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Reial Cèdula de S.M. i Senyors del Consell, per la qual es prohibeixen
absolutament, en tot el Regne, sense excepció de la Cort, les Festes de
Braus i Vedells de mort, amb el que a més a més s’expressa.

http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal/inici.aspx

Una de les funcions principals de
qualsevol arxiu és la difusió dels
seus fons documentals. Per això,
l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet
(AMHL), va encetar fa més de dos
anys, el cicle “DOCUMENT DEL
MES”, amb el qual s’exposa, tant
físicament (a la sala de consulta de
l’Arxiu)
com
en
el
web
(http://www.lh.es/webs/arxiumun
icipal/inici.aspx ), i durant un mes,
un dels diferents documents
dipositats a l’Arxiu.
La selecció es fa seguint un criteri
de representativitat de la tipologia i
procedència dels documents que
integren el patrimoni documental
de l’Hospitalet, així com altres
criteris, com poden ser els
d’actualitat, similitud amb altres
activitats... Amb tot això es pretén
mostrar la riquesa i varietat de la
documentació custodiada.
Aquest
mes
presentem
un
document
que
torna
a
ser
d’actualitat, encara que té més de
200 anys d’antiguitat. Es tracta
d’una Reial Cèdula datada a l’any
1805 i signada pel Rei Carles IV.
En ella es fa referència a l’ordre de
prohibició del mateix, de data
9-11-1785, signada pel rei Carles
III.

FITXA DESCRIPTIVA
Àrea d’identificació

Codi: AMHL, Fons Municipal 101, A623. Cèdules
reials.
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: “Real Cédula de S.M. y señores del Consejo por
la qual se prohiben absolutamente en todo el
Reyno, sin excepción de la Corte, las Fiestas de
Toros y Novillos de muerte, con lo demás que se
expresa.
Lloc i Data: Aranjuez, 10 de febrer de 1805.
Volum i suport: 1 expedient, 4 fulls.
Àrea de context

Procedència:
Ajuntament
de
Administració General
Modalitat d’ingrés: Transferència
Data d’ingrés: 1972 (data atribuïda)

l’Hospitalet,

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut: Reial Cèdula signada pel rei
d’Espanya Carles IV, recordant la prohibició de les
curses de braus fins a la mort en tot el regne.
Avaluació, tria i eliminació: Conservació permanent.
Àrea de condicions d’accés i ús

Condicions d’accés: lliure la consulta
Condicions de reproducció: lliure
Instruments de descripció: catàleg i inventari
Àrea de documentació relacionada

Localització de l’original: es conserva a l’AMHL
Documentació relacionada: Altres cèdules
correspondència dipositades a la seu de l’Arxiu.

i

Àrea de notes

Es pot accedir a la lectura del document al nostre
web. També romandrà exposat a la Sala de Consulta
de l’Arxiu durant tot el mes.
Àrea de control de la descripció

Autoria: AVG
Data: 2011

