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”Pagament de la consolidació de Vals Reals al senyor Comptador
Principal de la Província”.
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, de manera virtual a la nostra web de l’arxiu
(http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx ), i durant un mes, un dels diferents documents
dipositats a l’Arxiu.
Aquest mes presentem el pagament d’un impost generat amb motiu de les guerres entre Espanya i
França i Anglaterra; per a ajudar a pagar les despeses sofertes per a aquesta guerra i sobretot
per les despeses derivades de la batalla de Trafalgar.

Aquest impost té data de l’any 1806 i grava el consum de vi. Durant la segona meitat del segle
XVIII, i sota el regnat de Carles IV, és va fer habitual i necessària la recerca de nous recursos,
creant institucions que portessin de millor manera la riquesa del país i creant Vals Reals.
La consolidació dels Vals Reals, és una mesura impositiva ordenada per la corona espanyola i que va
ser aplicada durant els anys 1804 a 1808. Aquest impost ve donat per a poder sufragar les despeses
de la guerra iniciada entre Carles IV, rei d’Espanya i Anglaterra. És un impost que es grava sobre el
vi. La Real Cèdula de 2 de juliol de 1805 dictamina que degut a la situació política i econòmica en que
es troba el país, es decideix com a mesura menys onerosa, crear un arbitri en que es carreguin
quatre maravedís per cada quartilla de vi que es consumeixi en qualsevol part del regne; excepte el
destinat a l’exportació i a aiguardent. La mateixa Real Cèdula marcava que aquest impost seria
efectiu en tot el regne i que duraria, solament mentre durés, la guerra i sis mesos més. D’aquest
impost quedaven exclosos els eclesiàstics sempre i quan realitzessin ells mateixos la collita i el vi
destinat a aiguardent.
Aquests vals reals es fan efectius en la moneda de l’època: per mitjà de reals i de maravedís. Els
reals corresponien a una moneda de plata amb un pes de 3,35 gr. i equivalien a 34 maravedís. Cal
constatar que, en els escrits de pagament, també figura la moneda utilitzada hàbitualment a
Catalunya i que eren lliures i sous catalans. Una lliura equivalia aproximadament a 11 reals.
Amb l’ocupació francesa de l’any 1808 aquests Vals Reals van perdre validesa.
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