
L'ACCIÓ DELS KECAPTADOKS PONTIFICIS 
A SAI\'T ANDREU DE PALOMAR (1348) 

APLICACIÓ DE METODES G&F~CS PERAL SEU ESTUDI 

Presentacid del text 

Des de 1309 fins 1378 1'Església de Roma, el Papat, establid la seva 
seu a la ciutat d'Avinyó. Durant aquest període culminara un llarg procés 
de centralització del poder i d'adrninistració al bell inig de l'Església, pero 
especialment, es desenvolupar2 una efica~ estructura financera, de la qual, 
avui oferitii una mostra relacionada amb la nostra parroquia. 

La Con d'Aviny6 disposara d'importants organismes per a una bona 
administraci6: la Cancelleria, la Penitenciaria, els Tribunals Eclesiastics, entre 
els qiials destacara el famós Tribunal de la Rota; peró. especialment, la 
Cimara Apostólica, dirigida per un cambrer o camerañ, veritable ministre de 
finances nomenat pel Papa entre els bisbes i arquebisbes de la seva con- 
fian~a (figura 1). El cambrer vigilara el conjunt de la gestió econdmica de la 
Cort; autoritzara els Lliurarnents i les despeses, supervisa15 els comptes i rebA 
les liquidacions dels col.lectors apostdiics; els recaptadors que el1 anome- 
nava periodicament, com és el cas, en el document que presentem, d'Alma- 
ras de Cabaspina, col.lector conegut des dels estudis de Kius SERRA (1940). 

El caineran era ajudat en les seves tasques pel tresorer i els anomenats 
clergues de camara, és a dir, clergues residents a Avinyó que sovint havien 
estat col.lectors i coneixien prou bé les qüestions economiques. Tots junts 



Fig. 1: Organiizació administrativa de la Cúria Pontificia d'ilvinyó (s. XIV): la Cginam Apostblica. 



forinaven el Consell de la Citnara, la inixima autoritar econ6mica del I'apat, 
lloc on es discutien i planrejaven els problemes de caricter inonetari. Eii 
aquest sentir, destacar el fet que el Papat disposava de moneda propia, el 
flori de amb iin pes i unes eqliivaléncies similars al florí de Floren- 
cia, a rnitjan segle .XV. 

Els col.lecrors se servien de canvistes, generalment italk~ns i francesas, 
per tal de conveitir el producte dels cobt;inients reburs en la moneda corrent 
de cada país, com és el cas en el nostre exemiile cle la moneda barcelonina 
de tern, en ílorins avinyonesos o tambs fiorentins. Un cop enllestit. el canvi, 
la quantitat era dipositada a Avinyó o be en disposava segons allb que esta- 
blís la Cimara, con1 podria ser el pagament de  deutes, entre altres. 

Evidentment, les operacions fiscals originaven nombrosos litigis. Així, 
la Cimara Apost6lica disposava, taiiibé, d'un tribunal prnpi encarregat de 
resoldre plets referents a qüestions econoiiiiqiies, i fins i tot coinptava amb 
una presó per a l'cxecució tle les sentencies, bé que, normalment, s'apii- 
cava la confiscació de béns. 

I'er tal d'assolir un govern efectiu sobre el conjunt de I'Esglésiii el 
Papa[ a n i  increinentant la seva inteivenció en la designació directa dels 
cirrecs o heneficis eclesiastics, així coin gaudí, d'aquesta manera, d'iin ele- 
ment cla~i per a sanepr unes finarices cada cop més necessitades. Ens estem 
referint a I'anonienat sistema beneficial, és a dir, la designació dels ~abenefi- 
ciats-, els clergues que administraven els oficis eclesiastics i els impostos 
que se'n derivaven, un fe1 que s'ana enfortinr, com hein dit, al llarg del perí- 
ode avinyones. D'aq~ií que el docutiient que presenten? faci referencia als 
,-fruits. de tots els beneficis eclesiastics i religiosos, o sigui, a un conji.int de 
rendes cobrades pels co1.lectors als clergues d'una col.lec~oria, és a dir, &una 
de les circumscripcions financeres estahleites per I'Esglfsia, no seinpre coin- 
cidents arnli les anonienades províncies eclesiastiques. 1.a Corona d'Aragó 
config~irava una col~lecioria de la que n'estava exclosa el bisbar d'Elna. 

