
 
 

Clave PIN: Tràmit online 
Que és La Clave PIN?  

Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. El principal objectiu és que el ciutadà pugui identificar-se a l'Administració mitjançant 
claus concertades (usuari i contrasenya), sense haver-hi de recordar claus diferents per accedir 
als diversos serveis. 

Cl@ve complementa els actuals sistemes d'accés mitjançant DNI-e i certificat electrònic, i 
ofereix la possibilitat de fer una signatura al núvol  amb certificats personals guardats en 
servidors remots. 

És una plataforma comú per la identificació, l'autenticació i la signatura electrònica, un sistema 
interoperable i horitzontal que evita que les Administracions Públiques hagin d'implementar i 
de gestionar sistemes d'identificació i signatura propis, i que els ciutadans hagin d'emprar 
mètodes d'identificació diferents per relacionar-se electrònicament amb l'Administració. 

Com el puc obtenir?    

Mitjançant Internet sense certificat electrònic 

Registre Nivell Bàsic. 

El procés d'alta al Registre Cl@ve consta de dos passos: 

Primer, haureu d'accedir a l'opció de Sol·licitud de Carta d'Invitació, on us demanaran unes 
dades bàsiques d'identificació necessàries per què podeu rebre la carta d'invitació al domicili 
fiscal. Aquesta carta inclou un Codi Segur de Verificació (CSV) que us permetrà seguir amb el 
pas 2. 

Segon, una vegada heu rebut la carta d'invitació, haureu d'accedir a l'opció d'alta a Cl@ve per 
completar el registre mitjançant l'aportació de les dades necessàries que us permetran fer-lo 
servir. 

Seguidament es descriuen detalladament aquests dos passos. 

1. Sol·licitar una carta d'invitació per a l'alta al Sistema Cl@ve. 

 

 Comprova que tens tota la informació   i 

Sol·licita la carta invitació  

Agència de Desenvolupament del Ripollès 
c/ Joan Miró, 2 i 4, PoI. Els Pintors - 17500 Ripoll - tel. 972 704499 - consorci@ripollesdesenvolupament.com 

CIF P1700070D   Inscrit en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya  amb el número 9816200000 

https://clave.gob.es/clave_Home/ca/registro/Como-puedo-registrarme/Que-necesito-sin.html
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml
http://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/s/pi24pi24040f


 
 

2. Una vegada tenim la carta d'invitació, podem completar el registre al Sistema Cl@ve. 

Passos a seguir: 

1. Localitza el Codi Segur de Verificació (CSV) a la carta. El codi de 16 números i lletres 
majúscules. 

 

 

2. Entra a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària. 

Accés a l'opció d'Alta a Cl@ve  

3. Identifica't 
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4. Complimenta les dades que sol·licita 

 

 

5. Confirmació 

 

 

6. Intenta fer-ho tu mateix  
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Quins tràmits puc realitzar?  

Pots emprar els mecanismes d'identificació prevists en Cl@ve en tots aquells serveis 
d'administració electrònica integrats al sistema, Agència tributària, seguretat social... 
Els serveis integrats es diferencien perquè comptaran, a la pantalla d'accés, amb un botó que 
et redirigirà al sistema d'autenticació Cl@ve: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Font:  
Agència tributària.  
www.aeat.es  
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