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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
17429 Reial decret 1586/2009, de 16 d’octubre, 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.

Des de l’entrada en vigor 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, s’han produït iniciatives dels ciutadans en el sentit de sol·licitar l’ampliació del 
termini de validesa de les certificacions literals de naixement exigides per a l’expedició 
d’aquest document, peticions que han estat recollides per algunes institucions i traslladades 
al Ministeri de l’Interior a través de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil.

Per això, tenint en compte que l’atenció d’aquestes demandes no representa cap 
efecte negatiu en el procediment general habilitat per a l’expedició del document nacional 
d’identitat i que tampoc suposa cap variació en els tràmits que han de dur a terme els 
ciutadans per a l’expedició o renovació del dit document, i sí en canvi pot representar un 
benefici per a la ciutadania en general, és aconsellable fer la modificació normativa en el 
sentit apuntat.

Així mateix, tenint en compte la Instrucció dictada per la Direcció General dels Registres 
i del Notariat en què acordava ordenar que en les certificacions literals de naixement que 
expedeixin els jutges i cònsols encarregats dels registres civils espanyols quedi reflectida 
la constància que l’expedició té lloc únicament a l’efecte d’obtenir el document nacional 
d’identitat, es considera apropiat incorporar aquesta exigència a través del present Reial 
decret.

D’altra banda, cal homogeneïtzar i unificar criteris respecte a algun dels requisits exigits 
per a l’expedició del DNI, com és el de la fotografia, que a més de no entorpir el procediment 
suposaria més claredat tant per als ciutadans com per als funcionaris encarregats de la 
tramitació.

En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior, amb l’aprovació prèvia de la ministra 
de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió de 16 d’octubre de 2009,

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.

Els paràgrafs a) i b) de l’article 5.1 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, queden redactats de la manera següent:

«a) Certificació literal de naixement expedida pel Registre Civil corresponent. 
A aquests efectes únicament s’admeten les certificacions expedides amb una 
antelació màxima de sis mesos a la data de presentació de la sol·licitud d’expedició 
del document nacional d’identitat i que continguin l’anotació que s’ha emès únicament 
a l’efecte d’obtenir aquest document.

b) Una fotografia recent en color de la cara del sol·licitant, mida 32 per 26 
mil·límetres, amb fons uniforme blanc i llis, presa frontalment amb el cap totalment 
destapat i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altra peça que pugui impedir o 
dificultar la identificació de la persona.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 265  Dimarts 3 de novembre de 2009  Secc. I. Pàg. 2

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor

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

Madrid, 16 d’octubre de 2009.

JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
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