DESCRIPCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL DE LA JUNTA DELS TERÇOS DE
MIQUELETS DEL CORREGIMENT DE TARRAGONA (1795-1803) SEGONS
LA NORMA DE DESCRIPCIÓ ARXIVÍSTICA DE CATALUNYA (NODAC)

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1. Codi de referència: CAT AHCT 03 03
1.2. Nivell de descripció: Fons
1.3. Títol: Junta dels Terços de Miquelets del Corregiment de Tarragona
1.4. Data (es): 1795-1803
1.5. Volum i suport: 17 volums en pergamí
2. ÀREA DE CONTEXT
2.1. Nom del productor: Junta dels Terços de Miquelets del Corregiment
de Tarragona.
2.2. Història del productor:
El Miquelets foren creats el 1640 durant la Guerra dels Segadors per donar
suport a l’exèrcit per controlar la invasió castellana de Felip IV.
Eren membres de la milícia de caràcter mercenari o voluntari, reclutats per
les juntes de guerra i de les diputacions. Tot i així, aquest cos paramilitar,
fou dissolt el 1642 per la seva indisciplina, però no desapareguerè del tot, ja
que era un element de defensa rural. Participaren en la Gran Guerra (17931795) contra França. I durant la Guerra del Francès (1808-1814) tornen a
organitzar-se per les forces napoleòniques.
Al finalitzar la Guerra del Francès, el cos dels miquelets es
professionalitzaren i es dedicaren a defensar la ciutat o els pobles de
qualsevol perill.
2.3. Història arxivística:
El fons documental es trobà a les dependències municipals de l’Ajuntament
de Tarragona. Però durant la Guerra Civil es traslladà a les dependències
de l’Arxiu Històric Provincial de Tarragona el qual realitzar les tasques de
conservació.
Un cop transferida la documentació l’any 2014 a les dependències de
L’Arxiu es feu un quadre de classificació específic per aquest fons.
2.4. Dades sobre l’ingrés:
La documentació es trobava a les dependències municipals, per la qual
cosa, en un primer moment estava ubicada al dipòsit que el Servei d’Arxiu i
Documentació tenia a la plaça de la font núm. 1 de Tarragona. Però a
mitjans del 2012, el Servei d’Arxiu i Documentació s’ubicà a l’avinguda Vidal
i Barraquer s/n, Magatzem 2 – Espai Tabacalera i com a conseqüència, tots
els fons documentals també canviaren d’emplaçament.
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3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1. Abast i contingut:
17 volums generats per la Junta General Provincial i per la Junta de
Comissionats creades per la invasió francesa durant la Guerra Gran (17931799). En ells es pot trobar les instruccions als comissioants de cada partit,
els acords per fer els allistaments de voluntaris, per l’armament de les
companyies, llistats de tots els homes i dels contribuents que han de pagar,
les taxacions i les liquidacions als miquelets, les filiacions dels miquelets a
les companyies de Montblanc i de Tarragona i els comptes generals de
cabals lliurats pels pobles del corregiment de Tarragona.
3.2. Sistema d’organització:
El 2019 es creà un quadre de classificació específic per a aquest fons. Tota
la documentació s’ha organitzat en dos grans apartats. El primer, fa
referència als òrgans de govern de la Junta. Amb les actes, els acords, els
registres de memorials, etc. En el segon apartat, es poden consultar els
documents on es mostra l’activitat de la Junta. La relació dels homes que
formaren part del corregiment, les filiacions a les companyies, la recaptació i
la gestió d’ingressos i despeses.
El quadre de classificació és:
1.- ÒRGANS DE GOVERN DE LA JUNTA
1.1.- Actes de la Junta
Instrucció particular als comissionats per aplicar la instrucció
general acordada per la Junta General
Acords per a allistament de voluntaris per poblacions del
corregiment
Acords de la Junta de Comissionats per l’armament de les
companyies
Acords de la Junta de Comissionats per l’armament de les
companyies
Registre de memorials els terços de miquelets
2.- ACTITIVITAT DE LA JUNTA
2.1.- Relació dels homes del corregiment
Llista general dels homes per poblacions del corregiment
2.2.- Filiacions a companyies
Filiacions dels miquelets a les companyies de Montblanc i
Tarragona
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2.3.- Recaptació
Taxació de la contribució mensual per la crida general de defensa
Llista general dels contribuents per la crida general de defensa
2.4.- Gestió d’ingressos i despeses
Compte general dels ingressos provinents de els poblacions del
corregiment de Tarragona
Liquidacions dels miquelets
3.3. Informació sobre avaluació, tria i eliminació:
Tota la documentació es considera de conservació permanent, ja que és
documentació de finals del segle XVIII i principis del XIX.
3.4. Increments:
No es preveuen increments ja que el productor no existeix. En el cas que
apareguessin més documents, s’incorporarien al Fons de la Junta dels
Terços de Miquelets del Corregiment de Tarragona del Servei d’Arxiu i
Documentació de l’Ajuntament de Tarragona.
4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
4.1. Condicions d’accés:
D’acord amb la normativa vigent, i tenint en compte que la documentació és
pública, els documents del fons són de lliure accés.
4.2. Condicions de reproducció:
La reproducció dels documents i l’ús de les reproduccions queden
contemplats pel Reglament de l’Arxiu de l’Ajuntament de Tarragona i
patrimoni documental en el capítol IV, articles 54-57.
4.3. Llengües i escriptures dels documents:
La llengua de la documentació és la castellana. Tots els documents són
manuscrits, tot i així, hi ha algun imprès.
4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics:
El fons està en molt bones condicions, no s’observen fongs, ni oxidació, etc.
4.5. Instruments de descripció:

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
5.1. Existència i localització dels originals:
Els originals es conserven a les dependències municipals del Servei d’Arxiu
i Documentació de l’Ajuntament de Tarragona (CAT AHCT 03 03).
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5.2. Existència i localització de reproduccions:
Tota la documentació és original, per tant, no existeixen reproduccions.
5.3. Documentació relacionada:
Els miquelets sorgiren en diferents municipis, per tant, cal suposar que la
seva documentació es troba en els diferents arxius municipals, com el de
Girona, o bé, en mans de particulars.
5.4. Bibliografia:
 Llibres:
o FÀBREGAS ROIG, Josep; Catalunya i la Guerra Gran.
L’aportació dels corregiments meridionals; ed. Diputació de
Tarragona, Tarragona, 2000.
 Articles:
o PUIG I TÀRRECH, Roser; “La lleva dels Miquelets del partit de
corregiment de Montblanc (1795) i el cens de Floridablanca
(1787). Confrontació de dades”; Aplec de Treballs
(Montblanc); Centre d’Estudis de la conca e Barberà, 25;
2007, pàg. 89-98.
o GRAU, Josep M. T.; PUIG, Roser; “Una lleva miliart o ‘quinta’
de finals del segle XVIII de la Selva del Camp. Els Miquelets”;
El Pont Alta, La Selva del Camp, 81; 1999, pàg. 7-10.
 Pàgines web:
o https://www.inh.cat/data/files/files/miquelets.pdf
o https://ca.wikipedia.org/wiki/Miquelet
o http://www.miqueletsdebadalona.com/wpcontent/uploads/2018/04/Historia.pdf
o http://guerrafrances.tradinet.org/web/societat/resistencia.php
o
6. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
6.1. Autoria i data:
Servei d’Arxiu i Documentació de l’Ajuntament de Tarragona (AMT), 2020.
6.2. Fonts:
S’ha utilitzat com a font la bibliografia citada en l’apartat de Bibliografia.
6.3. Regles o convencions:
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC), Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció general
d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.
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