INFORMACIÓ SOBRE OBTENCIÓ
DEL DNI EN EQUIP MÒBIL
PROPERA VISITA: 4 DE FEBRER DE 2019
L’Ajuntament de Matadepera va sol·licitar el desplaçament al municipi d’un equip mòbil per a
tramitar el DNI, a fi i efecte d’evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se a altres llocs. Des de
la Regidoria de Governació es coordina aquest servei i l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
pren nota de les sol·licituds de les persones interessades en obtenir o renovar el DNI a
Matadepera. Per fer la sol·licitud, s’ha de trucar a l’Ajuntament de Matadepera telèfon 93 787 02
00, de dilluns a divendres entre les 9.00 h. i les 14.00 h i els dimecres a la tarda entre les 4 i les 7.
Les hores per aquesta convocatòria es donaran a partir del dia 14 de gener.
Serà imprescindible que les persones citades reuneixin els requisits i/o aportin els documents
següents, tenint present que els menors de 14 anys, per primera inscripció o qualsevol causa de
renovació, han de ser acompanyats pel pare, mare o tutor legal amb DNI en vigor.
1. RENOVACIÓ PER CADUCITAT (sense canvis respecte al carnet anterior):
1.1. DNI anterior.
1.2. Una fotografia en color, recent, de front i amb el fons blanc. (En cas d’ utilitzar ulleres,
aquestes han de ser amb vidres clars).
1.3. 12,00 Euros (Import exacte).
2. RENOVACIÓ PER PÈRDUA, SOSTRACCIÓ O DETERIORAMENT (DNI no electrònic)
2.1. Dues fotografies en color, recents, de front i amb el fons blanc. (En cas d’ utilitzar
ulleres, aquestes han de ser amb vidres clars). Si el DNI a renovar és l’electrònic, NO
caldrà aportar fotografies.
2.2. Imprès que caldrà emplenar en el propi Equip.
2.3. En cas de sostracció o pèrdua: Denúncia PL / Mossos d’Esquadra
2.4. 12,00 Euros (Import exacte).
3. PRIMERA INSCRIPCIÓ
3.1. Una fotografia, recent, en color, de front i amb el fons blanc. (En cas d’ utilitzar
ulleres, aquestes han de ser amb vidres clars).
3.2. Certificat literal d’inscripció de naixement expedit, pel Registre Civil, en el que ha de
constar expressament que s’emet per a l’obtenció del DNI. Té una validesa de 6
mesos des de la seva expedició.
Els nascuts a l’estranger hauran de sol·licitar la partida de naixement en el Consolat
Espanyol corresponent de la localitat de naixement o bé del Registre Civil Central.
3.3. Certificat o volant d’empadronament, amb validesa de 3 mesos des de l’expedició.
3.4. Si es tracta de una persona menor de 14 anys, haurà d’anar acompanyat del pare,
mare, o tutor legal amb el DNI en vigor.
3.5. El menor estarà sempre present.
3.6. 11,00 Euros (Import exacte).
4. RENOVACIÓ PER CANVI DE DOMICILI
4.1. Una fotografia recent, en color i amb el fons blanc.
4.2. DNI anterior.
4.3. Certificat o volant d’empadronament (validesa de 3 mesos).
4.4. Per als residents a l’ estranger, certificat que acrediti la residència. L’expedeix el
Consolat espanyol del país que correspongui.
4.5. Aquesta renovació es gratuïta si el DNI anterior no està caducat.
La tramitació del DNI i el Passaport per a membres de famílies nombroses serà gratuïta. Però cal
que el titular del document a tramitar aporti l’original del títol de Família Nombrosa en vigor, tant el
dia de l’expedició com el dia de la recollida, a banda d’una fotocòpia del títol de família nombrosa.
La gratuïtat no afecta a les famílies monoparentals.
NOTA: Aquelles persones que encara tinguin el DNI antic (de color blau) o necessitin
efectuar modificacions: canvi d’idioma en el nom, modificació ordre de cognoms i data de
naixement, hauran d’efectuar la renovació en una Comissaria.

