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EXPEDICIÓ DEL PASSAPORT
El passaport ordinari és individual i s’expedeix per les Prefectures Superiors i Comissaries
de Policia als espanyols:

Validesa: amb caràcter general, i sense prejudici del que es disposa en els següents
apartats, el passaport tindrà una validesa improrrogable de cinc anys, si el titular té menys
de trenta en la data d’expedició, i deu anys, quan haja complit la dita edat. Per als
menors de cinc anys la validesa del passaport es limitarà a dos anys. Podrà sol·licitarse un nou passaport, amb la validesa que corresponga al tram de l’edat del sol·licitant, quan
l’anterior estiga dins dels últims dotze mesos de vigència.
Els passaports expedits als menors de catorze anys que resideixen a Espanya i que no
tinguen document nacional d’identitat, tindran validesa màxima fins que el menor
assolisca la dita edat, però en qualsevol cas sense que estiga vigent més de cinc anys.
Quan els passaports s’expedisquen a menors o incapacitats, la validesa assenyalada en els
dos apartats anteriors podrà ser limitada a petició motivada de les persones o institucions
que en tinguen assignada la pàtria potestat o tutela.
Si en la persona sol·licitant concorreguera alguna de les circumstàncies assenyalades en
l’apartat 1, a) b) o c) de l’article 2, del Real Decret 896/2003, d’11 de juliol, i s’autoritzara
l’expedició del passaport pel jutge o tribunal competent, la validesa es limitarà, si és el cas,
al mateix temps que fixen les autoritats.
En els casos de pèrdua o sostracció del passaport en vigor, s’ha de presentar una
denúncia, o en cas de necessitar una renovació del document, comunicar-ho a l’equip
d’expedició en el moment de la renovació, la qual cosa significarà que la validesa del
primer duplicat que s’expedisca per a substituir l’anterior, estarà limitada a la data de
vigència que tinguera el document extraviat o sostret. En els supòsits de pèrdues posteriors
o sostraccions, la validesa dels duplicats podrà limitar-se a sis mesos.
En els casos en què se sol·licite la substitució del passaport per haver esgotat les pàgines
de la llibreta, cal presentar la llibreta en vigor, i la nova llibreta tindrà la mateixa validesa
que l’anterior. En el supòsit que la llibreta esgotada tinga algun visat en vigor, s’ha de
sol·licitar informació sobre els passos a seguir, en el consolat on fou concedit.
També podrà limitar-se la validesa del passaport a determinats països o territoris,
quan així ho dispose l’autoritat judicial en relació amb les persones en les quals concórrega
alguna de les circumstàncies contemplades en l’apartat 1, a) b) o c), de l’article 2 de
l’esmentat Reial Decret o se sol·licite intencionadament per les persones que exercisquen
la pàtria potestat o la tutela, respecte dels seus fills o a les persones que estiguen sota tutela
seua.
Quan es tracte d’una persona que sol·licita el passaport i no estiga inscrit com a resident
en el Registre de Matrícula Consular, estiga a l’estranger i no tinga el passaport que se li
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haja expedit, bé per pèrdua o sostracció, o bé per trobar-se en el país a què pot viatjar sense
passaport, la validesa del passaport que li expedisca la Representació Diplomàtica o
Consular podrà limitar-se a tres mesos.
Procediment d’expedició: les persones peticionàries hauran de personar-se en l’oficina
expedidora, amb sol·licitud prèvia de cita, en el telèfon 902.247.364 o, per internet, en
https://www.citapreviadnie.es amb la documentació corresponent, en tots els casos, encara
que es tracte de menors de curta edat.
Per a sol·licitar l’expedició del passaport, és imprescindible la presència física de la
persona a qui s’expedeix, l’abonament de la taxa legalment establerta i la presentació dels
següents documents:
a) Majors de 14 anys:
1. Document Nacional d’Identitat de la persona sol·licitant en vigor, a qui el
tornaran una vegada presentat, quan ja estiguen comprovades les dades d’aquest
document amb les que contempla la sol·licitud.
En el cas de residents a l’estranger que sol·liciten el passaport en les
Representacions Diplomàtiques o Consulars, el requisit d’aportar el document
nacional d’identitat podrà ser substituït per la presentació del passaport en vigor o
pendent de renovar o la certificació literal de naixement del Registre Civil o
Consulat en què es trobe inscrit el naixement.
2. Una fotografia recent del rostre de la persona sol·licitant de grandària 32 x 26, en
color i amb fons blanc, llis i uniforme, feta de cara, i sense ulleres de vidres obscurs
o qualsevol altra peça que impedisca identificar la persona. Aquesta fotografia no
serà necessària si el DNI de la persona sol·licitant té una antiguitat inferior a dos
anys i no existeixen canvis importants en la fisonomia.
Nota Important: la persona major de 14 anys, menor d’edat, no emancipat, ha
d’anar sempre acompanyat de les persones que n’exercisquen la pàtria potestat o la
tutela. Aquestes persones han d’acreditar-ne tant la identitat (amb el DNI les
persones espanyoles o amb document vàlid per a viatjar o residir a Espanya els
estrangers), i també la relació de parectesc o assignació de la tutela amb la
presentació de la partida literal de naixement, llibre de família, resolució judicial o
administrativa que atribuïsca la dita condició o qualsevol altre document públic que
garantitze la qualitat del tutor o titular de la pàtria potestat.
b) Menors de 14 anys:
1. Si està en possessió del DNI, els mateixos documents que per als majors d’aquesta
edat.
2. Quan la persona que sol·licite l’expedició del passaport siga menor de 14 anys i no
estiga en possessió del document nacional d’identitat, perquè no està obligat a
obtenir-lo, haurà d’aportar una certificació literal de naixement que expedeix el
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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 continga l’anotació que
s’ha emés tan sols a l’efecte d’obtenir aquest document. Tanmateix, haurà d’aportar
el document nacional d’identitat de les persones que exercisquen la pàtria potestat o
tutela, excepte en el supòsit en aquest últim cas que la pàtria potestat o tutela l’haja
assumit el ministeri de la llei.
3. Si la persona que exerceix la pàtria potestat és estrangera caldrà aportar a més
de la certificació literal de naixement del menor, el número d’identificació
d’estrangers o qualsevol altre document identificatiu expedit per l’autoritat oficial.
4. Si el menor disposa de passaport expedit per la Direcció General de la Policia,
per a l’obtenció del qual ja va aportar la certificació registral a què s’ha fet
referència, pot optar per presentar el passaport anterior o aquesta certificació.
3. Una fotografia recent del rostre de la persona sol·licitant de grandària 32 x 26, en
color i amb fons blanc, llis i uniforme, feta de cara, i sense ulleres de vidres obscurs
o qualsevol altra peça que impedisca identificar la persona. Aquesta fotografia no
serà necessària si el DNI de la persona sol·licitant té una antiguitat inferior a dos
anys i no existeixen canvis importants en la fisonomia.

