COM LOCALITZAR EL NÚMERO DE DOCUMENT I EL NÚMERO DE
SUPORT, IDESP, IXESP O NÚMERO DE CERTIFICAT?
Aquesta guia us ajudarà a localitzar el número de document i el número de suport en
el vostre document d’identitat. Si disposeu de DNI, consulteu l’apartat 1. Si disposeu
d’una targeta d'estranger, permís de residència o certificat de registre de ciutadà de
la Unió en el qual conste un NIE, consulteu l’apartat 2.
1. DNI
a) El número del document (DNI):
• Està format per huit caràcters
numèrics i una lletra. Si el vostre DNI
té menys de huit caràcters numèrics,
completeu-lo amb zeros a l’esquerra:
1234567A

01234567A

• Introduïu el DNI sense guions ni
espais:
12345678-A

12345678A

b) El número de suport / IDESP:
• Es troba en l’anvers del DNI, davall
de la data de naixement, com podeu
observar en la imatge de la dreta.
• Està format per tres lletres i sis
caràcters numèrics. Introduïu-lo
sense guions.
Exemple: AAA123456

2. NIE (targeta d'estranger, permís de residència o certificat de registre de ciutadà
de la Unió).
2.1. Targeta d’estranger o permís de residència:
a) El número del document (NIE):
• Està format per una lletra inicial,
set caràcters numèrics i una
lletra final.
Exemple: X0123456A
• Introduïu el NIE sense guions ni
espais:
X 0234567-A

X0234567A

b) L’IXESP:
• Es troba en l’anvers de la
targeta d’estranger o permís
de residència, com podeu
observar en les imatges de la
dreta.
• Comença per una lletra
seguida de huit caràcters
numèrics.
Exemple: E01234567
2.2. Certificat de registre de ciutadà de la Unió
a) El número del document (NIE):
• Està format per una lletra inicial, set caràcters numèrics i una lletra final.
Exemple: X0123456A
• Introduïu el NIE sense guions ni espais:
X 023456-A
X0234567A

b) El número de certificat:
• S’ha d’introduir precedit per la lletra C. Si el vostre número de certificat té
menys de huit dígits, completeu-lo amb tants zeros a l’esquerra com siguen
necessaris per a arribar als huit dígits. Aquests zeros s’afegiran a continuació de
la C:
123456
C00123456
• Es troba en el cantó inferior del revers dels certificats en format targeta. En els
certificats més antics en format A4, es troba en el cantó superior de l’anvers.
Podeu observar la ubicació del número de certificat en les següents imatges.

