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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
5953 Reial decret 414/2015, de 29 de maig, 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 
ciutadans espanyols, mitjançant el document nacional d’identitat, la seva identificació de 
manera presencial i virtual, i possibilita als seus titulars signar digitalment documents 
electrònics amb la mateixa validesa legal que té la signatura manuscrita feta sobre paper.

La incorporació al document nacional d’identitat dels certificats d’autenticació i 
signatura fa que aquest document es constitueixi en un certificat electrònic reconegut, 
mitjançant el qual es generen instruments segurs de comunicació electrònica que 
proporcionen la mateixa integritat, autenticitat i validesa que la que s’obté per mitjans 
físics.

El fet d’incorporar certificats electrònics suposa que, pel que fa a aquests certificats, el 
document nacional d’identitat s’hagi d’ajustar als principis generals de la Llei 59/2003, de 
19 de desembre, de signatura electrònica, en la qual es fa una referència expressa al 
període de validesa màxim que han de tenir els certificats electrònics i, consegüentment, 
els que incorpora el document nacional d’identitat.

Sobre això, en virtut del que disposa la disposició final sisena de la Llei 9/2014, de 9 
de maig, general de telecomunicacions, s’ha introduït un canvi en la Llei 59/2003, de 19 de 
desembre, que ha suposat una ampliació del termini de validesa dels certificats electrònics, 
que han passat de tenir una validesa màxima de quatre anys a cinc.

L’estat actual de la tecnologia permet garantir la integritat dels certificats electrònics, 
encara que s’ampliï el termini de la seva vigència. Però, a més, passar dels trenta mesos 
actuals als seixanta que es preveuen amb el DNI 3.0 representa un gran avantatge per als 
mateixos ciutadans atès que, en molts casos, la caducitat dels certificats coincidirà amb la 
del document nacional d’identitat físic, de manera que es reduiran a la meitat les vegades 
que s’hagin de desplaçar a una oficina per a la renovació dels certificats esmentats.

En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la reunió del dia 29 de maig de 2015,

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.

Es modifica el paràgraf primer de l’article 12.1 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, que queda redactat de la manera següent:

«1. Amb independència del que estableix l’article 6.1 sobre la validesa del 
document nacional d’identitat, la vigència dels certificats electrònics reconeguts que 
s’hi hagin incorporat no pot ser superior a cinc anys.»
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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, 29 de maig de 2015.

FELIPE R.

El ministre de l’Interior,
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
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