corporación municipal se le han estraviado los citados
planos oficiales y aprobados, exactamente iguales a los que obran
en mi poder, y ha aparecido en aquellas oficinas municipales un
plano que no reune ninguno de los requisitos legales y que de una
dirección distinta a la calle denominada de San Martín [oo.] Esto a
dado lugar a que se embargaran [oo.] las obras que esta
ejecutando un censatario del que suscribe, D. Pedro Urpi».J. M.
Nadal va de manar que s' aixequés l' embargament que hi havia
sobre aquestes obres, perque, segons ell, estaven ja aprovades
en el seu anterior projecte i assenyalades per l'arquitecte
municipal Pere Falqués. L'ajuntament paralitzá el projecte amb
1'excusa que s'havien perdut e1s plánols originals, a més de dir
que Pedro Urpí no havia demanat el permís necessari (per aixó
fou multat i paralitzades les obres). A més l'obra tenia l' oposició
d'un altre important propietari, Camil Fabra, que es queixava
que no seguia el tracat en línia recta del carrer de Sant Martí i
afectava a la seva propietat industrial. Les dificultats de
1'ajuntament per tal de dotar-se d'un responsable en materia
urbanística i el buit de gestió, a causa de la proximitat
d'eleccions munícípals.P" posaren entrebancs a la resolució
rápida del conflicte.

• • • •
33. F. Nadal explícita que el fet diferenciador de Sant Andreu i Sant Martí
queda expressat per la consciéncia de ser zones destinades a la
producció industrial i a la residencia d'obrers i les repercussions fiscals
que per aquesta classe tindria, i sera la base de les seves al-Ieqacions en
contra de la agregació. NADAL, F., «Burgueses contra el municipalismo.
La configuración de la Gran Barcelona y las anexiones de municipios
(1874-1904)>>,Geocrítica, núm. 59-60, Barcelona, 1985, p. 30 i s.
34. L'ajuntament va sotmetre a diverses votacions l'elecció d'un
arquitecte municipal perqué hi havia regidors que no acceptaven el
nomenament a favor de Doménech Estapa; aquest va ser confirmat en el
cárr e c el 2 de maig de 1883. Vegeu: POUS, M., «Un projecte de
peixateria de l'arquitecte Doménech i Estapá per a la Placa-Mercar de
Sant Andreu», Finestrelles, núm. 5, Barcelona, 1993, pp. 157-171.
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Finalment, 1'ajuntament, el 25 de maig de 1883, va acordar
que el nou arquitecte municipal, Josep Domenech Estepa, fes
una copia dels primers plánols que teóricament romandrien en
el Govern Civil. Aixó no obstant, el Govern Civil els havia
retornat al seu propietari, per la qual cosa 1'arquitecte municipal
féu la copia deIs pl ánols que ara estaven en possesió del
terratinent i l'ajuntament va continuar amb el projecte original.

L'ajuntament, amb el canvi de gestió que suposá 1'alcadia de
Josep Soldevila (1885-88) i en un intent de tirar endavant la
construcció del passeig, va anar negociant amb els altres
propietaris d'edificis o terrenys afectats a mida que avancava el
projecte com una última solució per evitar el monopoli creditor
urbanístic de Nadal, com és el cas de Camil Fabra. Conscient
aquest de la seva importancia «estratégica» intentara evitar
qualsevol despesa econórníca.é" La resposta de l'ajuntament, 22 de
febrer del 1884, té una doble intenció: per una banda ha aconseguit
el vist-i-plau del propietari afectat i desitja que es realitzin les
obres, pero per l'altra no vol fer cap despesa económica i envia
una carta on exposa que l' Ajuntament no té inconvenient en
concedir a Camil Fabra el canvi d'alineació del carrer de San
lldefons , sempre que es posi d'acord amb el propietari que
resultaria perjudicat, Pedro Urpí, i que pagués les possibles
indemnitzacions. Del que en un principi era una idea proposada
des de l'ajuntament, ara se'n vol canviar el seu sentít com si hagués
estat Camil Fabra quí demanés un permis d'obres. Naturalment,
aquest últim no caurá en aquest ingénua trampa i no transiqirá, «ya
que accediendo a lo solicitado por V. S. me imponia gastos y
dispendios con el solo y único fin de atender a ese Municipio a quien
suponia interesado en que la calle de San Ildefonso fuese recta en
toda su longitud». És evident que no hi té cap interés i no que veu
quins avantatges pot obtenir-ne. Cal recordar que ell era un
propietari industrial i no pas amb patrimoni en terrenys
urbanitzables a la zona.

