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LA LIQUIDACIÓ DE LA GE ERALITAT EN
EL SEGLE XVIIJ"

RESUMEN

La Diputación de la Generillidad del Reino de Valencia tiene su origen en el siglo XIV, Y se cons
tiluyl' l'n 1418 para llevar la administración de los impuestos -llamados generalidades-, que se vo
taron en las cortes vall'ncianas y cuyo destino era la ofl'rta del rey y los gastosde la defensa militar
del Reino. I:n 1707 fUl'ron abolidas lascortes valencianas, pero la Diputación habla acumulado una
gran deuda pública quenosepudo suprimir. ~puésdeuna reforma fiscal de 17181a Generalidad
saldar,í '.u cuenta en 1n4.

RESUMÉ

La •. Diputació dE' la GenE'rahtat_ du RoyaumE' dE' Valence tirE' sa !oOUr«' au XI\- siecle, el il
se con.~hlul' \E' 1418 pour tenir I'administralion des laxes -appelés ~genl'ralilab_,1t."Squdles ont
élé \ ot . pour les cortes valenciennE'!>, el ...Ilt.'!> 500nl destinét's pour fair l'orfre d u roí elles dépenses
de la défen5ol' milliaire du Royaume. Au 17fJ7, lescortt's valenciennes sonl abolies, mais la ~ Diputació»
'IV 'lit aCQlmu1é UllE'grandedette publique.laquelle n·est pas pourvu supprimer. Apr~UIlE' reformE'
fISCal au 1718. la Ceneralital soldera son compte le In",.

És ben conegut que els decrets de nova planta de 1707 \·an abolir el siste
ma administratiu valencia a fi d'implantar un nou ordre jurídic ¡institucional,
d'origen caslella, quecanvia el mapa polític de l'antic Regnede Valencia} Entre

Clt-partamcnt d'História Moderna.
Traducció de Maria Lluisa Ribes Valiente.

1 P~REZ J'UCllAl. P.: «La abolición de lo~ Fueros de Valencia y la Nueva Planta", Snitab; Xll.
Univl'rsilat de Valencia, 1962, 179-189. PESET REIG, M., «Apuntes sobre la abolición de los fueros y
la Nueva Planta \·alenciana". PrimrrCongrrscdeHislorUldel PIlÍS VlllencUlno, Universitatde Valencia,
1976, voL 1lI, 524-536.

[IJ



104 VICENT GIMÉNEZ CHORNET

les institucions que s'abalicen, o més ben dit, s'integraren dios el sistema admi
nistratiu castella, figura la Diputació del General de Valimcia.2

Ara bé, pogué abolir-se la Generalitat? La qüestió noés tan senzilla. El17D7
no potdesaparéixer el contingutde la Generalitat perque la seua tasca és de tipus
fiscal i financer i, llavors, ha creat un deute públic que no pot liquidar amb un
decret. Evidentment, una vegada suprimida la representaci6política autoctona
valenciana delsestaments,3suprimides lesCorts, la Diputació del General ja no
disposa pascle]'organismeque la vacrearperques'encarregara de l'administració
economica de la política regnícola. A partir del17071a representaci6 políticavalen
ciana estara inserida en lescortsde l'administraciócastellana.4 Així dones, en prin
cipi la Generalitat, durant el segle XVIII, continua com un organisme encarregat
de la recaptació d'impostos foraIs a fi de continuar amortitzant els interessos del
deute.

Si bé la Diputació de la Generalitat valenciana comen~a a actuar a partir
de lesCortsde 1362-63,amb motiu de les comissionsque provisionalmentencarre
gavenels tres bra~osa fi de recaptar els diners necessaris peral donatiu reial, sera
a partir de les Corts de 1418quan la Diputacióadquirira un cafi1cterpermanent.5

Abansdels impostos de generalitats-paraula que fa referencia al general
de la població-la forma comuna per al pagament de I'oferta reial proposta per
les Corts és la de compartiment, per la qualla quantitatoferida es reparteix entre
elsbra~os idesprés cadaestament s'enearrega de recaptar-la entre les caseso foga t
ges. Tanmateix, el neixement deis impostos sobre les mercaderies, que sempre
beneficienels més benestants, és la forma comuna derecaptació de dinersa l'epoca
moderna.

Basicament, les generalitats es diferenciaven en dos tipus a les darreries
de l'epoca foral, segons forenels impostos més anticsovells o els impostos recents
-segle XVlI-, coneguts com a nous.

