
Tramiteu sense cues
ni desplaçaments

idCAT Mòbil, la forma segura, fàcil i àgil d'identificar-vos en
els tràmits i gestions amb l'Administració per internet 

Experimenteu
una administració

Còmoda
Feu les vostres gestions còmodament desde 

casa o des d’on vulgueu amb la tauleta o mòbil 
a qualsevol hora del dia.

Ràpida
Eviteu molestos desplaçaments i possibles 

esperes a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Amb 
l'idCAT gaudiu d’immediatesa i estalvieu temps.

La identificació digital garanteix que sou qui dieu  
en els vostres tràmits en línia de forma equivalent 

a la presencial.

Segura

Més informació:
       
 

al web www.idcatmobil.cat
        

Trucant al 012

     

a través de la Bústia de 
contacte de www.gencat.cat

www.idcatmobil.cat



Com obtindre’l
per internet?

L'idCAT Mòbil és el nou sistema d'identificació i signatura 
electròniques a través de dispositius mòbils, pertanyent al 
servei d'Identitat digital de Catalunya (idCAT) que el Consorci 
AOC en col·laboració de la Generalitat de Catalunya ofereix a 
la ciutadania.

Es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens 
que integren el sector públic de Catalunya.

Principals
avantatges

DNI
Document nacional d’identitat

TSI
Targeta Sanitària Individual del CatSalut 

(Servei Català de la Salut)

Telèfon Mòbil

Podeu aconseguir el vostre idCAT Mòbil 
visitant el web www.idcatmobil.cat

Per realitzar l'alta necessitareu
(en cas de no tenir certificat digital):

Si no disposeu d'aquests documents sempre 
podeu donar-vos d'alta presencialment a 

qualsevol oficina de registre habilitada. 

Si sospiteu d'un ús fraudulent,
bloquegeu-lo immediatament

visitant el web:
www.idcatmobil.cat 

o trucant al 012.

Què és?

Molt senzill. Per fer-ne ús cal estar prèviament registrat. Un 
cop registrat, en cada gestió o tràmit que us demani la identi-
ficació i us mostri l'opció idCAT Mòbil, caldrà que la trieu i 
espereu a rebre un codi en el vostre telèfon mòbil (el que 
vàreu indicar durant el registre). Aquest codi l'haureu 
d'introduir per tal que es pugui verificar la vostra identitat.

Com funciona?

idCAT Mòbil

Alta per internet 
inmediata

Funciona amb ordinadors, 
mòbils i tauletes

No cal recordar
contrasenyes

No cal instal·lar res

Per tramitar amb l’administració de l’Estat o realitzar 
algun tràmit molt especial, necessitareu idCAT Certificat.

Trobareu més informació a: www.idcat.cat

Serveix per la majoria
de tràmits

Acceptat per la Generalitat i
+800 ajuntaments de catalunya