••• •
35. Així, conservem una carta, arnb data del 29 de gener 1884, dirigida a
l'ajuntament en qué l'industrial andreuenc deia: «no tengo el menor
inconveniente en acceder al cambio de emplazamiento del portal que da
entrada a la Fábrica, mediante condición de que el propietario D. Pedro
Urpi que tiene una casa adosada al muro o pared de cerca de la fábrica,
arregle la suya retrancandola 10 suficiente para que quede expedita en
toda su anchura la referida calle de San Ildefonso. Si dicho propietario Sr.
Urpi continuase manteniendo su casa, tal como esta hoy, no podria la
mencionda calle de San Ildefonso tener toda la anchura marcada en la
rasante». AMD Sant Andreu, Secció Urbanisme, Carpetes Fomento.
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Fins ara hem vist com era el propi Nadal qui posa el capital
necessari per portar a terme les expropiacions, pero s'assequrá
que les quantitats invertides fossin retornades. Aíxí, el 6 de marc
de 1884, signa un nou conveni entre ell i 1'ajuntament de Sant
Andreu en el qual s'estipula que:

1) L'ajuntament haurá de pagar la quantitat de 21.131,52 com a
valor de la indemnització dels terrenys del senyor Camil Fabra,
pagada per Nadal, necessaris per a l'apertura del Passeig de
Santa Eulalia.36 L'ajuntament ha de satisfer la suma dins el
termini de 8 anys i en 8 pagaments que es consignaren en els
pressupostos municipals comencant per 1'any económíc de 1885.

2) Cada any es consignara en els pressupostos municipals la
quantitat necessária per a fer el pagament.

3) Com a garantia, es consigna a favor de Nadal els drets deIs
llocs de venda i altres ingressos de la placa del mercat.

4) A canvi, es deixava sense efecte l'escriptura de
reconeixement de credit, només quan estigués en contradicció
amb el present contracte.

Davant la complexitat i problemática que Josep M. Nadal va
tenir respecte a la rendibilitat deIs seus terrenys a Sant Andreu,
no sera improbable pensar en la possibilitat que aquest fet fou
determinant en el moment de ser un deIs impulsors de
l'agregació definitiva de les poblacions del Pla el 1897.

CONSOLIDACIÓ DEL PASSEIG DE SANTAEl1LALIA

Si bé les fonts documentals no ens han demostrat que la
globalitat de l'urbanització Nadal es realitzés, aquest conveni
sera el darrer signat per ambdues parts. També sera punt de
partida per a la consolidació del Passeig de Santa Eulália, Així el
1887 sinstal-laran les canalitzacions de gas a més de dos-cents
fanals; el 1890 s'obrirá definitivament el passeig a la seva part
baixa (cl Casanovas I Gran de Sant Andreu).37 Cal apuntar que

•• ••
36. J. M. Nadal haurá d'esperar-se al 18 d'agost de 1897: Negociado de
fomento al Sr. Contador Municipal {...] petición de liquidación de las
cantidades que han de ser abonadas por el extinguido Ayuntamiento de
San Andres de Palomar al Sr. Nadal de 21.131,52 pesetas por cesión de
los señores Camilo Fabra y Garriga comprendida dentro del Paseo de
Santa Eulalia.
37 Aquest fet va suposar la celebració d'una festa d'inaguració de
l'allargament de la Rambla, celebrada el 23 d'abril de 1890. Llibre
d'actes municipals 1890. AMD Sant Andreu.

•
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no tots els propietaris de la zona mostraren el mateix entusiasme
que Nadal per l'explotació immobfliária deIs seus terrenys;
l'obertura del passeig va haver d'esperar l'expropiació de
terrenys d'Enqrácia Batista i Planas,38 important propietaria de
Sant Andreu, que només íntervindrá indirectament, en accions
constructores puntuals.

El 12 de juny de 1890 s'anunciá públicament el projecte de
travesseres, obra de Josep Domene ch Est ap á, arquitecte
municipal de Sant Andreu í, per tant, el punt de partida de la
veritable configuració de la via. El canvi de passeig a rambla
amb passeig central i laterals per carruatges fet el 1892,
juntament arnb la plantació d'arbres (plátans) i la col-locació de
bancs, seran els trets definitoris de l'arquitectura i el paisatge
del passeig.

Annex 139

Estat financer de I'Ajuntament de Sant Andreu de Palomar
Període 1874-1881

•
• * Pagaments pendents a Hisenda. Impost de consums

Any-Periode hnport Total Pagat l'oct. 1876 hnp. Pendent

1874-75 78.727 ptes. 78.727 ptes.
1875-76 64.000 ptes. 25.500 ptes. 38.500 ptes.
1876-77 73.600 ptes. 48.542 ptes. 25.058 ptes.
1877-78 75.168 ptes. 75.168 ptes.
1879-80 66.048 ptes. 66.048 ptes.
1880-81 66.048 ptes. 66.048 ptes.
1881-82 74.620 ptes. 74.620 ptes.
Total import 498.211 ptes. 227.937 ptes. 206.716 ptes.

