
JUSTIFICANTS DE REVISTA MILITAR: 
DOCUMENTACIÓ D'ORIGEN MILITAR 

ALS ARXIUS MUNICIPALS 

Els municipis han col-laborat tradidonalment amb l'Estat en l'orgarútzació 
de la milícia i altres tasques de caire militar, especialment des de la implantació de 
les quintes anuals des de mitjans del segle XVIII i sobretot a partir de 1' establiment 
del servei militar obligatori a principis del segle XIX, com a conseqüencia de la 
formació de l'Estat liberal. Aquesta cot-laboració entre els ens locals i les institu
cions i organitzacions de defensa i seguretat de l'Estat i el territori s'ha p1asmat 
en diverses tipologies documentals resultants de les activitats realitzades per 
dur a terme una serie de funcions encomanades als ajuntaments. Entre els do
cuments conservats als nostres arxius municipals que tenen un origen militar 
per la seua fundó podem trobar de manera generalitzada correspondencia, ex
pedients d' exempció de quintes, expedients generals de quintes, expedients de 
lleves, expedients personals dels mossos cridats a quintes, expedients de requisa 
militar, expedients de subministraments pera l'Exercit, !libres de revistes de re
empla\aments, padrons d' allistament, registres de crida, registres de reservistes, 
expedients del Servei Civil Substitutori2, pero la varietat de series militars pot 
canviar d'un arxiu a un altre. 

El quadre de classíficació de les Normes pera la classificació de la Documentació 
Municipal elaborat pe! Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
dins de la secció Serveis Militars (la vuitena dins d'un quadre que consta de 14 
seccions) trobem les series relatives a allotjaments militars i subministraments a 
la tropa, quintes, allístaments i lleves forc;oses, béns subjectes a requisa militar 
i juntes i comissions municipals3

• Perla seua banda, el Quadre de Classificacíó de 
Fons d'Arxius Munícipals de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la 
Generalitat Valenciana4 inclou aquestes series en la Secció de Secretaria, concre-

' Vull agrair al coronel Ricardo Pardo de la Delegadó de Defensa de Castelló i president de l' Aula 
Militar Bermúdez de Castro" de la capital de la Plana els seus aclariments i explicacions sobre els 
justificants de revista militar. 

' RODRÍGUEZ BARREDO, Julia María (2002), "Fuentes documentales militares en archivos munici
pales madrileños", ponencia presentada a les V Jamadas de Archivística Militar: Fuentes militares en 
archivos civiles españoles, Madrid, 15-17 d'abril de 2002, 
DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI CULTURAL. SERVE! D' ARXIUS (1989), Normes pera la 
classificació de la Documentaci6 Municipal, Barcelona, Departament de Cultura. 

' CUADRO de Organización de Fondos de Archivos Municipnles. Documentación posterior a 1924, Conselle
ria de Cultura, Educacíó i Ciencia, 1987. 
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tament en Quintes, on trobem correspondencia, expedients generals, expedients 
personals, Bibre registre, revistes de comissaris, revisions de reempla<;aments i re
lacions de soldats, i en Exercit, on extreien els censos de requisa militar, informes 
i la correspondencia. 

Pero fins ara encara no han aparegut els justificants de revista militar. 
Aquests es classífiquen, per al cas deis ajuntament catalans, dins de "Quintes, 
allistaments, lleves fon;oses" (codi 8.2), tal com ens indica l'Índex de la docu
mentació municipal que trobem al final del manual de les Normes abans esmen
tades, i en el cas dels ajuntaments valencians, segons el quadre abans referit, els 
hauríem de trobar en les revistes de comissaris (codi 2.1.5.5.) perles raons que 
anem a explicar tot seguit. 

Segons ens va explicar el coronel Ricardo Pardo, des de temps del reí Caries 
1II totes les unitats militars han de passar la revista mensual davant d'un Inter
ventor Militar, també denominat Comissari de Guerra {el qual no hem de con
fondre amb els comissaris polítics de l'Exercit Popular de la República) que tenia 
coma fundó determinar, d'acord amb el resultat d'aquest acte que duu el nom 
de "revista de comissari", els fons que han de ser lliurats a cada unitat peral seu 
funcionament i els pagaments personals. Aquest acte es reflectia en un document 
anomenat justificant, per aixo aquesta tipologia documental la podem trobar 
sota el nom de Justificants de Revista de Comissari o el de Justificants de Revista 
Militar, que anava signat pel cap de la unitat i per \'Interventor. Quan l'exercit 
es trobava en campanya i no era possible la presencia d'un Interventor Militar, 
aquest és substituYt per una autoritat independent, habitualment l' Alcalde del 
municipi on es troben estacionades les tropes en eixe moment, i una copia del jus
tificant es deixa en l' Ajuntament. Aquesta és la raó per la que aquests documents 
els podem trobar en els arxius municipals de les localitats que durant la Guerra 
Civil van ser front de guerra o es van trobar molt a prop d'ell i van servir per 
allotjar unitats militars. Aquest és el cas de Betxí, que es trobava des de mitjans de 
1938 molt a prop del front de guerra de la Serra d'Espada (la famosa línia XYZ) i 
perla qua! cosa va ser quarter pera nombroses unitats de l'Exercit Nacional. 