Entre aquests inipostos, els Iiistoriadors han distingit dos grans grups: 
els rebuts directainent a la Cíiria poiitifícia, com els anonieiiats ,,serveis 
comcins. consistents cn el pagament que feien els nous tit~ilars &un benefici 
eclesijstic (bisbat, abadiat, curat, etc.) com a agraiment per la designació, i 
els cobcrts en els llocs de residencia d'aquells pels col.1ectors o sots-col-lec- 
lors. A nosalrres ens interessa aqiiest scgon grup, on  podeni distingir els 
següents impostos: procui-acions, annates, clrets d'expoli, vacaiits, subsidis 
caritatius i la decima, porser I'inipost itiés gravós per al conjunt del clergat 
baixinedieval. Fern-ne cinc centims recordant la bona síntesi que, recent- 
ment, n'ha fet el Dr. PRIM DEUTRAE: (1990). 

Les procuracions eren les quantitats pagades pels hisbes a canvi de la 



Arxiri Capitiilai de la Seo de Barcelona (ACRI. Pequrninq 3-23-201 

dispensa que els concedia el Papa de visitar personalment llurs didcesis. Les 
annates eren les rendes completes corresponents al primer any de I'obtencid 
de qualsevol benefici o dignitat atorgats per la Santa Seu -tot i que aquest és 
un punt sobre el que els historiadors no es posen d'acord-. Els drets 
d'expoli, és a dir, la reserva que es feia el Papat dels béns inobles d'un bisbe 
o abat quan moria; en aquest sentit, destacar el fet que d'aquesta manera 
s'enriquí La imponent biblioteca pontifícia d'Avinyó. Les vacants eren les 
rendes dels beneficis que retenia el Papa durant L'absencia del titular. Els 
subsidis caritatius aplegaven les contribucions voluntiries entregades a la 
Santa Seu en momerits de greus necessimts. f finalrnent, la decima, o decima 
part de les rendes netes de tots els beneficiats que en origen havia sorgit 
només, com a contribució excepcional destinada a subvencionar les neces- 
simts de les Creuades, pero que s'ana mantenint per diversos motiiis. 

Ramoii Janer, en funció del seu cirrec de rector de Sant Andreu de 
Palomar ha de satisfer a la Cimara Apostdlica la quantitat de 65 lliures de 
moneda de Barcelona. No cal dir que per a recollir aquesta suma, de la qual 
ja n'havia fet algun pagament a través del seu procurador, havia de procu- 
rar que els seus ingressos, fonamentalment tot allo que els fidels de la parrd- 



quia donaven anualment, ja fos amb motiu d'ofrenes, d e  drets parroquials, 
d e  delmes, d e  primícies, d e  rendes procedents d e  contractes agraris, etc., 
airibessin puntualment, fossin ben administrats, n o  es  perdessin, o, fins i 
tot, en alguns mornents se  n'abusés. En definitiva, sobre la comunitat parro- 
quial requeia finalment el pes, també, d e  la fiscalitat pontifícia, e n  absolut 
Ilunyana, corn e n s  demostra el text que  ara llegireu, sobretot si tenirn e n  
compre la crítica data d e  1348, I'any e n  que la Pesta Negra iniciava el seu t d -  
gic recorregut, causant grans mortaldats al conjunt d e  ]'Europa Occidental. 

Transcdpció del  document 

Barcelona, 2 d e  juny d e  1348 

Rebut a t o r g a t p e r  Aimarac  d e  Cabaspina,  canonge  de Barcelona,  
col.lectorpontifici del  Regne d'Aragó, a favor de Francesc d'Hort, ciutada d e  
Barcelona iprocurador del venerable Ramon.[aner, rector d e  la pamjqu ia  d e  
San2 Andmu d e  Palomar.  

