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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
12320 Reial decret 869/2013, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 

1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l’expedició del document 
nacional d’identitat i els seus certificats de signatura electrònica.

El Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l’expedició del 
document nacional d’identitat i els seus certificats de signatura electrònica, permet als 
espanyols majors d’edat i que gaudeixin de plena capacitat d’obrar acreditar 
electrònicament la identitat i altres dades personals del titular que hi constin, així com la 
identitat del signant i la integritat dels documents signats amb els dispositius de signatura 
electrònica, en els termes que preveu la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura 
electrònica.

En conseqüència, en el document nacional d’identitat electrònic es reuneixen els dos 
instruments que li permeten portar a terme, de manera conjunta, les noves utilitats de què 
va revestit, les quals són la identificació i la signatura electrònica del seu titular.

Recentment, diferents òrgans de l’Administració General de l’Estat, en un intent 
d’aconseguir una protecció més gran de la infància en l’ús d’Internet, han mostrat el seu 
interès perquè tots els ciutadans, sigui quina sigui la seva edat, puguin acreditar la seva 
identitat per mitjans telemàtics, considerant que el document nacional d’identitat electrònic 
podria ser el millor mitjà per a aquests fins.

Atès que, tècnicament és possible la dissociació dels certificats continguts en el 
document nacional d’identitat electrònic, sembla aconsellable portar a terme una 
modificació del Reial decret regulador del document nacional d’identitat, a fi de permetre 
que tots els ciutadans espanyols puguin acreditar la seva identitat per mitjans electrònics, 
alhora que es reserva la capacitat d’efectuar la signatura electrònica de documents a les 
persones amb capacitat legal per fer-ho.

En un altre ordre de coses, també es considera convenient introduir canvis en 
determinats articles del Reial decret a fi de: facilitar que els ciutadans puguin presentar el 
volant o el certificat d’empadronament per acreditar el domicili en els supòsits de les 
primeres expedicions del document nacional d’identitat; adaptar la seva normativa 
reguladora a la normativa internacional que el pugui afectar; rebaixar la validesa d’aquest 
document quan el sol·licitant sigui menor de cinc anys, tram d’edat en què la fesomia del 
seu titular canvia molt ràpidament; i permetre clarificar determinats aspectes de la 
normativa que, actualment, poden suscitar dubtes sobre el seu sentit.

En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior, amb l’aprovació prèvia del ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 8 de novembre de 2013,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula 
l’expedició del document nacional d’identitat i els seus certificats de signatura electrònica.

El Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l’expedició del 
document nacional d’identitat i els seus certificats de signatura electrònica, queda 
modificat de la manera següent:

U. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 4 de l’article 1 amb la redacció següent:
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«En el cas dels espanyols menors d’edat, o que no gaudeixin de plena capacitat 
d’obrar, el document nacional d’identitat conté, únicament, la utilitat de la 
identificació electrònica, i s’emet amb el respectiu certificat d’autenticació activat.»

Dos. Es modifiquen la lletra c) de l’apartat 1 i l’apartat 3 de l’article 5, que queden 
redactats en els termes següents:

«1.c) Certificat o volant d’empadronament de l’ajuntament on el sol·licitant 
tingui el domicili, expedit amb una antelació màxima de tres mesos a la data de la 
sol·licitud del document nacional d’identitat.»

«3. En el moment de la sol·licitud, a l’interessat se li han de recollir les 
impressions dactilars dels dits índexs de les dues mans. Si no és possible obtenir la 
impressió dactilar d’algun dels dits o de tots dos, s’ha de substituir, en relació amb 
la mà que correspongui, per un altre dit segons l’ordre de prelació següent: mitjà, 
anul·lar o polze; s’ha de consignar, al lloc del suport destinat a aquest fi, el dit 
utilitzat, o la impossibilitat d’obtenir algun d’aquests.»

Tres. Es modifiquen l’apartat 1 i la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 6, que queden 
redactats en els termes següents:

«1. Amb caràcter general el document nacional d’identitat té un període de 
validesa, a comptar de la data de l’expedició o de cadascuna de les seves 
renovacions, de:

a) Dos anys quan el sol·licitant no hagi complert els cinc anys d’edat.
b) Cinc anys, quan el titular hagi complert els cinc anys d’edat i no hagi arribat 

als trenta al moment de l’expedició o renovació.
c) Deu anys, quan el titular hagi complert els trenta i no hagi arribat als 

setanta.
d) Permanent quan el titular hagi complert els setanta anys.»

«2.b) Per un any en els supòsits de l’apartat segon de l’article 5 i del mateix 
apartat de l’article 7 sempre que, en aquest últim cas, no es puguin aportar els 
documents justificatius que acreditin la variació de les dades.»

Quatre. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 9, que queden redactats en els 
termes següents:

«1. El lliurament del document nacional d’identitat s’ha de fer personalment al 
seu titular, i quan aquest sigui menor de 14 anys o sigui una persona amb capacitat 
judicialment complementada, s’ha de portar a terme en presència de qui tingui 
encomanada la pàtria potestat o tutela, o persona apoderada per aquestes últimes. 
En el moment del lliurament del document nacional d’identitat es proporciona la 
informació a què es refereix l’article 18.b) de la Llei 59/2003, de 19 de desembre.

2. L’activació del certificat de signatura electrònica en el document nacional 
d’identitat té caràcter voluntari i la seva utilització es produeix mitjançant una clau 
personal i secreta que el titular del document nacional d’identitat pot introduir 
reservadament en el sistema.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 8 de novembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
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