IDCAT MÒBIL

Sistema de clau concertada basat en una contrasenya que arriba a un telèfon mòbil. Amb
l’idCAT Mòbil només ens identifiquem, però no podem signar electrònicament.
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.
ALTA SENSE CERTIFICAT

La poden utilitzar només les persones que tinguin nacionalitat espanyola i 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 CatSalut.

Primer, cliqueu a Començar amb DNI o Començar amb TIE, acció que us portarà a la pantalla
que demana les dades personals i de contacte:

En la pantalla següent es demanarà el telèfon mòbil, a efectes d'identificació i gestió d'avisos,
així com el correu electrònic i el codi postal. Posteriorment, s'enviarà una contrasenya d'un sol
ús al mòbil informant que s'haurà d'introduir per finalitzar l'alta al registre.

COM L'HEU DE FER SERVIR?
Si voleu identificar-vos mitjançant l'idCAT Mòbil, heu d’introduir el vostre document
d’identificació amb què us heu registrat prèviament (DNI, en el cas de ciutadans de
nacionalitat
espanyola,
etc.)
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, visualitzareu un missatge d’error. En aquest cas, haureu
de modificar el registre si és erroni o realitzar-lo si no l’heu fet prèviament.
Si les dades proporcionades es corresponen a les registrades, rebreu una contrasenya al vostre
telèfon mòbil per introduir-la al camp de text que es mostra a la pantalla. A partir d'aquest
moment, podreu fer el tràmit o la gestió corresponent.