Elsdrets vells eren el general del tall iel general de la mercaderia. El general
del tall cobrava un sou per l!iura del valor sobre tota classede roba que es venia,
mesurada en vares, a la ciutat de Valencia i a la resta del Regne, és a dir, un cinc
per cent. El general de la mercaderia s'ap!icava sobre tots els productes que es
treien del Regne a raó de quatre diners, sis, nou i dotze per IHura de valor.

Per drets nous es coneixien els impostos del reial de la sal, de la neu, deis
naips i de la doble tarifa. Del reial de la sal es cobraven vuit sous per cada cafís
de producte que es venia dins els mues de la ciutat de Valencia, pero a la resta

2. MART1NEZ AlOY, J.: Úl Diputaci6n de la Generalidad del Reino de Valencia, Valencia 1930. Més
recentment s'ha aprofundit en el coneixementde la instituci6 medieval, MUNOZ POMER, R.: Orígenes
de la Generalidad Valenciana, Valencia 1987.

3. GI'>l~NEZÜtORNET, V.: «La representatividad política en la Valencia foral», ESTUDIS 18, Uni
versitat de Valencia, 1993, 7-28.

4. PI'5ET RElG, M.: «La representación de la Ciudad de Valencia en las Cortes de 170'h,Anuario
de Historia del Derecho Español, XXXVI1I, Madrid, 1968, 591-628.

5. MuÑoz POMER, R, Op. CiI .. p_ 57 i 133.
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del Regoe se'n cobraven tres saus a I'aoy per cada casa, divuit dioers per cada
cent caps de ramat que entraren apasturar pel Regne i tornaren a eixir-ne, així
com dos reialsanuals percadacent capsde ramat bestiarquehi haguésa les pobla
cions i, fioalment, de cada cafis que s'exportava del Regne per terra contribui·a
amb cioc sous, i per mar, amb deu sous. El dIet de naips gravava dos reials en
cada baraUa. El dret de la neu tenia imposada una doble fiscalitat, peruna banda
calia pagar dos reial5 per cada carrega que entrara a la ciutat de Val~oda i, per
altra, el seu consum que en les poblacions del Regne tenia una taxa de deu reials
percarrega. L'impost de doble tarifa era més complex ja que gravava diferents
fruitsquan es treien per maro per terra,amb taxes diferents, pero no obstantaixo,
mai 00 sobrepassaven el cinc per cent del valor.6

Totsaquests impostosnosón gens facils d'eliminar perqu~alllargdel5anys
han adquirit dues característiques queels fan menyssenzills, per una part, la ins
tituci6 de la Diputadó de la Generalitat ha generat un deute que sois pot saldar
la seua fiscalitat, o bé potestabliraltres tributs-si el rei Felip V decidira eliminar
el deute ensems amb la instituci6 s'enemistaria amb I'església i amb la noblesa
valencianes, els seus puntals socials i ideologics- i, per altra banda, jurídicament
els impostos s6n hipoteques sobre els carregaments deIs censos, tant deis ano
menats censos vells com deis censos nous, que ha reaJitzat la Generalitat.

Els censos nous s6n els carregats en el segle XVII, quan la Generalitat ja ha
entrat en crisi, per la qual cosa la difer~ncia entreel nombre decreditors deis nous
i deis vells és molt gran. Segons un recompte de 1724 deis censos vells hi havia
350 creditors i deis censos nous n'hi havia 40.1

El 7 de novembre de 1708 desapareix la funció deis diputats de la Gene
ralital, pero, a fi i efecte que continuen cobrant-se les rendes -ja queels impostos
forals no desapareixen- ies puguen satisfer el5creditors es nomemen uns admi
nistradors de la Generalitat del Regne.' Així i tot, la renda deis impostos no sol5
es destinara a satisferel deute censal sin6 que, abans de tot, caHa pagara I'exercit
que enviara el rei en defensa de les costes del regne i, evidentrnent, els salaris i
despeses que generara la propia administraci6 de la Generalitat. Ara els admi
nistradors estan sota el comaodament del rei, i oecessiten de la seua Ilic~ncia per
desviar quantitats no estipulades. Amb el neixement de la figura del superinten
dent torna a canviar la denominaci6 deis responsables de les rendes de la Gene
ralitat, ara, a partir del 24 d'agost de 1709, ja no hi seran administradors sinócoad
ministradors, enseran tresi treballaran ambel superintendent Pérezde la Puen
te, d'aquesta manera J'administraci6estll controladapeJ responsablede la hisenda
reial a Valencia.9 Al segle XVIII té importancia el carree de comptador i secretari

