INFORMA
ACIÓ SOBR
RE EL DNIe
Amb el nou form
mat de DNIe
e (el que po
orta incorpo
orat un xip) podem reallitzar nombrosos
tràmits ja que in
ncorpora certificats digiitals emeso
os per la Policia Nacionnal i generalment
és re
econegut en
e la majorria de seuss electròniques de les
s diferents administrac
cions.
Aque
ests certifica
ats digitals ens permetten identificar-nos i firm
mar de form
ma electrònic
ca.
A l’hora de renovar/expedir-nos el no
ostre DNI ens
e faciliten
n les claus o contrase
enyes
inicia
als per poder comença
ar a utilitza
ar els nostre
es certificatts digitals. S
Si no s’acc
cedeix
als ccertificats am
mb aqueste
es claus faciilitades en un
u termini aproximat
a
d’’1 mes des de la
seva
a renovació//expedició, les claus ca
aduquen.
Per poder fer ús del nos
stre DNI-e necessitam
m tenir un lector de targetes o DNI
nectat a l’ordinador des
s d’on volem
m realitzar els tràmits. És importaant conèixe
er que
conn
pode
em utilitzar el nostre DNI-e
D
en differents ordinadors, sem
mpre que teenguin lecttor de
targe
etes.
b: https://ww
Per a més inform
mació consultau el web
ww.dnielecttronico.es/P
PortalDNIe/

D LES CLA
AUS/ CONT
TRASENYE
ES DEL DNIe.
RENOVACIÓ DE
11. El titularr ha d’acudir a un Pun
nt d’Actualittzació del DNIe,
D
situatt en una Oficina
O
d’Expedició. (Policia
a Nacional: Prefectura de Policia, av. de la P
Pau s/n).

2
2. No és ne
ecessària cita prèvia.
3
3. Cal intro
oduir el DNIIe en la ran
nura corresponent i se
eguir els pa ssos indica
ats en
pantalla..
44. En aparè
èixer la pan
ntalla amb lles nostres dades (info
ormació genneral, inform
mació
DNI, fottografia,...) cal que sseleccionem
m “Cambiarr contraseñña” i seguir les
passes indicades
i
en
e la pantal la (identificació empre
emta dactilaar, introduir nova
contrase
enya)
5
5. El procé
és sol durarr aproximad
dament 3 minuts
m
i és molt importtant no retirar el
DNie de la ranura fins que sigu
ui indicat pe
er pantalla.
Nota
a: Si en inte
entar accedir al DNIe ss’equivoca tres
t
vegade
es introduintt la contrasenya,
aque
est es bloqu
uejarà. Per desbloqueja
d
ar-lo cal can
nviar la contrasenya.

