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IDENTIFICACIÓ 
 
Codi de referència 
CAT BC. Fons Salas-Milans 
 
Títol 
Fons Salas-Milans 
 
 Data(es) 
1577 - 1900 
 
 Nivell de descripció 
Fons 
 
 Volum i suport de la unitat de descripció 
57 lligalls que ocupen 3,6 metres lineals 
 
CONTEXT 
 

 Nom del productor 
Famílies Salas, Milans, Borràs, Milà de la Roca, Vinyals, Lladó, Larrard, etc.. 
 
Història de l’organisme / Notícia biogràfica 
 Xavier de Salas i Bosch (1907-1982) era fill de l’enginyer Xavier de Salas i de Milans. 
Es va llicenciar en Filosofia i Lletres a Barcelona, en dret a Salamanca, i es doctorà en 
història a Madrid. Professor auxiliar a la facultat de Filosofia i Lletres de Barcelona des 
del 1931. Fou secretari de Dionisio Ridruejo en el secretariat dels Servicios de 
Propaganda a Burgos (1937). Comissari delegat de la Dirección General de Bellas 
Artes a la direcció del Museu d'Art de Catalunya (1940-47), fou encarregat de la 
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càtedra d'història de l'art a la Universitat de Barcelona (1943) Fou acadèmic de San 
Fernando i de la de Bones Lletres. Ostentà diversos càrrecs públics, entre ells el de 
director del Museu del Prado (1970). 
 
Història arxivística 
Els documents tenien un cert ordre que s’ha conservat 
 
Dades sobre l’ingrés 
Aquest fons va arribar a la Biblioteca de Catalunya l’any 1960 per un dipòsit fet per 
Xavier de Salas i Bosch. 
 
 
CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
Abast i contingut 
El fons es compon essencialment de documentació patrimonial: censos, escriptures, 
testamentaries, plets, correspondència i arrendaments. 
 
Informació sobre avaluació, tria i eliminació 
El fons és històric i és de conservació permanent, per tant, no està sotmès a avaluació, 
tria o eliminació. 
 
Increments 
No es preveuen increments 
 
 Sistema d’organització 
Els documents s’han conservat físicament en l’ordre que tenien en arribar a les nostres 
mans. Els lligalls tenien una numeració que s’ha conservat.  
 
 

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
 

Condicions d’accés:  

L’accés és lliure i total, llevat dels casos en què, per necessitats de restauració o de 

dipòsit per a exposicions, els documents siguin exclosos de consulta. La documentació 

no està microfilmada ni digitalitzada, cosa que fa que, per ara, s’hagin de consultar els 

originals. 

 

Condicions de reproducció:  

La reproducció dels documents està subjecta al seu estat de conservació i a les 

condicions que marca la normativa vigent a la Biblioteca de Catalunya. 

 
Llengües i escriptures dels documents:  
Estan escrits essencialment en castellà, català i llatí.  
  
Instruments de descripció 
El llistat del fons és l’únic instrument de descripció complet.  
 

CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 



   

                                                            

 

 
Autoria i fonts:  
La descripció fou realitzada per Xavier de Salas i Bosch i traduïda per Montserrat 
Molina Egea. 
 
Data de la descripció:  
Llistat realitzat l’any 1961  

 
 
 
LLISTA DE COMPONENTS 
 

 

 
LLISTAT DE L'ARXIU "MILANS-SALAS" DIPOSITAT A LA BIBLIOTECA DE 

CATALUNYA PEL SR. XAVIER DE SALAS I BOSCH1 
 
 
 
 

LLIGALL 1: 
Anys 1577-1680. 
Conté 150 plecs escrits referents a vendes, censos, testaments, actes d' 
assentament, subrogacions i altres documents notarials relatius a propietats de les 
famílies Ferrer, Borràs, etc. 
Formant un sol lligall en 8au. hi han altres 39 documents amb iguals matèries. 
Barcelona. 
 
LLIGALL 2: 
Anys 1608-1700. 
Conté 15 plecs manuscrits, referents a capítols matrimonials, actes complementaries, 
etc. referents a Agnès Borràs i Vinyals i Josep Viñas, notari públic de Barcelona. 
També tracten sobre vendes de terres. Barcelona. 
 
LLIGALL 3: 
Anys 1621-1855. 
Conté 29 expedients relatius a la família Borràs de Sarrià. Tracten de compres, vendes, 
Censos, Inventaris, àpoques, memòries, actes d'assentament d'immobles a Barcelona, 
així com documents personals i familiars d'Antoni de Borràs, regidor perpetu de 
Barcelona. 
 
