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INTRODUCCIÓ HISTÒRICA      
 

La utilització de passaports és una cosa que actualment se  sol·licita per viatjar  

a l'estranger,  però des d'època moderna està legislat que també havien  d'utilitzar-se  per   

desplaçar-se pel territori dels diferents regnes espanyols. Fins i tot dins de cada regne era 

necessari  utilitzar  passaport  si  es  viatjava  en  un  radi  superior  a sis llegües, ampliat  

posteriorment fins a vuit llegües del municipi de veïnatge.     

Principalment  vinculats  a  l'àmbit  militar,  els  passaports  eren  portats pels soldats per viatjar

  sense  ser  detinguts i rebre  allotjament. Però l'augment del tràfic comercial, a  

principis  del  S.  XVIII,  i la necessitat de gravar  drets sobre les mercaderies va fer que 

també  s'obligués  a  l'ús  d'aquests  documents  als  arrieros,  carreters,  abastidors  i 

comerciants que es desplaçaven a les fires.     



Portar el passaport en regla evitava que la persona fos detinguda. Aquest era un document  

oficial imprès, signat  per  l'autoritat   competent i confirmat per les d'aquells pobles per  

on pernoctés el viatger, havent de contenir un nombre de registre, els senyals del portador    

i la seva signatura.     

En arribar a cada poble s'havia de presentar el passaport al celador de Policia o en l'alcaldia, 

on es lliurava una papereta al portador que li permetia dormir aquesta nit; recollint l'endemà

el passaport, una vegada segellat i anotat en el corresponent Registre, per continuar el viatge.     

Per la seua banda,  per a  desplaçaments de  menys de vuit  llegües es  requeria una  Carta   

de Seguretat,  expedida  per  l'alcalde,  només a  aquelles  persones de bona conducta.  La 

normativa sobre expedició de  Cartes de Seguretat   i  Passaports durant la primera meitat 

del S. XIX  és abundant  i  tractava  de  limitar  la  lliure  circulació  de  persones. Sobretot  

per  als mossos subjectes a cinquenes, que pretenien  lliurar-se del sorteig, o les persones 

que pretenien viatjar a províncies on triomfaven els carlistas.     

Per  viatjar a l'estranger, la concessió de passaports havia de ser sol·licitada a autoritats 

superiors  a  la  municipal  com  els  caps polítics  provincials, els  governadors  o  els  

comandants militars, per aquest motiu no conservem en l'AMSJA informació d'aquests 

fluxos migratoris.     

Les oficines municipals on s'expedien els Passaports havien de portar un llibre de registre 

dels mateixos. També s'anotaven aquí els passaports de les persones que passaven per la  

població.  En  el cas de  Sant  Joan  d'Alacant, el  llibre de  passaports ve  confirmat  pel 

secretari  municipal  Antonio  Charques.  En aquest llibre figura el nombre de passaport,  

nom del sol·licitant, el seu veïnatge, estat civil, ofici i lloc cap a on parteix; a més d'una 

descripció física dels trets personals.     

El  llibre  es  divideix  en  dos blocs  per  tipus:  pasportes  de  “retribució”,  fol. 3-43v  i

passaports “gratis”, fol. 95-135.     

 



 
 

Les mesures simplificadores per a l'expedició i ús dels passaports van conduir finalment  

al  Reial  decret  del  Ministeri de la  Governació  de 15 de  febrer de  1854,  pel  qual se 

suprimien els  passaports  i  altres  document s per  transitar  pel  territori  espanyol.  En 

substitució  venia a crear les Cèdules de Veïnatge, per tots els majors de 16 anys, servien  

per transitar per tot el territori i només havia de mostrar-se si es requeria per l'autoritat.

Aquestes  cèdules són el  precedent de l'actual  Document  Nacional  d'Identitat sorgit al 

segle XX.    
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