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ALTA: idCAT Mòbil
En menys d'un minut podeu obtenir el vostre idCAT Mòbil per identificar-vos més fàcilment amb les
administracions públiques catalanes
L'idCAT Mòbil és el nou sistema d'identificació i signatura electròniques a través de
dispositius mòbils que el Consorci AOC, en col·laboració amb l'Administració de la Generalitat
de Catalunya, ofereix a la ciutadania i que es pot utilitzar per a fer tràmits amb les
administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya.

Com funciona?
Molt senzill!. En cada gestió o tràmit que us demani la identificació i us mostri l'opció IdCAT Mòbil, caldrà que
la trieu i espereu a rebre un codi en el vostre telèfon mòbil (el que heu autoritzat en el registre previ de les
vostres dades de contacte). Aquest codi l'haureu d'introduir per tal que es pugui verificar la vostra identitat.

Avantatges
 Permet identificar-vos i signar des de

 És un sistema segur i no caduca pel transcurs




 És gratuït

qualsevol mòbil, tauleta o ordinador
No cal recordar cap contrasenya ni PIN
No requereix la instal·lació de cap tipus de
programari

del temps

Alta sense certificat
Què necessiteu per donar-vos d’alta per internet:
1.
2.
3.
4.

Tenir 16 anys, com a mínim
DNI o TIE (no només el NIE)
TSI: Tarjeta Sanitària Individual del CatSalut (Servei Català de la Salut) o ser
titular/beneficiari de Muface
Telèfon mòbil

Com l’heu de fer servir?
Si voleu identificar-vos mitjançant l'idCAT Mòbil, heu d’introduir el vostre document d’identificació 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.
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