
 

 

Certificat digital  

El certificat digital és un document electrònic identificatiu. 

 

Com aconseguir un certificat digital idCAT?   

 A través de la web de l'idCAT https://www.idcat.cat/  

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. Per poder utilitzar el certificat idCAT, cal 

seguir les instruccions que apareixen al document que lliura l'operador. 

 

Certificat idCat 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 identificarse 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:  

• DNI/ Targeta d’identitat d’estranger (TIE) /NIE informat en el 

permís de residència /passaport /document identificador d'un país 

de la Unió Europea /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”.  

 

Com puc obtenir-lo?   

Cal entrar a: https://idcatmobil.seu.cat/  

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:  

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

• la data de naixement  

• el codi de barres de la Targeta Sanitària Individual (TSI) que lliura el 

CatSalut1)  

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


