
DINER CONFISCAT PEL GOVERN FRANQUISTA 
 

 
El dia 20 d’abril del 1939 el meu pare Ramon Rubires i Saladrigues lliurava al 

Banco Hispano Americano, de Vilafranca del Penedès, la quantitat de: 5.490 

ptes. Uns dies abans, concretament el dia 4, el meu avi Miquel Rubires i Caba 

havia lliurat 738 ptes. al Banco Hispano Colonial, de Manresa. A canvi d’aquells 

estalvis, els hi van donar sengles resguards amb el títol: FONDO DE PAPEL 

MONEDA PUESTO EN CIRCULACIÓN POR EL ENEMIGO (Decreto 27 

Agosto 1938 – Orden 5 Septiembre 1938 – B.O. 17 Septiembre 1938). 

Aquells resguards anaven numerats; el del meu pare porta el número 437 i el 

del meu avi porta el número 22. 

 

 
 

Carnet de la Conselleria de Defensa a favor de Ramon Rubires Saladrigues 
Arxiu Ton Rubires i Vinyals 

 
Els diners es tenien de donar a resultes de l’esmentat Decret del govern de 

Burgos el qual prohibia la tinença de paper moneda, certificats de plata, els 

anomenats talons especials i paper moneda del Tresor. Els ciutadans estaven 

obligats a dipositar en el Banco de España, oficines de banca privada, 



autoritats militars, funcionaris de duanes o ajuntaments dita moneda, amb 

l’amenaça de ser detinguts i jutjats per contraban. Aquell decret especificava 

que: “...la aprehensión se debía realizar tanto a los prisioneros y cadáveres del 

enemigo, los evadidos a través del frente, las personas procedentes de la zona 

republicana, los habitantes de las regiones ‘liberadas’, así como las autoridades 

civiles y militares...”. O sia, tothom. Qui tingués diner, es clar!. 

 
Certificat acreditatiu a favor de Ramon Rubires d’haver dipositat  

5.490 pessetes en el Banc Hispano-Americano 
Arxiu Ton Rubires i Vinyals 

 

No tots els bitllets en circulació es van tenir de lliurar. Tant sols els d’un 

determinat  valor facial, d’unes certes emissions i d’unes concretes 

numeracions i lletres en endavant. Tots els demés van ser declarats nuls. La 

canalla els feia servir per a jugar-hi. I encara se’n veuen a les parades 

d’antiquaris i es poden comprar a preu de col·lecció, segons el seu estat. A 

l’imprès que va complimentar el meu pare per tal d’especificar la numeració 

dels bitllets a dipositar (“La numeración deberá consignarse de menor a 

mayor”) hi consta el següent detall:  

• De 1.000 pesetas.- Emisión 1º de Julio de 1925.- Desde el 

número 3.646.000 en adelante.  

• De 500 pesetas.- Emisión 24 Julio 1927.- Desde el número 

1.602.000 en adelante. 

• De 100 pesetas.- Emisión 1º Julio 1925.- Desde el número 

2.000.000 en adelante de la letra D y letra sucesivas. 



• De 50 pesetas.- Emisión 15 Agosto 1928.- Desde el número 

8.640.000 en adelante de la letra A y letras sucesivas. 

• De 50 pesetas.- Emisión 17 Mayo 1927.- Busto D.Alfonso con 

estampilla de la República Española. 

• De 25 pesetas.- Emisión 15 Agosto 1928.- Desde el número 

7.780.000 en delante de la letra A y letras sucesivas. 

  

 
Relació dels bitllets dipositats per Ramon Rubires en el Banc Hispano-Americano 

Arxiu Ton Rubires i Vinyals 
 

 



El novembre del 2005 es va fundar legalment l’ASSOCIACIÓ DE 

PERJUDICATS PER LA INCAUTACIÓ DEL GOVERN FRANQUISTA 

(APIGF). Està inscrita amb el número 31233 a la Direcció General de Dret i 

Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

El seu objectiu bàsic és defensar el dret de les famílies a les que se’ls va 

prendre el diner republicà l’any 1939 perquè es reconegui la confiscació que 

van patir, així com reclamar la restitució dels diners confiscats amb el seu 

valor actualitzat. Té les següents adreces:  

APIGF  

Hotel d’Entitats de Gràcia 

c/. Providència 42.  

08024-Barcelona 

www.apigf.org (en construcció) 

Recentment, el diputat de CiU Jordi Xuclá va demanar a la Comisión 

Constitucional del Congreso vots per aprovar una proposta no de llei per tal 

d’elaborar un cens de perjudicats per les confiscacions franquistes i mirar de 

rescabalar-los. Va dir: “Este Parlamento reparó a los partidos políticos y a los 

sindicatos” y “por vergüenza” no ha sido capaz de reparar a los ciudadanos de 

la España de los vencidos, va afegir. PP i PSOE van votar junts en contra de la 

proposta. El socialista Jesús Quijano va al·legar que la elaboració d’aquell cens 

podria despertar en els perjudicats falses esperances... Però l’APIGF continua 

treballant.  

Actualment, el Banco de España indica que 1 pesseta del 1939 ara valdria 3€. 

Personalment considero que amb aquest valor no n’hi ha pas prou per a 

rescabalar als perjudicats. Cal afegir-hi els interessos corresponents a 70 anys. 

Com un dipòsit bancari del qual no s’ha pogut retirar ni capital ni interessos. O 

sia a interès compost. No és una qüestió de poca importància. A tall orientatiu i 

amb uns tipus d’interès agafats com exemple, tinguem en compte que 1 pta. 

del 1939, al 3,5% compost durant 70 anys, ara serien: 5.547 ptes. I al 5%: 

15.188 ptes. 

 

Ton Rubires i Vinyals 
Vilafranca del Penedès, 22 de juliol del 2.009 

http://www.apigf.org/

	APIGF