Els justificants de revista militar o de c:omissari són documents simples, ha
bitualment només un full, encara que en poden ser més, tot depenent del nombre 
de membres de la unitat, de mides variables que va des del foli a la quartilla, 
poden ser impresos amb aquest proposit o realitzats a ma. Van encap<;alats pel 
nom de la unitat a revistar. Tot seguit apareix la data ( el mes i l' any) i el lloc en que 
se fa l'acte (tot i que també pot apareixer al final de document) i el nom comp1et 
i graduació deis membres de la unitat. Aquests justificants van signats, com hem 
<lit, pel cap i per !'Interventor o persona que els substitueix, normalment l'alcalde, 
pero de vegades també pel Secretari del' Ajuntament. També hem de dir que en el 
cas de Betxí els justificants de revista militar no sempre van signats per l' alcalde, 
moltes vegades només pel cap de la unitat. 

En els justificants de revista conservats en I' Arxiu Municipal de Betxí, amb 
un volum de dues caixes, les dates de cada unitat varien, pero les dates extremes 
d'aquesta serie abasten de julio! de 1938 a octubre de 1939 (Veure Annex}, í els 
llocs on es van fer les revistes també, dones trobem toponíms perfectament iden
tificables com el mateix Betxí o la Vilavella, la Vall d'Uixó o Vila-real (en castella, 
és dar) a alguns un poc més indeterminats com "en el frente de Castellón", "en 
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las lomas del puntal (Castellón)", "en campamento", "en campaña", o amb la 

clara nomenclatura militar: "en Cota 10 A", "en cota 542". 

Aquests documents a més d'un ciar va1or cultural poden tenir un altre 

de jurídie. El valor historie el tenen perque poden servir per realitzar estudis 

histories sobre unitats concretes, ja que permeten seguir els desplai;aments 

d' aquestes mes a mes, dones trobem unitats militars forma des originalment a 

Astúries, Melilla, Cadís o Aragó, o per coneixer l'organització exacta d'unítats de 

combat de l' exercit o les de les planes majors de les di verses divisions durant la 

Guerra Civil.Ésa dir, són de gran utilitat per a la historia militar. 
L' altre valor que hem esmentat, el valor jurídie, pot vindre perque poden ser 

garants de drets economies, bé per a antics soldats coma reconeixement deis seus 

serveis prestats (encara que al tractar-se en la seua totalitat d'unitats de l'Exercit 

Nacional, ac;o segurament ja no caldra, dones les recompenses pels serveis ja 

hauran estat satisfetes des deja fa temps) o coma indemnització, dones apareixen 

justificants de revista del Batallón de Trabajadores Número 20 "Cangas". Si al final 

s'aprova el projecte de Llei pel que se reconeixen i amplíen drets i s'estableixen 

mesures a favor de qui patiren persecució o violencia durant la Guerra Civil i la 

Dictadura, més coneguda com Llei de la Memoria Histbrica, d'acord amb l'article 

10 que diu que podran rebre indemnitzacions "qui acredite haver patit privació 

de llibertat en establiments penitenciaris o en Batallons Disciplinaris, en qual

sevol de les seues modalitats durant tres o més anys", aquests justificants poden 

servir com a prova que avale la seua estada durant, almenys, un cert períod.e de 

temps. Els de Betxí abasten d'agost de 1938 a octubre de 1939. Aquests batallons 

van ser organitzats en 1937 amb persones provinents dels camps de concentració 

franquistes, i estigueren vigents fins 1940, quan van ser substituils pels Batallons 

Disciplinaris de Soldats Treballadors, substituil en 1941 pels Batallons Discipli

narís de Soldats Treballadors penats. 
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UNITAT 

