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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
6663 Reial decret 411/2014, de 6 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 

896/2003, d’11 de juliol, pel qual es regula l’expedició del passaport ordinari i 
se’n determinen les característiques.

L’expedició del passaport ordinari està regulada al Reial decret 896/2003, d’11 de 
juliol, pel qual es regula l’expedició del passaport ordinari i se’n determinen les 
característiques, norma sorgida de la situació de dispersió normativa existent llavors i de 
la necessitat d’incorporar-hi nous elements de seguretat, així com de l’exigència 
d’adaptació a les diferents resolucions sobre la matèria emanades dels organismes 
internacionals dels quals Espanya forma part.

Ara que ha transcorregut gairebé una dècada, la nova realitat social, així com la 
necessitat de regularitzar la incorporació de determinats elements biomètrics que, en 
compliment de les disposicions internacionals que afecten el passaport, actualment estan 
integrats a aquest document, fan aconsellable introduir canvis en el contingut del Reial 
decret esmentat.

D’altra banda, el considerable increment en el nombre de mesures cautelars dictades 
per l’autoritat judicial, que prohibeixen l’expedició del passaport o la sortida del territori 
nacional dels menors afectats per les demandes de separació o divorci, aspecte que 
actualment no preveu la normativa reguladora del passaport, requereix adequar aquesta 
part de la normativa per proporcionar més seguretat jurídica a l’hora de complir les 
resolucions judicials que es puguin referir a aquests menors.

De conformitat amb els requisits documentals exigits per obtenir el document nacional 
d’identitat, és convenient que la documentació exigida per a l’obtenció del passaport 
estigui revestida dels mateixos requisits, atès que, com aquell, el passaport acredita 
igualment la identitat i nacionalitat dels ciutadans espanyols, i s’ha de garantir, per tant, 
que les dades incorporades en aquest corresponguin amb les actuals del sol·licitant.

Finalment, la inclusió d’un xip electrònic que conté les dades biomètriques relatives a 
la imatge facial i les impressions dactilars del titular del passaport, així com diversos 
canvis que es consideren necessaris per clarificar el seu procediment d’expedició, 
aconsellen una modificació parcial del Reial decret 896/2003, d’11 de juliol.

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 6 de juny de 2014,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 896/2003, d’11 de juliol, pel qual es regula 
l’expedició del passaport ordinari i se’n determinen les característiques.

El Reial decret 896/2003, d’11 de juliol, pel qual es regula l’expedició del passaport 
ordinari i se’n determinen les característiques, queda modificat de la manera següent:

U. Es modifica l’apartat 1 de l’article 2, que queda redactat en els termes següents:

«1. Tots els ciutadans espanyols tenen dret a obtenir el passaport ordinari 
sempre que no es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) Haver estat condemnat a penes o mesures de seguretat que comportin la 
privació o limitació de la seva llibertat de residència o de moviments, mentre no 
s’hagin extingit, llevat que obtinguin autorització de l’òrgan judicial competent.
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b) Que hagi estat acordada pel jutge o tribunal competent alguna resolució 
judicial privativa de llibertat, o que comporti la prohibició d’abandonar el territori 
nacional llevat que, en aquest últim cas, obtinguin autorització del jutge o tribunal 
que va dictar la mesura.

c) Quan el jutge o tribunal hagi prohibit la sortida d’Espanya o l’expedició del 
passaport al menor d’edat o a la persona incapacitada judicialment, d’acord amb el 
que disposa la llei.

d) Que aquest dret hagi estat limitat motivadament pel Ministeri de l’Interior en 
l’àmbit de les mesures que s’hagin d’adoptar en els casos que recull la Llei orgànica 
4/1981, d’1 de juny, reguladora dels estats d’alarma, excepció i setge.»

Dos. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 4, que queden redactats en els 
termes següents:

«1. Per a l’expedició del passaport ordinari és imprescindible la presència 
física de la persona a la qual se li hagi d’expedir davant els òrgans o unitats que 
assenyala l’article anterior, i s’han d’aportar els documents següents:

a) Sol·licitud degudament emplenada i signada.
b) Document nacional d’identitat en vigor del sol·licitant, que es torna en el 

moment de presentar-lo, una vegada comprovades les dades d’aquest document 
amb les reflectides a la sol·licitud.

c) Una fotografia recent en color de la cara del sol·licitant, mida 32 x 26 
mil·límetres, amb fons uniforme blanc i llis, presa de front i sense ulleres de vidres 
foscos o qualsevol altra peça que pugui impedir la identificació de la persona.

d) Resguard acreditatiu de l’abonament de la taxa d’expedició de passaport 
legalment establerta, per l’import vigent en cada moment.

2. Quan la persona que sol·liciti l’expedició del passaport sigui menor d’edat i 
no estigui en possessió del document nacional d’identitat, perquè no està obligat a 
obtenir-lo, ha d’aportar una certificació literal de naixement expedida pel Registre 
Civil corresponent amb una antelació màxima de sis mesos a la data de presentació 
de la sol·licitud d’expedició del passaport i que contingui l’anotació que s’ha emès 
únicament als efectes de l’obtenció d’aquest document.

