BAN
Informo
L’Equip Mòbil de DNI de la Policia Nacional es desplaçarà a l’Ajuntament
DILLUNS 30 DE SETEMBRE DE 2019, entre les 8.30 i les 11.30 hores. El
servei, al qual s’hi podrà accedir obligatòriament amb cita prèvia, és per
renovar el DNI (sigui per caducitat, pèrdua, robatori, deteriorament o canvi de
dades) i per a primeres expedicions, no per als passaports ni targetes de
residència d’estranger.
Cal tornar a l’Ajuntament també personalment DIJOUS 03 D’OCTUBRE, entre
les 8.30 i les 10.30 hores, per recollir el nou DNI que ja estarà expedit i que
només es lliurarà al titular (juntament amb un codi pin). En el cas de menors,
també hauran de venir personalment i ho hauran de fer acompanyats del pare,
la mare o el tutor legal.
DATES: Dilluns 30/09/2019 i dijous 03/10/2019 (aquest dia és exclusivament
per recollir els que es van expedir el dia 30/09, no per expedir-ne de nous).
LLOC: AJUNTAMENT DEL PAPIOL, Sala d’Actes
PER APUNTAR-SE: a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, de dilluns a dijous de 8.30
a 19.00 hores i els divendres de 8.30 a 14.00 hores (Horari d’estiu fins l’11 de
setembre: tardes tancat). També telefònicament, dintre d’aquest horari, trucant
al 93 673 02 20.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR EL DIA DE LA RENOVACIÓ DEL DNI:
RENOVACIÓ PER CADUCITAT:
-

Una fotografia recent (en color, amb el fons blanc)
DNI anterior
Taxes: 12,00 euros
No es podrà renovar si falten més de 6 mesos per a la seva caducitat.

RENOVACIÓ PER PÈRDUA, ROBATORI O DETERIORAMENT:
-

Dues fotografies recents (en color, amb el fons blanc)
Imprès D-601, complimentat, que facilitarà l’Equip Mòbil el mateix dia
Taxes: 12,00 euros

RENOVACIÓ PER CANVI DE FILIACIÓ:
-

Una fotografia recent (en color, amb el fons blanc)
DNI anterior
Certificat literal de naixement, expedit pel Registre Civil, en el qual figuri la
modificació produïda
Taxes: no s’estableixen, si el DNI no està caducat

RENOVACIÓ PER CANVI DE DOMICILI:
-

Una fotografia recent (en color, amb el fons blanc)
DNI anterior
Volant d’empadronament. Té validesa durant 3 mesos des de la seva
expedició (es pot obtenir a l’acte, a l’OAC)
Taxes: no s’estableixen, si el DNI no està caducat

NOTA: les famílies nombroses amb títol vigent estan exemptes de
pagament de les taxes. S’ha d’avisar d’aquesta circumstància al
funcionari en el moment d’iniciar-se el tràmit, si s’informa posteriorment
no es podran retrocedir les taxes.
Per a qualsevol dubte o aclariment, així com també per apuntar-vos, podeu
trucar o anar personalment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.
Es fa públic per al coneixement general.
El Papiol, 01 d’agost de 2019.
L’ALCALDE
Joan Borràs Alborch
Digitally signed
by CPISR-1 C
Joan Borràs i
Alborch
Date:
2019.08.09
10:59:33
+02'00'

