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ALTA IDCATMOBIL  

Per tal de poder tramitar sol·licituds telemàtiques és necessari tenir una identificació 

digital. Aquesta pot ser un certificat digital, DNI electrònic o bé cal demanar 

l’idcatmobil. 

Aquesta darrera és una opció molt simple que es pot demanar des de qualsevol lloc . 

Les instruccions per sol·licitar-ho són: 

Requisits: 

● Tenir com a mínim 16 anys 
● Disposar de DNI o TIE (targeta d’identificació d’estrangers) 
● Disposar de TSI (targeta sanitària individual) del CatSalut. Si no en 

teniu, podeu sol·licitar el número de la TSI a través de la Bústia de contacte de 

l’OVT de la Generalitat. Cal que en la vostra petició faciliteu el CIP (està format 

per 4 lletres i 10 números), el qual podeu aconseguir en qualsevol informe o 

recepta del CAP. 

Cal seguir els següents passos: 

1. Accedir a https://idcatmobil.seu.cat 

2. Seleccionar l’opció “Alta sense certificat digital”, que és l’opció per defecte, llegir les 

condicions d’ús i prémer el botó “Comença amb DNI” o “Comença amb TIE”, segons 

quin document tinguem. 

 

 

 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?topicLevel1.id=500&topicLevel2.id=24318&topicLevel3.id=28510&webFormId=391&set-locale=ca_ES
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?topicLevel1.id=500&topicLevel2.id=24318&topicLevel3.id=28510&webFormId=391&set-locale=ca_ES


 

3. El sistema d’alta us demanarà les vostres dades identificatives que  varien segons feu 

servir DNI o TIE: 

3.1. Pantalla d’alta amb DNI: 

 

 

 

 

 



 

Amb NIE 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

4. El sistema validarà les dades introduïdes i, si són correctes, us demanarà el número 

de telèfon mòbil i l’adreça de correu electrònic. 

 

 

5. Fem clic a “Continua” i confirmem les dades utilitzant el codi que el sistema ens enviarà 

mitjançant un SMS al mòbil que hem registrat. Caldrà posar el codi rebut i declarar la veracitat 

de les dades introduïdes i l’acceptació de les condicions d’ús mitjançant el selector disposat a 

l’efecte. Prement el botó “Dóna’m d’alta”, l’alta es portarà a terme. 



 

6. Si l’alta s’efectua satisfactòriament, el sistema permetrà la descàrrega d’un rebut en format 

PDF de la operació, on hi consten les dades donades d’alta i el procés haurà acabat. 



 


