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Provisió del rei Pere I a favor de la ciutat de Girona i els seus habitants en la qual estableix que
totes les actes signades per un escrivà reial es considerin vàlides i autèntiques i siguin
observades per creditors i deutors, homes i dones, siguin nobles o no. El rei es compromet a
no allargar els terminis de reembossament dels crèdits o empenyoraments i ordena que totes
les actes fetes per Ermengol, escrivà públic, siguin subscrites per Bernat Esteve amb el mateix
valor. Finalment, ordena que ningú pugui vendre vi a Girona si no és de la ciutat.
Nonas iunii anno Domini M CC VI.
Gener, escrivà.
Bernat Esteve, levita i escrivà públic de Girona.
Trasllat de 19 de desembre de 1265. Arnau de Santmartí per manament de Bernat de Vic, notari
públic de Girona i jutge ordinari.
Registre específic: 4.

1206, juny, 5

Provisió atorgada pel rei Pere I a favor de la ciutat de Girona en la qual estableix que en cas de
cometre’s malifetes contra qualsevol habitant de la ciutat o diòcesi de Girona, si el causant
després de dos o tres requeriments del veguer no es vol sotmetre o restituir els danys causats,
ell mateix s’erigirà en defensor de la part perjudicada. També disposa que els veguers tinguin
jurisdicció en tota la diòcesi de Girona com en temps del seu pare. Respecte de les persones
que no paguin els deutes, mana aplicar els Usatges de la Cort de Barcelona.
Nonas iunii anno Domini M CC VI.
Gener, escrivà.
Bernat Esteve, levita i escrivà públic de Girona.
Trasllat de 19 de desembre de 1265. Arnau de Santmartí per manament de Bernat de Vic, notari
públic de Girona i jutge ordinari.
Registre específic: 243.
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