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B  A  N  

 

Es fa saber que els dies  18 i 20 DE MAIG DE 2021 de 9:30h a 13:00h al Saló de Pedra 

situat al c. Gran, 61, els funcionaris de la Comissaria de Policia de Mataró es desplaçaran 

a Argentona per renovar el DNI. 

 

Les persones interessades poden sol·licitar cita prèvia al web 

www.argentona.cat/expediciodni, adreçar-se a l’Ajuntament o trucar al 93797 49 

00 

 

Cal OBLIGATÒRIAMENT assistir-hi els dos dies programats per fer la tramitació. El segon 

dia serà per fer l’entrega del DNI nou.  

 

La documentació que s’ha d’aportar el primer dels dies esmentats és la següent: 

 

PRIMERA EXPEDICIÓ (menor acompanyat del pare, mare o tutor) 

 Partida literal de naixement (amb data d’expedició menys de 6 mesos)   

 Certificat d’empadronament (amb data d’expedició menys de 3 mesos) 

 1 fotografia 

 12 € en metàl·lic (Famílies nombroses gratuït. Caldrà aportar el carnet de família 

nombrosa personal o familiar en vigor) 

 

RENOVACIONS PER CANVI DE DOMICILI 

 DNI original 

 Certificat d’empadronament (amb data d’expedició de menys de 3 mesos) 

 1 fotografia 

 12 € en metàl·lic (Famílies nombroses gratuït. Caldrà aportar el carnet de família 

nombrosa personal o familiar en vigor) 

RENOVACIONS PER SOSTRACCIÓ O PÈRDUA 

 Si és possible aportar denúncia 

 

RENOVACIONS PER CADUCITAT 

 DNI original 

 1 fotografia 

 12 € en metàl·lic (Famílies nombroses gratuït. Caldrà aportar el carnet de família 

nombrosa personal o familiar en vigor) 
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IMPORTANT !! 

Tant per canvi de filiació (canvi de nom, dades i dates de naixement,...) com si el DNI és 

del sistema antic (color blau) caldrà anar a la comissaria de Mataró per fer la 

renovació aportant la documentació necessària. 

 

El que poso en coneixement als efectes escaients. 

 

Argentona, a data de signatura digital 
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