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L'escenari legal i administratiu 

Puecedents 
La ~ersistkncia dels Estims. aue es redactaren a Mallorca els anvs 1578-80 ' * 

i es referen els 1685-95 (tnlia general), dernostra la rnanca d'un documcnt  
de  base per a canalitzar i homogeneitzar la fiscalitat o acreditar la propie- 
tat fins ben avancat el segle XIX. Q u c  els grans propietaris no  hi estaven gaire 
interessats és una obvietat, pero no ho explica tot. Des  de  1840 l'cstat espa- 
nyol escorncc una skric d'assaigs d'estadistica tcrritoriai, amb una perspec- 
tiva tributiria o cadastral. aue  no varen reeixir. Fct  i fet. s'institucionalitza ' 1 

el frau i el caciquisme, descaradarnent lligat a les opcions polítiques domi- 
nants o turnants (PRO, 1992). A principi del segle XX, les coses canviarien 
(MART~NEZ ROSICI-I, 1902). 

Ln Reforma tributku~u &'A. Mon z les comzssions 
La "Keforma moderada" del ministre Alejandro M o n  (23.05.1545) maí- 

dava per crear un gravamen sobre I'agricultura i la ramaderia, de més a més 
de  la riquesa urbana, motiu pel qual podem parlar dc  contribució terrico- 
rial. La contribució rústica s'ajustava a quotes o contitlgcnts (cupos) muni- 
c i p a l ~  i provjncials que, d e  fcc, eren negociables i no  sempre raonablcs. 
Tanmateix, a les juntes pericials municipals i les comissions d'avaluació 
-arnbdues dc  composició oligirquica-, per  a valorar les terres, els calia un 
instruinent que  havia de ser I'amillarament, acompanyat o no de cartogra- 
fia. Aquests instruments, si no  justificaven, alinenys permetien una distri- 
bució de  la quota imputada. La R.O. de  25.07.1846 obligava els municipis 
grans a aixecar piinols a cscala 1:l 250 (Mui<o, NADAL i UKTEAGA, 1996), 
pero sernbla que el compliment fou ben migrat, llevat de la província d e  
Barcelona, quan A. Berro hi excrcí de cap d'Estadística (NADAL, UKI.EAGA 
i MURO, 2005). 

Juan Bravo MurilIo, en una rbncga cii-cular del 7.05.1850-que tindria inés 
d'un segle de vigencia!- va canonitzar i n~unicipalitzar cl frau fiscal (PI~o,  