LLIGALL 4: 
Anys 1638-1806. 
Conté 49 plecs manuscrits relatius als censos, compres, definicions, revendes, de 
terres e immobles a Barcelona i la seva plana, i propietats de les famílies Milà de la 
Roca, Borràs i Vinyals; també es refereixen a unes propietats de Figueres i Reus. 
Aquestes operacions es van fer amb l’Abadessa de N. Sra. de Jerusalem, Abadessa de 

                                                 
1
 Aquest inventari és una traducció del que va lliurar a la BC Xavier de Salas, quan va donar el fons 

patrimonial de la seva família. No s’ha revisat. 



   

                                                            

 

Valldonzella, les monges de Santa Elizabeth, el prior dels Cartoixans de la Vall 
d'Hebró, Convent de Santa Caterina i el Convent de Sant Joan de Jerusalem. 
 
LLIGALL 5: 
Anys 1639-1895. 
Conté 5 plecs manuscrits relatius a reducció de censos, escriptures de venda, 
establiments i compres i llibre d'inventari de les terres de Sarrià, l'Hospitalet, etc. Tot 
pertanyent a la família Borràs. 
 
LLIGALL 6: 
Anys 1627-1818. 
Conté 10 plecs manuscrits relatius a la família Borràs i Vinyals (de Sarrià). Tracten 
d'Inventaris, vendes, concòrdies sobre pagaments de delmes, etc. (Finques a 
Barcelona, Sarrià i Ntra. Sra. del Port). 
 
LLIGALL 7: 
Anys 1639-1859. 
Conté 2 plecs amb documents pertanyents a Antoni Borràs, referents a problemes 
successoris. Barcelona.  
Un llibre enquadernat en pergamí i manuscrit, referent a rendes i censos de la família 
Borràs.  
Un expedient amb 6 plecs que contenen documentació de la família Salvador, del 
capità d'alabarders González, que va entroncar amb la família Lladó. En general és 
documentació privada, privilegis, poders, etc. 
 
LLIGALL 8: 
Anys 1663-1760. 
Llibre de Béns Immobles referent a les propietats de la família Borràs-Vinyals. Tracta 
de Jacint Borràs, notari de Barcelona i la seva esposa Agnès B. de Vinyals. 
 
LLIGALL 9: 
Anys 1663-1824. 
Conté 2 expedients amb documentació referent a Pau Piñol, de Barcelona. Tracten de 
propietats, censos, vendes, testaments, contractes, etc.  relatius a finques de 
l'Hospitalet). També fan referències amb la família Borràs. 
 
LLIGALL 10: 
Anys 1664-1784. 
Expedient relatiu al plet entre les famílies de Salvador i de Barutell contra diversos. 
(Josefa de Borràs, de Rodríguez, de González i de Salvador). Hi ha 4 fulls solts i 11 
plecs. 
 
LLIGALL 11: 
Anys 1669-1723. 
Llibre d'albarans, que conté detall de tots els censos y censals d'Agnès Borràs i de 
Vinyals. Hi ha detall de diverses esglésies de Barcelona. 
 
LLIGALL 12: 
Anys 1684-1815. 
Llibre de censos de l'herència de Jacint Borràs i la seva esposa Agnès Borràs de 
Vinyals, a favor de diverses esglésies de Barcelona i Tortosa. 



   

                                                            

 

 
LLIGALL 13: 
Anys 1670-1847. 
Conté 8 plecs relatius a capítols matrimonials i inventaris annexes, referents a la família 
d'Agnès Borràs i a les famílies Càrcer, Falgueras, Cerveró, Duran i Milans. Barcelona. 
 
LLIGALL 14: 
Anys 1703-1901. 
2 expedients: 
a) Partides sacramentals i dades genealògiques de les famílies Lladó, Borràs, 
González. 1703-1839 (4 plecs). 
b) Testamentaria de la família Juezsarmiento y Marqueses de la Roca. Barcelona, 
1708-1901. (Hi ha documents datats a Cadis, Madrid i Tortosa) (13 plecs). 
 
LLIGALL 15: 
Anys 1727-1882. 
Conté 15 plecs de diversos temes referents a la família Borràs, de Sarrià: Partides de 
baptisme, correspondència, arrendaments, comptes justificatives, etc. Hi ha un plànol 
del convent dels Agustinians de Barcelona (C/ Hospital), de l’arquitecte Pere Bertran, 
de 1748. 
 
LLIGALL 16 : 
Anys 1730-1810. 
Conté:  
1 llibre referent a la validesa, antecedents, testimonis, etc. d'un testament sacramental 
efectuat per Serafina Borràs el 1738. Barcelona. 
40 plecs i papers, amb testaments, capítols matrimonials, declaracions, etc. referents a 
la família Borràs, González, Vinyals i Tord. Barcelona i Sarrià. 
 