A. C. B., Pergamins, 3-23-201 

Sit omnibus notum qiiod ego Almarraciiis de Cabaspina, canonicus et sub- 
precentori Barchinone, collector religiosonkni quonlnicnmqiie Camere nosui domini 
Pape, debitorum in regno Aragone, auctoritate aposrolica deputatus, confiteor et 
recognosco vobis Ffrancisco de Orto, civi Barchinone, procuratori venerabilis Kai- 
rnundi Janerii, rectoris ecclesie Sancti Andree de Palomario, diocesis Barchinone, 
quod solvisris michi, bene et plenarie ad voluntatem meam, deceni et novem libras, 
tres solidos et quator denarios monete barchinoneiise de  terno, ex illis sexaginta 
quinque libris monete predicte quas dictus rector dare tenetur Camere dicti domini 
nostri Pape. 

Unde renunciando excepcioni peccunie predicte non numerate et non solute 
et doli mal¡ et accioni infactum et omni alii iuri, racioni et consuetudini contra Iioc 
repugnantibus. ffacio vobis et dicto rectoris, de predictis decem et novem libris, tri- 
bus solidis er quatuor denariis, bonum et perpetuum finem et pactum de non 
petendo, sicut melirts dici potest et intelligi, ad vestruni vestrorumque salvamentum 
et bonuni intellecruin. 

Est, rdnien, cenrirn quod de dicris sexaginta quinque libris restant, ramenmodo 
ad solvenduin triginta due lihris et decem solidis dicte monete qui debent solvi in 
festo Sancti Micliaelis proxinie venturo, subcollectori Camere dicti domini nostri Pape. 

Actum est hoc Rarchinone, qiiarto nonas iunii anno Domini millesimo tre- 
centesimo quadragesimo octavo, 

Sig(t)num Almamcii de Cabaspina predicti qui hoc nomine predicto laudo et 
firmo. 



'resies huiiis rei s~irir: Pascliasiiis Rubei et Bernitrdus Nichoiay. 
Sig(t)nuin Rornei de Sarriano, notarii puhlici Barchinone, tenentis scripr~iras 

scribaiiie Bemardi Valerna, qiiondam, connoraiii sui ex comiiiissione venerabilis I'etri 
de Costa. baiuli Cathalonie generalis, liaberiris de liiis porestatern a doiiiino rege, 
q~ii hoc i~istriirneniLim repertuiii el probatusii er firniatiisn sub dicto kalendario inrer 
scripturas dicti connorsri siii, iiixra ipsiiis notule seriem in hanc publicam fonnam 
redigens, scribi fecit, cum liiteris in raso ponitis in linea IV ubi dicirur .tres solidos. et 
clarisit, XIII kalendas marcii, anno Domini iiiillesinio trecentesimo quadragesinio 
ocravo. 

Sigiii de tothorii conegut que jo, Almar;i$ de  Cabaspina, 
canonge i sots-precentor de Barcelona, col,lector de tots els friiits clels 
berlelicis eclesiastics i religiosos corresponents a la Ciniara de nostle 
seriyor el Papa, deguts en el rcgne d'Aragó, nolnenat per i'autoritat 
;ipostdlica, confirino i rcconeixo a vos, Francesc d'I-Iort, ciiitada de 
Barcelona, procurzidor del venerable Ramon Janer, rector de I'església 
de $a111 Andre~i de Palosiiar, de la diócesi de Barcelona, que es11 vireu 
satisfer, bé i plenasiient, segorls la nieva voluntar, dinou lliures, tres 
sous i qriatre diners de nioneda harcelonina de tern, de les se~uanta- 
cinc lliures de  dila rnonedü que ha de pagar l'esiiientat rector a la 
C5mai.a de nostre senyor el Papa. 

[. . . l  
És, tansratek cert, que cie les seixanüi-cinc lliures resten encara 

per satisfer tres~ta-dues lliures i deu sous de dita moneda qiie Iia~iran 
d'ésser pagades en la propera festa de Sant Miquel al sots-col~lector de 
la amara de iiosrre senyor el Papa. 

