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Diplomatari

 1. Pragmàtica mitjançant la qual carles V ordena a tots els 
bandolers del regne de València que signen Paus i treVes [1543, 
desembre, 5. València]

 2. comissió del duc de calàbria Per Pendre bartomeu gomis, 
Pere gomis, joan gomis, joan arnau i joan moreno [1544, gener, 
15. València]

 3. comissió del duc de calàbria Perquè es Publique crida de tren-
ta dies contra bartomeu gomis, Pere gomis, joan gomis, joan 
arnau i joan moreno [1544, febrer, 4. València]

 4. comissió del duc de calàbria Per Pendre a Vicent segura, acu-
sat de l’assassinat de Pau monterde [1544, agost, 30. València]

 5. comissió del duc de calàbria Per a executar els béns de mi-
quel olzina i dels seus caPlleVadors [1545, maig, 11. València]

 6. comissió del duc de calàbria Per executar els béns dels ban-
dolers acusats de la mort de joan moreno [1545, setembre, 22.  
València]

 7. comissió del duc de calàbria Per Prendre els bandolers acu-
sats de la mort de joan moreno [1545, desembre, 5. València]
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 8. relació feta Pel duc de calàbria dels oficials que l’han acom-
Panyat a la baronia de corbera i dels actes realitzats, Perquè 
se’ls Paguen els serVeis Prestats [1545, desembre, 24. València]

 9. memoràndum del duc de calàbria al PrínceP feliP, mijançant 
el qual l’informa dels assumPtes als que ha hagut de fer front 
[1546, gener, 5. València]

 10. còPia enViada al consell d’aragó del Procés instant daVant la 
reial audiència contra els habitants d’albalat, Polinyà, riola 
i sinyent [1546, gener, 12. València]

 11. carta de la duquessa de gandia al PrínceP feliP mitjançant la 
qual li suPlica que rePare els greuges ocasionats en la baronia 
de corbera [1546, gener, 12. Gandia]

 12. carta del duc de gandia al PrínceP feliP mitjançant la qual li 
suPlica que rePare els greuges ocasionats en la baronia de cor-
bera [1546, gener, 12. Gandia]

 13. comissió del duc de calàbria Perquè es Publique a albalat, Po-
linyà, riola i sinyent la crida de trenta dies contra els acusats 
de resistència [1546, gener, 18. València]

 14. relació feta Pel duc de calàbria al lloctinent de tresorer 
general, Perquè li siga Pagat el salari a gonçal de césPedes i 
als seus ministres [1546, gener, 18. València]

 15. memoràndum del duc de calabria al seu criat Pere d’olaso 
sobre assumPtes que ha de tractar amb francesc de los cobos a 
madrid [1546, gener, 28. Utiel]

 16. carta del PrínceP feliP al duc de calàbria indicant-li la ma-
nera de Procedir resPecte al delicte de lesa majestat comés Pels 
Vassalls del duc de gandia [1546, març, 12. Madrid]

 17. carta del duc de calàbria al PrínceP feliP mitjançant la qual li 
trasllada la seua oPinió sobre els assumPtes del regne de Valèn-
cia [1546, abril, 2. Valencia]

 18. registre de la sentència del consell d’aragó resPecte a la re-
sistència feta als oficials reals Pels Vassalls del duc de gandia 
[1546, abril, 18. Madrid]

 19. comissió del duc de calàbria Perquè s’executen els béns dels 
assassins de joan moreno [1546, novembre, 20. València]

 20. el PrínceP feliP concedeix el Perdó a jaume eiximeno i altres Per 
la resistència feta als oficials reials [1547, octubre, 26. Montsó]

 21. el PrínceP feliP reconeix a francesc de borja tots els PriVilegis 
que fins ara tenia sobre la Vila i honor de corbera [1547, octubre, 
26. Montsó]

 22. testimoniatge de francesc lluís noVella, en el juí de residència 
contra joan francesc benaVent [1549, setembre, 21. València]

 23. testimoniatge de sebastià santacreu en el juí de residència con-
tra misser joan francesc benaVent [1550, abril, 17. València]

 24. clam Posat Per Pere andreu contra joan francesc benaVent 
en el juí de residència [1550, juliol, 5. València]
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 25. clam Posat Per miquel garcia de cieza, contra joan francesc 
benaVent en el juí de residència [1550, juliol, 7. València]

 26. clam Posat Per antoni martorell, contra joan francesc be-
naVent en el juí de residència [1550, juliol, 15. València]

 27. clam Posat Per isabel torremotxa, contra joan francesc be-
naVent en el juí de residència [1550, juliol, 15. València]

 28. clam Posat Per rafel durà, jurat i síndic d’albalat de la ri-
bera, contra joan francesc benaVent en el juí de residència 
[1550, juliol, 21. València]

 29. clam Posat Per rafel Prats, jurat i síndic de riola, contra 
joan francesc benaVent en el juí de residència [1550, juliol, 21. 
València]

 30. clam Posat Per guillem rosselló, contra joan francesc bena-
Vent en el juí de residència [1550, juliol, 21. València]

 31. clam Posat Per joan sanchis i joan rosselló, contra joan 
francesc benaVent en el juí de residència [1550, juliol, 21. València]

 32. testimoniatge d’agustí salelles, en el juí de residència contra 
joan francesc benaVent [1550, agost, 2. València]

 33. testimoniatge de carles torrelles, en el juí de residència con-
tra joan francesc benaVent [1550, agost, 20. València]

 34. comissió del duc de sabbioneta Perquè s’executen els béns de 
miquel olzina i dels seus caPlleVadors, descendents i deteni-
dors [1576, novembre, 14. València]
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