Reg:iment de Cac;adors Cerinyola Núm. 6 
Batalló de Ca<;adors de Melilla Núm. 3 

ANNEX 

Batalló de Ca<;adors de Sant Ferran Núm. l Alcazarquivir 
Reserva General d' Artilleria. 4rt. Grup de Canons de 75 / 27 
Regiment d' Arti11eria Ueugera Núm. 11 
Regiment d'lnfanteria de Merida Núm. 35 
Regiment d'lnfanteria de Cadis Núm. 33 
55 Divisió, 1er. Regiment 
Grup de Sanitat Militar 
Intendencia de la Segona Brigada de la 55 Divisió 
Companyia de Queviures i elements del C. E. De GaHícia 
Servei de Recuperació de Material de Guerra 
7é, Ten; de de la Guardia Civil 
Bandera de Carros de La Legió (II Grup) 
3er. Ten; de la Guardia Civil 
Milícia de FET de las JONS, 1• Bandera d' Aragó 
Milícia de FET de las JONS, 4ª Bandera d' Astúries 
Milícia de FET de las JONS, 9ª bandera d' Aragó 
55 Divisió, 1• Brigada (Plana Major) 
Agrupació de Morters (1' Companyia) 
55 Divisió, Tercer Regiment (Plana Major) 
Ten; de Requetés de Doña María de las Nieves 
lª Centúria d'Enginyers de FET de las JONS de Marta 
(Pontevedra) 
Regiment d' Artilleria Antiaería 
Regiment d'Infanteria d' Aragó Núm. 17 
Regiment d'lnfanteria de la Victoria Núm. 28 
Regiment d'lnfanteria de Girona Núm. 18 
Regiment d'Infanteria de Toledo Núm. 26 
Intendencia de Muntanya (XIII Companyia) 
4rt. Batalló d' Automobils de Valladolid 
4rt. Regiment d' Artillería Pesada 
12 Regiment d' Artilleria Lleugera 
Regirnent d' Artillería de Costa Núm. 2 
Cornpanyia d' Automobils de Vila-real 
Escala de Tractoristes de Saragossa 
Regiment d' Artilleria Lleugera Núm. 3 
Regiment d' Artilleria de Costa Núm. l 
Agrupació Artillera de Ceuta 
14 Regiment d' Artillería Lleugera 
Regirnent d' Artillería Lleugera Núm. 16 
Regiment d'Infantería de Zamora Núm. 29 
Regiment d' Artilleria Pesada Núm. 3 
Regiment d' Artilleria Lleugera Núm. 9 
Regiment d' Artillería Lleugera Núm. 15 
Batalló de Metralladores del C. E. De Gal-licia 
Regiment d' Artilleria Lleugera Núm. 10 

DATES EXTREMES 

1938 (Sctembre-Desembre) 
1938 (Octubre-Desembre) 
1938 (Agost-Desembre) 
1938 (Octubre-Novembre) 
1938 (Agost) 
1938 (Desembre) 
1938 (Agost-Novembre) 
1938 (Desembre) 
1938 (Agost-Desembre) 
1938 0uliol) 
1938 (Agost-Desembre) 
1938 (Agost-Desembre) 
1938 (Agost-Octubre) 
1938 (Juliol) 
1938 (Agost-Desembre} 
1938 (Juliol-Novembre) 
1938 (Novembre-Desembre) 
1938 (Juliol-Desernbre) 
1938 (Juliol-Novembre) 
1938 (Octubre-Desembre) 
1938 (Desembre) 
1938 (Oesembre) 

1938 (Desembre) 
1938 (Juliol-Desernbre) 
1938 (Novembre-Desembre) 
1938 (Novembre-Desembre) 
1938 (Novembre-Desembre) 
1938 (Desembre) 
1938 (Setembre) 
1938 (Setembre-Octubre) 
1938 (Agost-Novembre) 
1938 (Octubre-Desembre) 
1938 (Octubre) 
1938 (Setembre-Desembre) 
1938 (Setembre-Desernbre) 
1938 (Setembre-Desembre) 
1938 (Agost-Desembre) 
1938 (Octubre-Desembre) 
1938 (Octubre-Novembre) 
1938 (Octubre-Desembre) 
1938 (Octubre-Desembre) 
1938 (Setembre-Oesembre) 
1938 (Agost-Desembre) 
1938 (Desembre) 
1938 (Novembre-Desembre) 
1938 (Agost-Desembre) 

REV1ST' o' Allx1us 2005-20061 307 



UNITAT 

Regiment de Carros de Combat Núm 2 
Batalló de C,:-apadors i Minadors Núm. 8 
Regiment de Ca\adors de los Castillejos Núm. 9 
Pare d' Automobils de Burgos 
Reserva General d' Automobils 
4ª Divisió de Navarra (Plana Major) 
Batalló de Ca\adors del Serrallo Núm. 8 
Batalló de Treballadors Núm. 20 "Cangas" 
Comandancia de la Guardia Civil de Soria 
Regiment d' Artillería Lleugera Núm. 13 
Regimentd'Artilleria Pesada Núm. 1 
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DATES EXTREMES 

1938 0uliol-Desembre) 
1938 (Agost)-1939 (Mar,;) 
1938 (Agost-Desembre) 
1938 (Agost-Desembre) 
1938 (Novembre) 
1938 üuliol) 
1938 (Agost-Desembre) 
1938 (Agost)-1939 (Octubre) 
1938 (Setembre)-1939 (Octubre) 
1939 (Mar\) 
1938 (Agost)-1939 (Mar~) 