El qrie fou fet a Barcelona, a quatre de les nones cle juny de 
l'any del Seriyor de mil tres-cents quaranta-vuit. . . 

L . .  . l  

Estructura organica i circuits documentals 

Cal que I'historiador es plantegi qiiines iecniques d'alrres canips li 
poden ésser. Iitils per a I'eiaboració de tl-eballs de recerca. Aquest apartat 
pretén donar a coneixer alguna cl'aquestes tecniques i formular drterminats 
suggerimenis rnetodol6gics per a la seva aplicació practica. 



El coneixement de I'estructura organica i del procediment adrninis- 
tratiu d'una institiició és fonamental a I'hora d'estudiar el seu funcionament. 
No cal dir que en el món de l'organització i clirecció d'empreses hom dis- 
posa d'uiia inetodologia específica per a enfrontar-se ainb aquests aspec- 
tes. Més endavant, tractarem de veirre quina tecnica podem emprar per tal 
d'analitzar els mecanismes de gestió d'institucions hisr6riqiies. 

Sens dubte, el fet de representar graficament un procediment permet 
obtenir, amb més rapidesa, la inforinació necessiria al mateix temps que 
ens posa en contacte anib la forma qrie pren aquell. Anii dia, les noves rec- 
niqties infomiitiques han facilita1 ia feina i, fins i tot, ha11 orientat nous meto- 
des de trebali histdric. Actuainlent, i'íis generalitzat del recurs informatic ha 
obligat la majoria d'entitats culnirais (arxius, centres de documentació, heme- 
roteques, etc.) a adoptar una infrastructura adequada a les necessitats del 
present. 

Coneixer I'organigrama o estructura organica d'una institució ens sera 
útil a I'hora d'avaluar esdeveniments que en principi p~iguin seniblar aliens 
o poc trascendents respecte del procés. Si contemplem, per exeniple, la 
distribució jedrqiiica ciels diferents drgans o unitats funcionals qiie operen 
en una mareixa institució, en el segle XIV i en el segle XX, trobareni qiie 
alg~ins s'han unificat, d'altres han desaparegut, han crescut, han passat a 
un rang jerarq~iic inferior o ,  fins i tot, han modificat llurs competencies. 
Evidentinent, aquests canvis ens estan paiesant els diferents carnins que 
pren la vida social o política vinculada zimb la iiistitució, és a dir, la socie- 
tat en  la que s'insereix. 

L'organigrama ens acosta també a la propia activitat administrativa, 
influenciada així rriateix per Les mutacinns sriara esmentades; coin s'orienta 
aquesta activitat, com es canalitza la gestió en  frinció de la iinpoi??Ancia qve 
assoieixi aqvesta gestió. Sovint, pero, ens trobein amh tot un seguit de 
cirrecs de coiifian~a que porten a terine gestions delicades i trascenden- 
tais i que no poden1 encabir en una unitat organica concreta ja qve les 
seves funcions són variades i depenen dii-ectainent de l'ens direciiu de la 
institiició. 

L'est~icli de I'estructura organica pot enfocar-se des de dues perspec- 
tives: la dinainica i I'estatica. La primei-a ens va dibuixant eis múltiples can- 
vis que es produeixen al beil mig de la instit~ició en concret; la segona ens 
mostra I'evolució i funcionament &aquella en un momeni detenninat, pi-ecís, 
,.hist6ric,t. 

Tot i que les maneres de conieccionar els organigrames són diver- 
ses, en citarem les dues més freqüents, ja que són les de tnés ficil elabo~a- 
ció i comprensió: els organigrames verticals i eis horitzontals. Els priniers 



Fig. 2: Organitzaci6 administrativa de La Cúria Punrilicia duvinyó (s. XIV): la Camam Apost6lica 

són rnolt semblants a un arbre genealogic i estan ordenats de forma decrei- 
xent, des d'alld més imporrant al inenys important, incloent dins de cada 
gmp jedrquic la resta d'unitats opelatives (figura núm. 1). Els horitzontals 
ens mostren d'esquerra a dreta els diferents nivells de la jerarquia (figura 
núm. 2). Totes dues representacions tenen les seves variacions i, taninateix, 
existeix la possibilitat de combinar ambdós organigrames per a definir altres 
unitats operatives de ~staff. o organs col.legiats (figures núms. 3 i 4). 



