
SISTEMES D’IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 

Per utilitzar els serveis electrònics de la Generalitat de Catalunya que 
requereixin identificació, són vàlids els següents: 

 idCAT Mòbil, 

 Certificats digitals 

 DNI-e 
 Cl@ve 

idCAT Mòbil  

Servei d’identificació proporcionat pel Consorci d’Administració Oberta 
de Catalunya (AOC). Aquest sistema es basa en el lliurament d’una 

contrasenya d’un sol ús a un telèfon mòbil. 

Què és? 

És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la 
ciutadania i basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al 

mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits 
amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no 

cal instal·lar res). 

Per obtenir un idCAT Mòbil, cal complir els requisits següents: 

 Ser major de 16 anys 
 Acreditar la personalitat mitjançant un dels documents 

reconeguts següents: 
o DNI 

o Targeta d’identitat d’estranger (TIE) 

o NIE informat en el permís de residència 
o passaport 

o document identificador d'un país de la Unió Europea 
o targeta de residència comunitària 

o bé aportar informació coneguda per ambdues parts (persona 

interessada i Administració) en el cas del registre electrònic en línia. 

 Informar obligatòriament d'una adreça de correu electrònic i 

un telèfon mòbil a efectes d'identificació i contacte. 

En donar-se d’alta a aquest servei, les dades de contacte es registren 
automàticament al fitxer de la “Seu electrònica de la Generalitat de 

Catalunya”. 

 

 

 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aeppe/identificaciodigital/idcat_mobil
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aeppe/identificaciodigital/certificat_digital
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aeppe/identificaciodigital/dnie
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aeppe/identificaciodigital/clave


 

Com obtenir-lo per internet? 

La modalitat de registre electrònic en línia permet que la ciutadania 
registri les seves dades de contacte en el fitxer “Seu electrònica de la 

Generalitat de Catalunya” sense haver de desplaçar-se a una oficina 
presencial. 

El procés de registre en línia és accessible des de 
l'adreça https://idcatmobil.seu.cat. 

L'enllaç dona accés a la pantalla d'identitats del CAOC on la 

ciutadania es pot donar d'alta al servei idCAT Mòbil utilitzant un altre 
certificat digital o bé sense aquesta certificació. 

1- L’opció ‘Alta sense certificat’ la poden utilitzar només les 

persones que tinguin nacionalitat espanyola o bé les persones 
estrangeres que tinguin Targeta d’identitat d’estranger (TIE). Han 

d’acreditar la seva identitat aportant el 

 número i la data de caducitat del DNI o de la TIE, 

 la data de naixement i 
 el codi de barres de la Targeta Sanitària Individual (TSI) 

que lliura el CatSalut1). 

 

 

 

 

La Targeta Sanitària Individual 

També hi tenen dret les persones empadronades afiliades a MUFACE, 
MUGEJU i ISFAS. 

Més informació CatSalut. Servei Català de la Salut. 

https://idcatmobil.seu.cat/
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aeppe/identificaciodigital/idcat_mobil#fn__1
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/


 

 

Per aquest motiu, si no es disposa de qualsevol d’aquest documents 

(DNI/NIF o targeta sanitària), s’haurà de tramitar l’alta de 
manera presencial o telemàticament amb certificat digital. 

 

En la pantalla següent es demana el telèfon mòbil, a efectes 
d'identificació i gestió d'avisos, així com el correu electrònic i el codi 

postal. Posteriorment, s'envia una contrasenya d'un sol ús al mòbil 
informant que s'ha d'introduir per finalitzar l'alta al registre. 