Per a l’expedició del passaport als menors d’edat o persones incapacitades, hi 
ha de constar el consentiment exprés de qui tingui atribuït l’exercici de la pàtria 
potestat o tutela amb la indicació, per la seva part, que no està limitat per prestar-ne 
l’exercici; en cas contrari n’ha de suplir la mancança amb una autorització judicial.

Aquest consentiment es presta davant l’òrgan competent per expedir el 
passaport. També es pot prestar davant fedatari públic, i en aquest cas a la 
sol·licitud s’hi ha d’adjuntar una còpia autèntica del document del qual resulti aquest 
consentiment.

En el moment de prestar el consentiment, les persones que tinguin atribuït 
l’exercici de la pàtria potestat o tutela han d’acreditar la seva identitat amb el 
document nacional d’identitat en vigor, en el cas de ciutadans espanyols, o amb el 
número d’identificació d’estrangers, o document oficial vàlid per entrar o residir a 
Espanya, també en vigor, en el cas dels estrangers, llevat que la tutela hagi estat 
assumida segons la llei. A més, s’ha d’acreditar la relació de parentiu, o condició de 
tutor, mitjançant la presentació de qualsevol document oficial a aquest efecte.

3. En els casos de residents a l’estranger que sol·licitin el passaport a les 
representacions diplomàtiques o consulars, el requisit d’aportar el document 
nacional d’identitat es pot substituir per la presentació del passaport en vigor o 
pendent de renovar o la certificació literal de naixement del Registre Civil o Consolat 
en què estigui inscrit el sol·licitant.

La certificació literal de naixement s’ha d’haver expedit amb una antelació 
màxima de sis mesos, i la seva presentació és preceptiva quan hi hagi dubtes 
sobre la nacionalitat espanyola del sol·licitant.»
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Tres. Es modifiquen els apartats 5 i 6, i s’inclou un nou apartat 7 a l’article 5, que 
queden redactats en els termes següents:

«5. En els casos de pèrdua o sostracció del passaport en vigor, la validesa del 
primer duplicat que s’expedeixi per substituir-lo està limitada a la data de vigència 
que tingui l’extraviat. En els casos de posteriors pèrdues o sostraccions la validesa 
dels duplicats es pot limitar a sis mesos.»

6. També es pot limitar la validesa del passaport a determinats països o 
territoris, quan així ho disposi l’autoritat judicial en relació amb les persones en les 
quals es doni alguna de les circumstàncies que preveu l’apartat 1, a), b) i c), de 
l’article 2 o el sol·licitin motivadament les persones que exerceixin la pàtria potestat 
o la tutela, respecte als seus fills o a les persones que estiguin sota la seva guarda.

7. Excepcionalment, quan per motius d’urgència o altres degudament 
acreditats, l’interessat no pugui presentar algun dels documents a què es refereix 
l’apartat primer de l’article 4, sempre que s’acreditin per uns altres mitjans, suficients 
segons el parer del responsable de l’òrgan encarregat de l’expedició, la identitat i 
nacionalitat espanyola del sol·licitant del passaport, es pot expedir aquest document 
amb validesa temporal d’un any, en el transcurs del qual l’interessat ha d’obtenir el 
passaport ordinari amb la validesa que assenyalen els apartats anteriors d’aquest 
article.»

L’antic apartat 7 d’aquest article passa a ser el 8.

Quatre. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 6, que queden redactats en els 
termes següents:

«1. El passaport ordinari pot ser retirat o retingut als ciutadans que estiguin en 
alguna de les circumstàncies a què es refereix l’apartat 1, a), b) i c), de l’article 2, 
pels òrgans encarregats d’expedir-lo, quan això sigui interessat per les autoritats 
judicials competents.

2. També es pot retirar o retenir quan així ho acordi el Ministeri de l’Interior, de 
la manera i en els casos a què es refereix el paràgraf d) de l’apartat 1 de l’article 2 
esmentat.»

Cinc. Es modifica l’apartat 3 de l’article 8, que queda redactat en els termes 
següents:

«3. En els casos en què sigui procedent l’emissió d’un duplicat del passaport, 
la validesa d’aquest no excedeix la que tenia el document original, llevat que estigui 
dins de l’últim any de la seva vigència, i en aquest cas s’emet amb la validesa que 
assenyala l’article 5 d’aquest Reial decret. Els documents substituïts perden els 
efectes que l’ordenament jurídic atribueix al passaport respecte al seu titular.»

Sis. Es modifiquen el paràgraf f) de l’apartat 2 i l’apartat 5 de l’article 10, que queden 
redactats en els termes següents:

«2. f) Dues línies de caràcters OCR a la part inferior del full de dades, per a la 
lectura mecànica d’aquestes, en la forma a què es refereixen els acords i les 
disposicions internacionals aplicables al passaport.»

«5. El passaport porta incorporat un xip electrònic que conté la informació 
següent referida al seu titular: dades de filiació, imatge digitalitzada de la fotografia, 
impressions dactilars dels dits índexs de les dues mans, o sinó els que 
corresponguin d’acord amb el següent ordre de prelació: mig, anular o polze.»

Set. Es modifica la disposició addicional única, que queda redactada en els termes 
següents:
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«Disposició addicional única. Remissió d’informació per via telemàtica.

La documentació requerida per a l’expedició del passaport no és exigible quan 
l’òrgan competent per expedir-lo la pugui obtenir o consultar per mitjans telemàtics.»

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, 6 de juny de 2014.

JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
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