• • • •
38. Enqrácía Batista Planas, filla de la casa dita Can Borni, va morir el16
de novembre de 1891 i va deixar bona part de les propietats a la
parroquia de Sant andreu. CLAPÉS, J., Fulles históriques de Sant Andreu
de Palomar, Barcelona, 1931 (1984) vol. 1,p. 117.
39. Estat financer reflectit a les actes municipals amb data 16 d'abril de
1879 que contempla els deutes pendents pel que fa a pagaments
d'irnpostos. Nosaltres hem afegit el valor de l'irnpost de consuros relatiu
als períodes 1880-81 i 1881-82. AMD Sant Andreu. Llibres d'actes
municipals, 1879, p. 34r i s.
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Impost personal

1868-69
1869-70
1873-78
1874-75

8.824ptes.
26.860 ptes.
5.217 ptes.
5.150 ptes.

Total import
Total import hisenda

46.052 ptes.
544.263 ptes. 227.937 ptes. 206.716 ptes.

*Pagaments pendents a la Diputació Provincial. Impostos provincials

Any- Període hnport Total Pagat l'oct. 1876

1874-75 78.727 ptes. 78.727 ptes.
1872-73 6.878 ptes. 6.878ptes.
1873-74 11.520 ptes. 1.159 ptes.
1874-75 25.345 ptes.
1875-76 13.347 ptes. 3.339 ptes.
1876-77 17.994 ptes. 13.496ptes.
Total import 75.083 ptes. 24.872 ptes.

hnp. Pendent

10.370 ptes.
25.345 ptes .
10.018ptes.
4.499 ptes.

50.231 ptes.

Quantitats totals del deute

COInptabilitzades en el període 1879-80
Totals: 412.631 ptes.
Pagat l'octubre de 1876: 252.809 ptes.
Quantitat penden!: 159.840 ptes.

Annex240

Estado de la hacienda municipal, en 30 de junio último
que se cerro el periodo ordinario del ejercicio de 1882-83 con el
resumen siguiente:

•• • •
40. A tal! d'exemple, presentem aquest estat de les finances municipals
corresponent al 30 de juny de 1883. Pel cas de Sant Andreu, les úniques
fonts per a l'estudi de l'economia municipal són els l!ibres d'actes. La
falta de més documentació, registres de caixa i d'hipoteques fa
impossible un seguiment total del desenvolupament de l'activitat
económica del municipi. AMD Sant Andreu. LLibres d'actes municipals,
1883 pp. 65v-66v.
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Cargo
Data
Existencia

107.688,39 ptas.
94.710.58 ptas.
12.977,81 ptas.

En la administración de consumos de 1882 a 1883
Ingresos por todos los conceptos y resultados 234.964,60 ptas.

Gastos para cubrir el deficit de 81-82 27.361,81 ptas.
A por cuenta de las 87.500 pts del recargo
municipal de 1882-1883 80.657,32 ptas.
P~a el personal y material del ayuntamiento 40.065,60 ptas.
Por cuenta de las 125.000 pts del cupo económico : 86.000 ptas.

Totalgastos 234.684,73 ptas.

Resumen de consumos

•
Importe del cargo 234.964,60 ptas.
Idem de la data 234.684,73 ptas.

Existencia 279,87 ptas.•
348 De modo que importado el cupo de consumos de 1882 a 1~83

la cantidad de 125.000 pts y lo satisfecho a cuenta del mismo
86.600 pts aparece un deficit en cuenta corriente de 38..400 pts
que con la deducción de las 279,87 pts de la anterior existencia
queda reducida a 38.120,13 pts; sin contar las 6.842,68 pts que
resultan del deficit en el ingreso del recargo municipal por el
propio concepto.

•
•

Créditos pendientes a favor de la hacienda
Por el deficit anterior a la cuenta corriente
de la administración de consumos 38.120,13 ptas.
Por el deficit de los cupos 1874-1877 44.074,80 ptas.
Por el deficit del impuesto personal del 68 al 70 35.684,66 ptas.
Por el deficit del 5% de los ingresos de 1874 a 1875 5.149,51 ptas.

Total de débitos de la hacienda 123.029,10

Creditos pendientes a favor de la provincia
Por el déficit del cupo provincial de 74 a 75 24.208,50 ptas.
Por el déficit del cupo provincial de 75 a 76 8.516,09 ptas.

Total de débitos a la provincia 32.724,59 ptas.

Total general de débitos abonados 155.753,69 ptas.
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