Fes servir

l’IdCAT
mòbil!

T’ho posem fàcil amb l’IdCAT mòbil!!
Què és l’IdCAT mòbil?
És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica
orientat a la ciutadania i basat en l’enviament d’una
contrasenya d’un sol ús al mòbil. Ens permet fer tràmits
online des de qualsevol dispositiu connectat a Internet.

Avantatges:
• És gratuït
• Es pot utilitzar a partir dels 16 anys
• És fàcil i segur
• No haureu d’instal·lar cap programari ni
memoritzar cap contrasenya

Què necessiteu per donar-vos d’alta
per Internet:
• DNI o TIE: Document Nacional d’Identitat o
Targeta d’Identitat d’Estranger
• TSI: Targeta Sanitària Individual del CatSalut
• Telèfon mòbil i correu electrònic

Què necessiteu per donar-vos d’alta
presencialment:
• Anar a l’oficina de Serveis Territorials d’Educació
Maresme-Vallès Oriental (Carrer Churruca, 90)
• DNI, NIE, passaport…
• Emplenar i signar el formulari de sol·licitud que us
donaran a la pròpia oficina.
• Telèfon mòbil i correu electrònic

COM ACONSEGUIR l’idCAT mòbil per INTERNET
1 Inicieu el tràmit per obtenir certificat

4 Rebreu un missatge al mòbil amb un codi
que haureu d’introduir

El procés de registre en línia és accessible des de l’adreça:
https://idcatmobil.seu.cat. Teniu dues opcions, donar-se d’alta
amb o sense certificat. Si no teniu certificat digital triareu Alta
sense certificat.

2 Ompliu les dades que us demana

5 Per finalitzar, rebreu el missatge de la
confirmació del registre
3 Poseu el número de mòbil on rebreu els
avisos per validar els tràmits, una adreça
de correu electrònic i el codi postal on
esteu empadronats

COM FER UN TRÀMIT AMB idCAT mòbil
6 Entreu a la Seu de l’Ajuntament i
escolliu el tràmit que voleu realitzar

8 Introduïu la contrasenya que heu rebut
al mòbil

7 Introduïu les dades que us demana
i cliqueu “utilitza el meu idCAT Mòbil”

9 Ja podeu realitzar el tràmit

Per qualsevol dubte o consulta podeu trucar al 010 o fer la consulta
en el Xat d’Atenció Ciutadana (XAC) en el web municipal mataro.cat