LLIGALL 17: 
Any 1736. 
Conté 7 plecs referents a documents de la família Borràs (comptes diversos) i a un 
Benefici a la Parròquia del Pi de Barcelona. Un d'ells es refereix a un plet seguit entre 
el Rvd. Jaume Cabirol i el Rvd. Fèlix Sadurní, de Vilafranca del Penedès, 1736. 
 
LLIGALL 18: 
Anys 1746-1789 i fins 1859. 
Conté 20 plecs diversos: 
El primer conté 21 documents referents al capità Lorenzo de Messa Rodríguez, la seva 
actuació militar, testament, etc. També 3 concessions reials signades per Carles III i 2 
per l'Infant Felip, totes elles entre els anys 1746-1756 (hi són els 5 autògrafs). 
Els plecs restants fan referència a la família de dit capità i de Juana Rodríguez 
González i Salvador. També es relaciona aquesta documentació diverses vegades 
amb la família Borràs (1750-1859). 
 
LLIGALL 19: 
Any 1770. 
Llibre de censos y censals que rep la casa de Borràs, dels béns pertanyents als 
patrimonis de les cases Borràs, Salvador i Lladó. 
 
 



   

                                                            

 

LLIGALL 20: 
Any 1770. 
Llibre de Censos i Censals de la Casa de Benet Borràs situada al carrer de Sant Pere 
més Baix de Barcelona. Es refereix a censos amb l'Hospital, Col·legi de Sant Sever i 
Jesuïtes. 
 
LLIGALL 21: 
Anys 1773-1815. 
Conté 20 plecs amb documentació diversa referent a plets dels hereus de la família 
Lladó, en relació a l'immoble núm. 2 del carrer de Lladó, Barcelona. 
 
LLIGALL 22: 
Any 1773. 
Un llibre enquadernat en pergamí, amb títol: Diario de Cobros y Gasto de la Casa de 
Antonio Borràs. Barcelona. 
 
LLIGALL 23 : 
Any 1790 (amb documents de 1727). 
Plet seguit per A. de Borràs, regidor perpetu de la ciutat de Barcelona, contra el 
convent dels P.P. Agustins Calçats, situat al carrer Hospital amb motiu de la 
construcció del nou convent. Barcelona. (22 plecs diversos). 
 
LLIGALL 24: 
Any 1836. 
Llibre de censos de Borràs, Salvador i Lladó. Barcelona. 
 
LLIGALL 25: 
Anys 1843-1891. 
Conté 19 expedients relatius a capítols matrimonials, poders, usdefruits, partides. 
comptes, cessions, convenis, etc. Famílies Duran, Sarriera i Milans. Barcelona. (Hi ha 
autògrafs de Pella i Forgas). 
 
LLIGALL 26: 
Anys 1814-1893. 
Conté 12 expedientes relatius a poders, testaments, cartes de pagament, 
testamentaries, etc. Famílies Larrard, Sarriera, Milans i Salas. Barcelona. 
 
LLIGALL 27: 
Anys 1840-1869. 
Conté 5 expedients relatius a escriptures de vendes, debitoris, arrendaments, convenis, 
cessions, àpoques, etc. També tracta d'establiments de molins a Sant Andreu de la 
Barca, mitjançant escriptura amb el duc d'Alba l'any 1779. Barcelona, Sant Andreu de 
la Barca, Castellbisbal. Família de Milans i de Duran. 
 
LLIGALL 28: 
Anys 1860-1900. 
Conté 11 documents referents a Alexandre de Milans i relatius a la seva vida particular 
i a la seva feina de Dipositari de Fons a la Diputació Provincial. Hi ha autògrafs de 
Víctor Balaguer, President de la Diputació. 
 
 



   

                                                            

 

LLIGALL 29: 
Anys 1864-1896. 
Conté 9 expedients relatius a censos, crèdits, hipoteques, certificacions de càrregues. 
Família de Milans i de Larrard i de Javier de Salas. Barcelona. 
 
LLIGALL 30: 
Anys 1818-1884. 
Conté 17 plecs relatius a documentació dels hereus de Borràs i a la família Grases. 
Papers diversos. 
 
LLIGALL 31: 
Anys 1866-1883. 
Conté 2 expedients que tracten sobre la rendició de comptes dels béns de la casa 
Milans per part del procurador Joan Pujol. Barcelona. 
 