 

 

En prémer ‘Continua’ el sistema mostra les dades introduïdes i 

demana la seva confirmació enviant un codi mitjançant un SMS al 
telèfon mòbil consignat. Caldrà posar el codi rebut i declarar la 

veracitat de les dades introduïdes i l’acceptació de les condicions d’ús 
mitjançant el selector disposat a l’efecte. Prement el botó ‘Dóna’m 

d’alta’, l’alta es portarà a terme. 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-em-puc-donar-dalta/?dms3override=32
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aepcfgs/identificaciodigital/certificat_digital


 

 

Si l’alta s’efectua satisfactòriament, el sistema permetrà la 

descàrrega d’un rebut en format PDF de la operació, on hi consten les 
dades donades d’alta i el procés haurà acabat. 

 

 

 

Les persones que es registrin en línia i sense certificat reben una 
carta en què se'ls informa de l'alta en el fitxer Seu electrònica. Es  

 

 



 

trametrà en el domicili en què constin al padró. Aquesta és una 

mesura addicional per garantir la no suplantació. 
 

2- L’opció ‘Alta amb certificat digital’ es pot fer amb certificat 

digital si es compleixen els requisits següents: 

 Disposar d'un certificat de persona física, corporatiu de persona 

física o de persona física representant. 
 El certificat ha d'estar vigent. 

 Ha d'estar emès per una entitat classificada pel CAOC. 

 

Com fer-lo servir? 

Si voleu identificar-vos mitjançant l'idCAT Mòbil, heu d’introduir el 
vostre document d’identificació (DNI, en el cas de ciutadans de 

nacionalitat espanyola) i el telèfon mòbil que heu indicat. 

Si la base de dades no troba el document d’identificació o el telèfon 
mòbil proporcionat no es correspon amb el que s’ha registrat, es 

visualita un missatge d’error. En aquest cas, cal modificar el registre 
si és erroni o realitzar-lo si no s'ha fet prèviament. 

Si les dades proporcionades es corresponen a les registrades, es 

rebrà una contrasenya al telèfon mòbil per introduir-la al camp de 
text que es mostra a la pantalla. A partir d'aquest moment, es pot fer 

el tràmit o la gestió corresponent. 

 
 

Més informació a la web idCAT
1) en cas de no disposar de TSI es pot sol·licitar a CATSALUT 

 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/alta-idcatmobil-certificat-requisits-tecnics/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/idCAT/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/idCAT/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/idCAT/
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aeppe/identificaciodigital/idcat_mobil#fnt__1
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/


Certificat digital 

Quan pensem en un certificat digital, ens podem imaginar una 
targeta d’identificació (DNI, passaport, carnet de conduir, targeta de 

soci d’un club o associació… ) que es pot utilitzar per Internet i que 
permet que tercers puguin identificar amb qui es comuniquen de 

forma unívoca. 

Per tant, podem dir que un certificat digital dóna una identitat digital 
enllaçada a una identitat física. 

Són emesos per diferents entitats certificadores i poden ser 

autoritzats pel Consorci AOC. (Consorci d'Administració Oberta de 

Catalunya) com a mecanismes d’identificació davant de les 
administracions públiques de Catalunya. 

"El certificat digital és un document electrònic identificatiu, signat per 

un prestador de serveis de certificació, que garanteix a terceres 
persones que el reben o l'utilitzen una sèrie de manifestacions que 

s'hi contenen, com per exemple, la identitat del titular del certificat, 
les seves autoritzacions (en forma de rols o permisos), la seva 

capacitat per realitzar un determinat acte, per representar una altra 
persona física o jurídica, etc." 

Com aconseguir un certificat digital? 

Per obtenir un certificat digital acceptat als serveis de tramitació 
corporatius de la Generalitat de Catalunya cal seguir el procediment 

que s'explica a l'espai web de l'entitat certificadora que l'emet. 
Generalment, els certificats emesos per entitats certificadores 

públiques són gratuïts i els emesos per entitats certificadores 

privades tenen un cost econòmic. 

Es pot consultar la relació dels principals certificats acceptats i els 
perfils d'acreditació amb els quals es poden fer servir, així com les 

adreces web on es poden obtenir, seguint aquest enllaç. 

Com aconseguir un certificat digital idCAT? 