6. Arxiu Historie Nacional (A.H.N.), Consells, lligal! 22.078, f. 5%-597.
7. /bidtm, f. 693.
8. RO\lEU,S.: .Notas sobre \a Diputación Valenciana y su extinción con Felipe V", Actas dtI f1I

svmposillm dt HlSttma fU la Administración, Madrid, 1974, p. 549-583.
9. Ib,dtm.
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de les rendes de la Generalitat del Regne de ValE'Oda, inserit en I'administració
económica de I'intendent. De tota manera, la Generalitatera coneguda com a tal,
conservava una secretaria on els arrendadors deis impostas havien de feT les es
cripturesd'arrendament i 00 el eomptador portava els !libres deIs ingressos i les
despeses.IO

El gran canvi fiscal s1li produira el 1718. La política econbmica de la nova
monarquia, inelosa en un nou mapa polític territorial, promoura la integracióeco
nomica de la Corona d'Aragó i, en aqueixa voluntat, a fi d'elimina, la fiscalitat
duanera entre CasteIla i el Regne de Valencia ¡facilitar I'augment del comen; ¡,
Ilavors, l'augmentde la produceió, sesuprimiran els impostoseonegu ts com drets
vellsde la Generalitat, és a dir, el tall de la roba i el de general de la mercadería,
que gravava I'exportació per mari perterra.Tanmateix:, delsdrets nousdela Gene
ralital que han de continuar cobrant-se, es modifica el del reial de la sal, ques'in
crementa en un reial i mig més «cuio nuebo impuesto no sera sensib/ea los natura/es
por el beneficio que los resultara con la extinción de los otros derec/los».lI

Allbques'espera recaptar ambel nou sistema ñscal-el pressupost- munta
33.000 lliures, de les quals 29.78611iures, és a dir, Olés del 90 %, ha de destinar
se al pagament del deute censal, i la resta a les diferents despeses de l'adminis
tració.12 Tanmateix, si els ingressos no eren els prevists, el rei donava facultat a
l'intendent perqueelegira algun lipusd'arbitrequeno fóra onerósa la població,
sobretot a les manufactures ial comer~, ique pogués suplir l'escassesa de les ren
des. Tant sí com no, s'espera una reducció en les despeses, especialment en les
relatives a la guardia de les torres marítimes.13

El pagamentde les pensions delscensals, així com el quitament del capi~
tal,era la principal i mésonerosa despesa de les rendesde la Generalitat, la qua!
no sempre comptava amb prou diners per fer front a la totalitat del deute anual
censal. Perordresreialsde 1711 i 1718estava establertqueel pagamentdels inte
ressosdels censos havia de fer-sede la següent manera: la meitat d'alloques'ha
de pagar pel deutees destinara a les pensions delscensoscorrents i I'altra meitat
a les pensionsendarrerides,malgratqued'aquesta forma solss'hi pagaya la ter·
cera part deis a Ibaransde les pensions. Així i tot, de vegades l'ad ministracióactua
va contravenint les ordres reials i, si a qui no I'interessava el sistema, utilitzava
elsdiners pera ferquitamentsdecensosd'aqueUscreditorsqueoferiren a la baixa

10. AH.N., Consells, LligaI122.07B. f. 7C)O-70S.
l1 AH.N., Consells, LligaJl22.078, f. 604v.
12. Ibidem.
13_ Amb aquesta finalitat s'ordena al Comandant General del Regne que envie un caporal. junt

amb un altre que nomene I'intendent, a reconéixer la ronsistl!ncia, nombh' de soldats idespeses que
causen lesesmenlades lorres, i que facen un informe que posleriorment esludiaran l'intendenl i el
capita general.Totsd06 havien de veuh'en quepodien estalviar, tol procuranlque les lorressiluades
prop de places militars foren guardades pels soldats d'aquestes guam.i.cions i, a més, havien de con
siderar la possible sopressió d'alguna d'aquestes torres. A.H.N., Consells, lligall 22.078, f. 603.
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-menys valar que el real-majorbenefici a la Generalitat. Una ordreposteriordel
rei de 1722, dictada a causa de les queixes deIs creditors, va censurar aquesta pnlc
tica i va ratificar allo estipulat el 1711 i 1718.H Malgrat que I'interesdel deute era
tan gravós la monarquia mai no va aconseguir que les pensions deis censos es
pagaren a13 per cent com ha havia establert a la Corona de Castella, de manera
que per les pressions deis creditars censalistesFelip Vaccedí, el1711, al pagament
de les pensions al mateix for quevalien abans de la guerra, és a dir, al S per cent,lS
de forma que els censa listes del Regne de Valencia percebien majar renda que
no pas els de Castella.