Fig. 3: És un organigrama venicai conibinat amh on d'lioritzontal 

A rnode de resum, l'analisi de i'evolució de I'estmctura organica d'una 
institució ens permet obtenir, entre d'altra, la següent informació: 

- Descripció d'uilitats orginiques. 
- F~inció de les iinitats. 
- I'articipació de les unitats en  el procediment. 
- Relació amb d'alrres brgans. 
- Objectius de la institució. 

El metode rnés senzill i usual per a definir un procedirnent admi- 
nistratiu és la narració escrita; pero si volem descriure les diferents conne- 
xions entre 6rgans o entre altres procediments, les modificacions que poden 
sorgir i les relacions temporals amb unitats gestores que integre11 un pro- 
cés, I'expressió escrira esdevé excessivament complexa i enrevessada, la 
qual cosa fa molt difícil la seva comprensió. 

Per solventar aquestes dific~iltats ens podem ajudar de la representació 
gdfica, en aquest cas dels ',circitits docurnentals,,. L'íls de símbols conven- 
cional~ facilitaran la transmissió de la informació i fins i tot podran afegir 
més contingut a l'explicació del procés. 

La conjunció de la descripció escrita i la representació grafica, pot 
aconseguir-se de  diferents maneres. Per triar entre una forma i una altra, 
hem de saber que és el que volem documentar i com ho volem coniu~iicar. 



Fig. 4: És iin organigi-iinia liosirronrai coiiihimr ainb un de venical.. 

Coiii que el venta11 de possibiliiats és molt anipli, es descriusi una 
de les variants d'un inetode que seiveix per definir processos administratius. 
La tecnica triada -que prové de I'imbit inforriiatic- és I'Eluboració Automa- 
ticu de Dudes (EAD). La informació que ens apol-m és la següent: 

- Descripció global del funcionainent del procés. 
- Descripció de processos alteinatius en relació al procés pri~icipal. 
- Descripció qualitativa i quanrirativa deis documents que es generen o 

que es reben. 
- Descripció detallada de la seqüenciació de les diverses fases. 

El iiierode EAD també senreix com a manual de treball, ja que defi- 
neix les difererits fases de que consta iin procedinient i la forrna en que es 
duen a temie. Per a i~tiliaar aquesta tecnica ens podein ajudar cle progranles 
informitics específics (Flow Churt, Huruurd Gruphics, Eusy Flou~..) o bé de 
plantilles ilr dihiiix (anomenades pera Iu informuticu) qile erls faciliten la 
diagrarnació. 



Amhdues eines ens ofereixen els símbols geometrics que lílmerlcan 
Standard Association (ASA) proposi per a elaborar els circuits documentals 
d'un procediment adminisuatiu. 

Per a la descripció de procediments administratius histories hem 11ayt 
&adaptar alguns sú~~bols a les necessitats paniculars de la nostra activitat. No 
obstant, qui estigui interessat en 1'13s actual d'aquestes figures trobaril al final 
de I'article una orientació bibliogrifica al respecte. 

Símbols 

0 Operació e control: Aquesta funció especifica les accions directives, 
es a dir, son accions que no componen activitats executdries, sinó 
mentals com, per exemple, analitzar, coinprovar, revisar, etc. En el 
seu interior es consigna I'acció, per exemple, comprova. 

Operació de mod$icació: Serveix per a descriure la modificació de 
doruments en el ras que shagin produit erroa en la seva formditza- 
ció. 

C) Operació de decisió: Indica la bifurcació davant de dues opcions alter- 
natives. En el seu interior s'escriu la pregunta diferenciadora de les 
dues opcions, com per exemple, apmvu?. 