L'idCAT és el certificat digital que emet el Consorci d’Administració 

Oberta de Catalunya i que la Generalitat de Catalunya posa a l'abast 
de la ciutadania. 

Hi ha dues maneres d'obtenir-lo: 

 A través del web de l'idCAT 1). Un cop introduïdes les dades 

necessàries per obtenir el certificat digital al formulari de 

sol·licitud, l'aplicació informa de les diferents Entitats de 
Registre idCAT (ER idCAT), oficines on presentar-se amb el 

document acreditatiu d'identitat i on es valida la sol·licitud. 

 

 

 

 

https://www.aoc.cat/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/certificats-admesos-pel-validador-del-consorci-aoc/
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aeppe/identificaciodigital/certificat_digital#fn__1


 

Per poder utilitzar el certificat idCAT, cal seguir les instruccions que 

apareixen al document que lliura l'operador. 

 Dirigir-se a qualsevol de les Entitats de Registre idCAT, on 

emeten el certificat idCAT sense haver fet la sol·licitud 
prèviament. Per poder utilitzar el certificat idCAT, cal seguir les 

instruccions que apareixen al document que lliura l'operador. 
Amb aquest certificat es poden fer tràmits amb la Generalitat 

de Catalunya.  

DNI electrònic  

El Document Nacional d'Identitat electrònic (DNIe)1) és el document 

d'identitat electrònic que s'expedeix a Espanya des de març de 2006. 

El DNIe és una targeta de mida idèntica a una targeta de crèdit que 
incorpora un circuit integrat amb informació digital. 

Activar els certificats del DNI electrònic facilita l'identificació davant 

de qualsevol administració pública i signar documents de forma 
electrònica. 

El DNIe consta de dos components: 

 els certificats digitals del DNIe, integrats en el xip del DNI 

electrònic, fan referència a l'identitat i 

 els Certificats de validació d'identitat que corrobora les dades 
del DNIe són correctes. 

El DNIe s'ha d'activar de forma presencial en els diferents punts i 

oficines d'expedició del DNIe. Aquests punts d'actualització del DNIe 
són uns terminals similars al caixer automàtic que prenen l'empremta 

dactilar, activen els certificats digitals del xip del DNIe i permeten 
canviar el PIN secret. 

 

La particularitat d'aquest sistema d'identificació digital és que cal un 
lector de DNIe per llegir la informació del xip. 

 

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/DNI-Electronico.html
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aeppe/identificaciodigital/dnie#fn__1


Cl@ve  

Cl@ve és un sistema d’identificació, autenticació i signatura 

electrònica mitjançant l’ús de claus prèviament concertades (usuari i 
contrasenya) que proporciona la Dirección de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. Està orientat a unificar i simplificar l’accés 

electrònic dels ciutadans als serveis públics i complementa els actuals 
sistemes d’accés (DNI electrònic i el certificat electrònic). 

Sistemes d’identificació permesos 

Actualment, Cl@ve disposa de dos sistemes d'accés: 

 Cl@ve PIN: és una manera de dur a terme tràmits per Internet amb una 
validesa limitada temporalment i que pot renovar-se cada vegada que ho 
necessitem. Aquest sistema d'identificació electrònica es basa en l'ús 
d'una clau elegida per l'usuari i un PIN comunicat mitjançant SMS. 

 Cl@ve Permanente: és un sistema d'autenticació que es basa en usuari 
i contrasenya. Aquest sistema està pensat per a persones que 
necessiten accedir de forma freqüent als serveis electrònics de 
l'Administració. 

En ambdós casos, cal que l’usuari es registri prèviament al sistema i faciliti les 
dades personals necessàries. 

 

http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
http://clave.gob.es/clave_Home/ca/PIN24H.html
https://clave.gob.es/clave_Home/ca/Clave-Permanente/queEs.html
http://clave.gob.es/clave_Home/ca/PIN24H.html

