
LA REIAL JUNTA DE COMERÇ DE MALLORCA

El desembre de 1829 va cessar en les seves activitats el Reial
Consolat de Mar i Terra i van començar a exercir els tribunals de Comerç
les funcions judicials que tenia atribuïdes el Consolat, mentre que les de
caràcter governatiu van passar a la nova Junta de Comerç. La creació de
les juntes de Comerç s'ha de situar en el context dels vaivens polítics
durant el regnat de Ferran VII i de la instauració d'institucions similars en
llocs com Saragossa, Granada, Barcelona, València, Madrid, Santander,
Sevilla o Canàries.

La Junta de Comerç va estar, en principi, presidida pel responsable
de la Intendència de l'Exèrcit i Regne de Mallorca i estava composta per
onze vocals i un secretari. La formaven quatre comissions, d’agricultura,
comerç, indústria i nàutica, i les seves funcions es van centrar en el port
de Palma, on va impulsar la construcció de nous molls i la neteja del fons
per facilitar les operacions navals.

La normativa sobre juntes de Comerç es va modificar el 1847,
disposant, entre d’altres qüestions, la creació de noves institucions al
Ferrol, Cartagena i Maó, i designant-ne com a presidents els caps polítics
de les províncies. La Junta de Comerç de Mallorca va continuar exercint
la seva activitat fins al març de 1860, quan, en virtut del Reial Decret de
14 d'abril de 1859, es va convertir en la Junta Provincial d'Agricultura,
Indústria i Comerç.

Els fons corresponents a la Reial Junta de Comerç de Mallorca van
ingressar al centre el 1955 amb els del Reial Consolat de Mar i Terra,
després d'haver romàs als locals del Consell d'Agricultura, Indústria i
Comerç i de l'Estudi General Lul·lià. El seu organigrama és el següent:1

Secretaria, Tresoreria, Comptadoria i Secretaria-Comptadoria,
Dipositaria, Torre de Senyals, Faró del Moll, Escola de Nàutica, Gremis,
Subsidi de Comerç, Cochinilla i Documentació Impresa.

***

— Dates extremes: 1830-1860.

— Unitats d'instal·lació: 115.

— Instruments de descripció: inventari.
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