Evidentment, la reducciód'impostos va provocar una da vallada en els in
gressos de l'Administració de la Genera litat. A les darreriesde ¡'epoca foral recap
tava les següents quantitats:

1701 1702 1703

Tipus Qual1titat % Qualltitat % QlIal1titat %

Tall 18.082,9 24,8 17.601.9 26,4 18.993.9 27,3
Mercaderia 20.405,9 28,1 15.765,7 23,7 17.589,8 25,3
Doble Tarifa 9.717,1 13,4 8.670,8 13,1 8.383,8 12,1
Neu i Naips 16.000 22,1 16.000 24,1 16.000 23,1
Reíal Sal 8.465 11,6 8.465 12.7 8.465 12,2

Els drets nous de la Generalitat conserven la mateixa recaptació perqué
s'arrenden, pero aUo més interessant és constatar que són relativament els
d'inferior quantia. Els més valuosos són els drets vells de tall i mercaderia que,
junt amb el tercer de doble tarifa, representen entre el 63,2 % i el 66,3 % del total
de les rendes, les qualsoscil·len, totesjuntes,entre66.503,4lliures i 72.671lliures
anuals.16

La guerra de Successió va permetre que molts arrendadors no entregaren
a la Generalitat a1l0 estipulat en el preu de J'arrendament del rejal de la sal i les
filloles del tall, entre 1705 i 1707, de manera que encara el 17181'Administració
de la Generalitat continuara reclamant-ho. Taomateix, els arrendadorsadd ueixen
en la seua defensa que durant aquesta epoca va restarsuspésel comen; i queconse
güentment havien de perdonar·se o rebaixar·se els preus deIs arrendaments. És
per aixo que e117181a Junta de la Generalitat ordena a l'assessor de les generalitats,
Juan Bautista Borrull, que examine, explore i temptege la possibilitatdels arren
dadorsde pagarel total o una partde l'arrendament. L'informede Borrul\, indivi-

14. A.H.N., Consells, lliga1l22.078, f. 640-64Ov.
15. Ibidem, f. 610.
16. A.H.N., Consells, lliga1l22.078, f. 775·776v.
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Quantitat

19.748
14.251,5

140

dualitzat a cada cas, suma un deute de 18.072,41lliures,17 tot i que els arrendadors,
per tal de saldar el compte, ofereixen una quantitat inferior.

Si la gucrrn de Successió fou veritablement negativa per a les rendes de
la Generalitat, els anys següents va haver-hi una recuperacióde les rendes, sobre
tot les del general de mercaderia queel1714 ingressa 21.39311iures, 3 satiS i 4 di
ners. Tat i que, en general, els deets vells de tall, mercadería i doble tarifa, que
continuaven administrant-se, no assoleixen en el període 1713-17171es xifres deis
darrees aoy forals, 56n una important partida deis ingressos de la.(;eneralitat.
La gran davallada s'hi produeix a partir de ¡'ardee de 1718 que elimina els deets
vells i fa que l'arrendament deis drets nous en el període 1719-1722 quede red uH
als següents ingressos anuals:18

TipllS

Reial de la Sal
Neu i Naips
Lloguer casa on es cobrava el tall

--

34.139,5I1iures

La conclusi6 més important és que les rendes de la Generalitat han quedat
definitivament reduIdes aproximadament a la meitat d'alla que es recaptava a
les darreries de l'epoca foral. D'aquests ingressos cal descomptar algunes des
peses, entre lesquals esta el pagament delssalaris deis subalterns de l' Adminis
trad6 de la Generalitat, 1.662 Iliures, els desemborsaments per almoines de les
mises de la capella de la casa, rentar roba, oli de la lli'lntia, refrese per al Capita
General el dia del Corpus, etc., que pugen 17611iures i 11 SOUS. 19 De tota manera,
segons aquestes xifres, resten suficients ingressos per a ier front al pagament de
les pensions deIs censals anuals, que estan regulades en 29.913 lIiures, 10 sous