LLIGALL 32: 
Anys 1870-1900. 
Conté 10 plecs referents a l'administració de les finques propietat de la casa Milans, a 
Barcelona. 
 
LLIGALL 33: 
Any 1871. 
Conté 6 expedients relatius a plets i documentació sobre un immoble del carrer Gignàs 
núm 3. Família de Ramon de Milans. Barcelona. 
 
LLIGALL 34: 
Any 1872. 
Conté 6 expedients relatius al concurs de creditors contra Ramon de Milans. 
Barcelona. 
 
LLIGALL 35: 
Anys 1872-1877. 
Conté 2 expedients de Plets entre les famílies Javier de Salas y Ramon de Milans.  
Barcelona. 
 
LLIGALL 36: 
Any 1872. 
Un llibre de plànols de finques de la família de Sixte de Borràs, situades a la província 
de Barcelona. 
 
LLIGALL 37: 
Any 1872. 
Un llibre sobre les finques de Borràs a la província de Barcelona.  
 
LLIGALL 38: 
Any 1872. 
Inventari dels béns que van ser de Joaquima de Borràs i Rodríguez. 1 document. 
Barcelona, 1872. 
 
LLIGALL 39: 
Any 1880. 



   

                                                            

 

Conté 4 expedients sobre plets entre Vila i Concepció de Larrard. Barcelona. 
 
LLIGALL 40: 
Any 1880. 
Conté 5 expedients referents a plets presentats per Mercedes de Milans, Concepció de 
Larrard, Vda. de Milans. Barcelona. 
 
LLIGALL 41: 
Any 1882. 
Conté 3 expedients relatius a plets diversos de la família de Milans, contra Ramon de 
Valls. Barcelona. 
 
LLIGALL 42: 
Anys 1883-1894. 
Conté 8 expedients relatius a plets diversos de la família de Milà i Larrard, contra Pujols 
i Gorgoll. Barcelona. 
 
LLIGALL 43: 
Any 1884. 
Conté 2 expedients relatius a béns de la Família Salas-Milans. Barcelona. 
 
LLIGALL 44: 
Anys 1885-1887. 
Conté 5 expedients relatius a renúncies d'herències, epistolari sobre plets entre 
l'advocat Leoncio Sanmartin i Xavier de Salas. Barcelona. 
 
LLIGALL 45: 
Any 1886. 
Títols de successió de M. de la Concepció de Larrard i Juezsarmiento, consort de 
Ramon de Milans. Barcelona. 
 
LLIGALL 46: 
Any 1887. 
Conté 4 plecs relatius a plets diversos de la família Salas-Milans. Barcelona. 
 
LLIGALL 47: 
Any 1887. 
Conté 3 expedients relatius a plets diversos de la família Salas-Milans. Barcelona 
 
LLIGALL 48: 
Any 1887. 
Conté 5 expedients relatius a la testamentaria de la família Milans i de Larrard. 
Barcelona. 
 
LLIGALL 49: 
Anys 1887-1892. 
Conté 10 expedients relatius a una nul·litat de testament de Ramon de Milans. 
Barcelona. 
 
LLIGALL 50: 
Any 1889. 



   

                                                            

 

Conté 3 expedients relatius a un plet de la família Milans contra Josep Vila. Barcelona. 
 
LLIGALL 51: 
Any 1889. 
Conté 2 expedients relatius a la família Milans i als títols de propietat de les cases núm. 
2 del carrer de Milans i núm. 3 del carrer de Gignàs, de Barcelona. 
 
LLIGALL 52: 
Anys 1892-1901. 
Conté 8 expedients amb censos i poders de la família Milans i Oriola-Cortada (Marquès 
de Vall de Marlet). 
 
LLIGALL 53: 
Any 1893. 
Conté 5 expedients relatius a requeriments efectuats per la família Milans a les de 
Pinós, Alòs i Trias. 
 
LLIGALL 54: 
Any 1893. 
Conté 5 expedients relatius a la testamentaria Larrard. Barcelona. 
 
LLIGALL 55: 
Anys 1899-1900. 
Conté 2 expedients relatius a la venda de dues propietats situades a Reus i Vilanova i 
la Geltrú, i pertanyents a la família Milans-Salas. 
 
LLIGALL 56: 
Segle XIX. 
Expedient format per 66 papers diversos sobre temes relatius a herències, 
contribucions, etc. En la seva major part, són esborranys pertanyents a la família 
Borràs, Milans, Larrard, etc. També hi ha 18 plecs d'iguals matèries jurídiques i 
corresponents a les famílies Gorgoll, Pujol, Falguera, Grases, etc. Barcelona. 
 
 
 
 
Barcelona, març de 1961. 
 
 