Operacions de tramit: Aquest símboi s'utilitza quan cal detallar una 
operarió de triiNt necessiiria per a continuar e1 proct5s per exem- 
ple: sol.licita, truslladu, Lliiura, distrlbueix 

Opinions d'Autors: Serveix per a especificar les opinions o dis- 0 crepincies d'autors En el seu interior sindica el nom de Irautor 0 au- 
tors. 

a Inici-final: Ens indica quan comenca i quan acaba un procés. 

CI) Unitat administrativape~nanent: Simbol identificatiu de les unitats 
operatives permanents, és a dir, les formades per personal adscrit de 
forma permanent. 

Unitat udmintstrat~va temporal: Identifica les unitats operatives in- 
termitents, es a dir, les formades per personal que tot i estant adscrit 



a una unitat operativa perinanent formen pan d'unitats que funcio- 
nen temporalment per resoldre afers concrets i específics. 

Amiu definitiu: Punt del procés que indica on es dipositen defini- v .  tivament els documents o llibres utilitzats, 

Amiu temporal: Indica el moment en qué un doculnent resta arxivat 
temporalment per rnotius de tdmit. 

-S- Línies de connexió: Ens informa de les relacions que hi pot haver 
entre altres unitats o entre fases del procediment. 

u w t o r d e p a g i n e s  iprocessos: En el seu interior s'escriu una lletra 
i un número. La lletrd identifica el procés, i el número la pagina. Quan 
esta a i'inici de la diagramació indica en quin procés s'esta i de quina 
pagina es procedeix, pero si es troba al fmal assenyata en quin procés 
s'esta i en quina pagina continua. 

Document: Aquest súnbol identifica el document utilitzat en el procés. 
En el seu interior s'especifiia la seva denominació. En a s  de tractar- 
se de diversos documents, s'indicaran sobreposats. 

Llibre: S'utilitza per indicar els diferents llibres que s'empren en el 
procés d'actes d'inventaris, de registre, etc. Quan cal indicar més 
d'un llibre es poden sobrepasar. 

O Numeració de fase En el seu interior s'indica el número de fase, que 
ens remet a la descripció escrita del procediment. 

Un cop identificada la funció de cada símbol poden1 procedir a I'ela- 
boració d'un circuit documental. Per a confeccionar el procés i la seva dia- 
gramació es recomana seguir les següents fases: 

la. Fase: 

- Recollir per escrit i arnb detall les dades del procediment que es vol des- 
criure i diagramar. 

- Recollir, si existeix, la normativa del procediment. 
- Anotar les diferents opinions o discrepanices dels autors. 



2a. Fase: 

- Identificar el procés principal i els processos secundaris o alternatius que 
hi pot haver. 

- Identificar les persones o les iinitats que participen en el procediment. 
- Analitzar els diferents documents que es generen o es reben. També es 

pot incloure un petit estudi de la seva tipologia documental. 

3a. Fase: 

- Dividir la descripció del procediment en dues parts: una, on es representa 
graficament, i I'altra on s'explica. 

- Realitzar la descripció escrita del procés identificant la unitat o persona 
responsable de I'acció. Cal assenyalar que l'explicació teorica permet 
ampliar o aclarir la informació grifica del diagrama. 

- Cal diagramar el procediment en sentit vertical, és a dir, de dalt a baix, 
utilitzant els connectors de pagina i procés, a I'inici i final de cada full. 
Aquesta diagramació és més senzilfa que i'horitzontal, 

- És aconsellable incloure a I'inici la llegenda dels símbols utlitzats. 

Una aplicaci6practica 

Tot seguit, es veuri c o n  es por descriure un procediment docu- 
mental, utilitzant com a base de treball el text comentat a l'inici d'aquest 
article. Es uacta d'una aproxinlació a un dels aspectes de la geutió econdmica 
de la Curia Pontifícia del segle XIV. En alguns casos la descripció es fa de 
manera hipotetica, recollint, aix6 si, la informació bibliogrifica oportuna que 
trobareu al final d'aquest article. 





DEXWCIO DEL PROCÉS PROCÉS - PAGINA: A-1 

- D'acord amb les normes establertes per la 
Cúria Pontifícia, el Rector de I'Església de 
Sant Andreu del Palomar ha de pagar a la 
Cimara Apostolica seixanta-cinc lliures. 