Nota Important: la persona menor d’edat ha d’anar sempre acompanyat de les
persones que n’exercisquen la pàtria potestat o la tutela. Aquestes persones han
d’acreditar-ne tant la identitat (amb el DNI les persones espanyoles o amb
document vàlid per a viatjar o residir a Espanya els estrangers), i també la relació
de parentesc o assignació de la tutela amb la presentació de la partida literal
de naixement, llibre de família, resolució judicial o administrativa que
atribuïsca la dita condició o qualsevol altre document públic que garantitze la
qualitat
del
tutor
o
titular
de
la
pàtria
potestat.

En tots els casos, si la persona sol·licitant és titular d’un passaport en vigor, hauran
de presentar-lo perquè l’anul·len.
c) Persones incapacitades:
•

Així mateix, en les sol·licituds d’expedició de passaport per a menors d’edat i per
a persones incapacitades ha de constar el consentiment exprés de les persones
que n’exercisquen la pàtria potestat o tutela amb la indicació que el seu exercici
no es trobe limitat per a prestar-lo, en cas contrari se n’ha de suplir la falta amb
autorització judicial.
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El consentiment de les persones o entitat que exercisquen la pàtria potestat o tutela
s’ha de prestar davant del funcionari de l’òrgan competent perquè es puga expedir
el passaport. També podrà prestar-se davant fedatari públic, en aquest cas, caldrà
acompanyar la sol·licitud d’una còpia autènctica del document en què es recull
l’esmentat consentiment.
Taxa d’expedició del passaport ordinari: 25,76 euros
Tota la informació relativa a com obtenir el PASSAPORT i la documentació necessària
perquè es tramite, la podem trobar en el contacte següent:
http://www.policia.es/documentacion/docu_esp/pasaporte/clases_pas.html
Els DNI s’expedeixen en Oficines del Cos Nacional de Policia, per a saber quines
oficines s’encarreguen d’aquesta comesa a la província de València podem utilitzar el
contacte següent:
http://www.policia.es/documentacion/docu_esp/oficinas_provincia.php?id_region=9&id
_provincia=46#cuerpo

