
EL SOTMETIMENT D’UN POBLE

LA NOVA PLANTA DEL PRINCIPAT (INICIAL)
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CAPITÁN GENERAL

REGENTE

REAL AUDIENCIA DEL PRINCIPADO DE CATALUNYA

ÀMBIT JUDICIAL2        ADMINISTRACIÓ TERRITORIAL

2 salas de lo civil   1 sala de lo criminal            12 corregimientos
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Regidor / Alcalde

IMPOSICIÓ DEL CATASTRO

Consejo de
Castilla

nomena

Ejército de ocupación
35.000 homes

(1 soldat/ 30 catalans) 

paga



EL SOTMETIMENT D’UN POBLE

LA NOVA PLANTA DEL PRINCIPAT (DEFINITIU):

PROVINCIA DE CATALUNYA
CAPITÁN GENERAL

REGENTE   INTENDENTE /

CORREGIDOR 

DE LA CAPITAL

12 corregimientos

Corregidor

(inferior al pes demogràfic 

Regidor / Alcalde

CATASTRO

Consejo de
Castilla

nomena

Secretaria de Guerra
(Despacho Real)

Ejército de ocupación
35.000 homes

(1 soldat/ 30 catalans 

paga
Representació a Cortes

(inferior al que correspondria per pes demogràfic)
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ALLÒ QUE RESTA EN PEU:

 El consolat de Mar
 El dret civil (subsidiàriament)
 El dret penal (subsidiàriament)
 El dret processal (subsidiàriament)
 El Conselh Generau d’Aran i la hisenda 

aranesa
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GOVERN CENTRAL

REI ABSOLUT

Consejo de
CastillaDespacho Real

PROVÍNCIES 

Cortes 
(funció simbòlica)

PROVÍNCIES
MILITARITZADES

(Catalunya, València, Mallorca i Aragó)

VIRREINATOS
DE ÍNDIAS 

SECRETARIAS 

DE ESTADO
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EL CADASTRE
Tribut vigent fins 1845 i que se sobreposaria als nous tributs castellans importats, i als catalans, que 

van ser inicialment confiscats i sovint mantinguts. Té una doble finalitat:

Contribució econòmica catalana al nou Regne d’Espanya
Manteniment de l’exèrcit d’ocupació del Principiat

(es pot pagar en espècie o substituir per allotjament i manteniment de la tropa)

TIPUS DE CONTRIBUCIÓ                Cadastre personal

Cadastre reial                    

*A València i a Mallorca s’establí al contribució en una quantitat fixa (anomenada “equivalent” i “talla”, respectivament).

Grava:

Els béns immobles:
Cases (10% valor estimat)

Terres (catalogades en 32 tipus diferents)

Grava:
Agricultura

8’5% del benefici de l’explotació agrícola 
(considerat, a efectes pràctics, de 300 rals/any per cada pagès) 

Salaris
8’5% del salari 

(considerat, a efectes pràctics, de 540 rals/any per a jornalers i 
treballadors per compte d’altri)

Beneficis comercials
10% de les vendes (estimades per pèrits oficials)

Beneficis industrials 
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NO OBLIDEM EL NOSTRE DRET

ANY 1733 (“19è any de la nostra esclavitud”):
Via fora els adormits
Es reclama una república lliure de Catalunya (que “amb utilitat d’Europa pot reviure”), que inclogui 
els territoris arrabassats pel Tractat dels Pirineus.

ANY 1736(“22è any de la nostra esclavitud”):
Record de l'Aliança
Missatge dels catalans adreçat al rei Jordi I d'Anglaterra, encara aliat segons el pacte de Gènova 
de 1705, on es recorda a Anglaterra l'aliança pactada per la llibertat de Catalunya (i de tota la 
monarquia d'Espanya), i demana que sigui reactualitzada. Proposa com a alternativa la creació 
d'una Republica Libera de Cathalunya (i d’una de galaicoportuguesa «contra la exorbitant potència 
gallhispanica»).

ANY 1760
Memorial de greuges (amb motiu de les úniques Corts que va convocar Carles III d’Espanya)
Defensa i exaltació dels aspectes positius del sistema anterior a la Nova Planta i de la seva 
justícia, i reclamació de la igualtat de representació entre els regnes, contra la discriminació de la 
Corona d'Aragó. Hi eren importants les referències a la discriminació dels catalanoparlants i als 
inconvenients que els funcionaris castellans no sabessin el català. 

En contraposició a aquestes reivindicacions, en aquelles Corts els representants de la capital històrica de Castella, 
Burgos, exigiren que els representants de la Corona d'Aragó seguessin a la darrera fila, darrere de tots i separats 
dels de Castella.