17. Elsdeutorssón elssegüents: Juan Bautista Baldoví i Francisco Artal, de Sueca, arrendadors
del reial de la sal, deuen 11.12211iures i ofereixen a la Junta de la Generalitat 6.000 lliures; Estevan
Soler, arrendador del general del tal! d'Alacant, deu 52711iures i 5 sous, i n'ofereix 300; Josep Furi6,
arrendador del general del taH d'Elx, deu 690 lliures i n'ofereix 250; Josep Ferriol, arrendador del
general del taH d 'Ontinyent, deu 52011iures i n'ofereix 150; Pedro Juan Valero, arrendador del general
del taH de Sagunt, deu 638l1iures, 12 sous i 10 diners, i n'ofereix 400 11iures; Gil Marqués, arrenda
dor del general deltall de Castel16 de la Plana i de Sant Mateu. deu 2.8451Iiures, 5 sous i 6 diners,
i n'ofereix 2.000 lIiures; Bartolomé Albert, arrendador del general del tall d'Albaida, deu 73911iures
i n'ofereix 400; Francisco Rico, arrendador del general del tall, fillola de Castalia, deu 31111iures i
10 sous, iofereix 15011iures; Pedro ViHarejo, arrendador del general del taH de Gandia, deu 24411iures
i 15 sous, i n'ofereix 100, i Melchor Carda, arrendador del general del tall de Xixona, que deu 434
lIiurcs n'ofereix 134. A.H.N., Consells, llig<lH22.078, f. Tn-789.

18. A.H.N., Consells, lIigaIl22.078, f. 724-725.
19. Ibidem, f. 726-727.
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i8 d iners.2\) Peroaquestes no són les úniques despeses, les rendes de la Generalita t,
igual que en l'epoca foraL sufragaven les dcspeses de la defensa de la costa -les
torres marítimes-,21Ia qual cosa importava anualment 9.782l1iures i 18 sous, de
manera que el muntant del total de les despeses és d'uncs 41.435 lliures, com a
conseqüencia hi ha un deficít anual de més de 7.000 lliures. En aquesta situació,
liquidar el deute de la Generalitat no podia resoldre's a curt termini.

Desconeixem l'evolució de les rendesi de lesdespeses de l'Administració,22
pero gracies a la conservació a l'Arxiu del Regnede Valencia de la documentació
sobre els quitaments deis censos de la Generalitat, podem saber fins a quin mo
ment la fundó d'aquesta Administració deu desenvolupar la seua tasca. Anual
ment, el cabal que sobrara havia de destinar-se a I'amortitzacíó del deute, és a
dir, al quitament de censos, qüestió que es va realitzar periodicament fins a 1749.
Perordres del Marqués deSquilacce, secretari d'Estat id 'Hisenda, de 1761 i1762,
dirigides a I'intendent, Marqués d'Avilés, s'establia que els diners destinats al
quitamentdels censos havien de passar a la Tresorcria de l'Exercitdel Regne de
ValE!ncia, on, mitjanto:;ant un comptea part, havia de continuar-se en ellliurament
deis censos, una vegada examinats i aprovats el títols. Efectivament, a partir de
1762 es reprén el desendcutament de la Generalitat de forma continuada fins a
1774, any en que na Maria Ángela Cucaló va rebre 150 \liures per l'últim cens
enregistrat.23

20. La major parl sónde censos vellsquesumen 25.12911iures, 3 sous í 11 diners, deIs nous s'hi
paga una pensió de 4.78411iures, 8 sous í 9 diners. A.H.N., Consel1s, 1\igaIl22.078, f, ns.

21. La costa esta dividida en 10 districtes, en elsquills hi ha 76 torres i places guarnides per 249
persones-ungo\'ernador, lOcaporals,6 alcaides,4 artillers, 73soldatsa ca\'all i 155soldats d'infan
lería-. A.H.N., Consells. lIigaIl22.078, f. 229.

22. No hem localitzat en l' A.R.V., en els series de Generalítal í d'lntendencia, la documentació
referent als íngressos de les rendes deis drels nous de la Generalitat í la seua administració, tret de
la liquídació del deute censal.

23. A,RV. Generalitat660, f. 460 i ss. EIllibre re.:ull elsquitamentsdelscensos de la Generalitat
alllarg del segle XVIII.
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