
 
 

IdCAT Mòbil: Tràmit online 
Que és L’idCAT Mòbil?  

És un sistema d’identificació d’usuaris i signatura electrònica alternatiu als certificats digitals. 
Mentre els certificats digitals han d’estar instal·lats al navegador, l’idCAT Mòbil es basa en 
l’enviament de contrasenyes d’un sol ús al telèfon mòbil en el moment que la persona fa el 
tràmit en línia. 

L’idCAT Mòbil és un sistema segur i gratuït que no requereix la instal·lació de cap programari ni 
recordar cap contrasenya. A més, no caduca en el temps i permet identificar-se i signar des de 
qualsevol mòbil. Les signatures electròniques produïdes tenen valor legal i són adients per a 
tràmits amb un nivell de seguretat mitjà. 

Com el puc obtenir?    

Si vols obtenir  l’idCAT Mòbil el primer que hauràs de fer és  donar-te d’alta al 
web  https://idcatmobil.seu.cat i complir amb els requisits següents:  

• Ser major de 16 anys 
• Acreditar la personalitat mitjançant un dels documents reconeguts següents: 

o DNI 
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. 

 

El ciutadà només ha d’informar de la seva data de naixement, del número de DNI i del codi de 
de barres de la Tarja Sanitària del CatSalut. 

 

Les dades són comprovades a l’instant en un procés d’identificació. A continuació, cal registrar 
el número de telèfon mòbil i l’adreça de correu electrònic. Un cop donat d’alta, l’usuari pot 
demanar una contrasenya d’un sol ús cada vegada que vulgui accedir a la seva informació o 
tramitar utilitzant el sistema idCAT Mòbil. La contrasenya s’envia com un missatge de text al 
telèfon mòbil (SMS) i és vàlida durant 30 minuts. 
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Quins tràmits puc realitzar?  

Amb l’idCAT Mòbil és possible accedir a la carpeta personal de cada usuari, des d’on es pot fer 
el seguiment dels tràmits i gestions amb l’Administració de manera centralitzada. També es 
poden fer peticions genèriques, és a dir, qualsevol persona pot presentar una sol·licitud, escrit 
o petició sobre qualsevol assumpte, per via telemàtica, que no estigui recollit al catàleg de 
tràmits que es poden gestionar a través del web gencat.cat. 

A més, es pot sol·licitar l’accés a la informació pública complint, d’aquesta manera la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
que reconeix a totes les persones el dret d’accés a la informació emesa des de l’Administració 
pública.  

Font:  
Idcat.gencat.cat 
Escola d’Administració Publica de Catalunya 
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