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L’IdCAT Mòbil s’utilitza per a la identificació digital que necessitaràs per tramitar 

sol·licituds telemàtiques, es fa servir d’igual manera que un certificat digital, DNI 

electrònic. 

Avantatges d’obtenir l’IdCAT Mòbil. 

· Permet identificar-vos i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador. 

· No cal recordar cap contrasenya ni PIN. 

· No requereix la instal·lació de cap tipus de programari. 

· És un sistema segur i no caduca pel transcurs del temps 

· És gratuït 

Requisits. 

- Tenir 16 anys o mes.  

- DNI O TIE (targeta d’identificació d’estrangers). 

- Disposar de la targeta sanitària individual (TSI) o Targeta de Muface. Si no teniu, 

podeu obtenir el número de TSI a través de la Bústia de contacte de l’OVT de la 

Generalitat. 

Les instruccions per sol·licitar L’IdCAT Mòbil són:  

- Accedir a https://idcatmobil.seu.cat/ 

- Selecciona “Alta sense certificat digital”, tot seguit llegeix les condicions d’ús i 

pren on digui “Comença amb TIE” o “Comença amb DNI”, segons de quin 

document disposem.  

 

 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/conqxs/conqxs.do?reqCode=newCqs
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/conqxs/conqxs.do?reqCode=newCqs
https://idcatmobil.seu.cat/
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- Us demanarà les vostres dades identificatives que seran diferents si disposes DNI o 

TIE: 

AMB DNI AMB TIE 
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-Si totes les dades estan correctes, us demanarà el número de telèfon mòbil, l’adreça de 

correu electrònic i Codi Postal. 

 

- Prenem al boto de “continua” i confirmem el registre de les dades posades introduint el codi 

rebut al SMS del mòbil 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.  

 

JOSE MANUEL 
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-Si l’alta es correcte, et 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.  

 

 

Ja esteu donats d’alta a IdCAT Mòbil. Cada cop que vulgueu identificar-vos per fer un tràmit, 

caldrà clicar ACCEDIU, introduir el vostre número de DNI o TIE i el número de telèfon mòbil i 

clicar a “Utilitza el meu IdCAT Mòbil”. Rebreu un codi al mòbil, que haureu d’introduir a la 

pantalla següent.  

 