RECTOR 1 - Sol-licitri al seu procurador (representant 
del Rector) que faci efectiu un pagiiment 
de dinou lliures, tres sous i quatre diners 
de moneda barcelonesa de tern. 

PROCURADOR 2 - Per ordre del Rector Iliura la quantitat 
esmentada al Col lector Apostdlic del 
Regne cl'Arago 

COL.LECTOR 3 - S'encarrega de rebre els diners i de Iliu- 
rar-los a la Cimara Apostdlica (en la majo- 
ria de províncies eclesiistiques, aquesta 
tasca era desenvolupada pels Sots-col.lec- 
tors Apostoíics els quals estaven a les 
ordres deis Col.lectors). Assenta l'ingrés 
en el seu Llibre de Comptes (Manual de 
Col.lectona) i Iliura: 

3.1 - Un rebut al procurador en concepte de 
pagament. 

3.2. - Els diners al Tresorer de la Cimara 
Apostdlica. 





TRESORER* 1 - Rep els diners del Col.lector Apostdlic i 
ordena: 

NOTAR1 1.1 - El lliurament d'un rehut al Col.lector 
Apostdlic conforme ha fet efectiu el paga- 
ment. 

1.2 - L'assentament de la liquidació en el Llibre 
d'Entrades (ingressos). 

TRESORER 2 - Un cop formalitzats els diversos assen- 
taments, els Llibres de compres d'Entra- 
des i Sonides (ingressos i despeses) són 
lliurats al Consell de la Camara (drgan for- 
mat per alguns clergues i el Tresorer i pre- 
sidit pei Camerari). 

' Benran de Casnac, Tresorer de la Camara Aposidlica des del 5 de marc dc 1343 
fins I'any 1353. El Tresorer actuava per delegació del Camerari. També s'encarregava de 
revisar els compres de la Carnaia i deis Col-leaors, aix i  com dels seus nomenamenB. 





CONSELL DE 1 - Rep els Llibres de Comptes (Entrades/ 
LA C h R A  Sortides) i revisa els asscntaments realit- 

zats. 

1.1 - No és conforme (se suposa que els 
retorna al Tresorer perque faci una nova 
revisió o bé rectifiqui assentaments eso- 
nis). 

1.2 - Si és conforme, elabora el document 
d'aprovació dels cornptes (Quitatio). 

2 - Tramet el docutnent d'aprovació de 
cornptes al Pontífex. 





PONT~FEX 1 - Rep els documents d'aprovació dels 
cornptes del Consell de la Cirnara i deci- 
deix: 

1,l - APROVAR I'estat de cornptes i els retorna 
al Consell de la Cimara. 

1.2 - NO APROVAR (se suposa que el retorna 
al Consell de la C2mara perque faci una 
nova revisió). 

CONSELL DE 2 - Aprovat l'estat de cornptes arxiva defini- 
LA C ~ A R A  tivament els Llibres. FI del procediment. 





DESCRIPCI~ DEL PROCÉS PROCÉS - P A G ~ A :  13-5 

RESPONSABLE FASE Acció 

PROCURADOR 1 - Lliura al Rector el rebut provinent pel 
Col.lector Apostolic que justifica el paga- 
inent. 

RECTOR 2 - Arxiva definitivament el rebut del pa- 
gament. E1 del procediment. 





DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS PROCÉS - P-A: C-6 

COL.LECTOR 1 - Realitza I'assentarnent del rebut en el 
Manual de Col.lectoria (els Col~lectors 
confeccionaven dos o rnés exernplars en 
els quals anotaven els ingressos i les des- 
peses ocasionats durant el desenvolupa- 
ment de la seva missió). 

- Un cop finalitzat el Manual, era lliurat a 
la Cimara Apostólica. 

C ~ R A  2 - Un clergue de la Cirnara Apostolica exarni- 
APOST~LICA nava el Manual per tal d'aprovar la 

col.lectoria. Posteriorrnent es procedia al 
seu arxiu definitiu. FI del procedirnent. 



Olganigrama global del procés 
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