idCAT Mòbil

REGISTRAR-SE
A idCAT Mòbil
QUÈ ÉS? PER A QUÈ SERVEIX? COM ACONSEGUIR-LO?

1 . ) QUÈ ÉS

2.)PER A QUÈ SERVEIX

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.

idCat Mòbil
Es pot utilitzar per identificar-se en la majoria
de tràmits amb les administracions catalanes
i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar
res).

3.)REQUISITS:
Ser major de 16 anys
Acreditar la personalitat mitjançant un dels
documents reconeguts següents:
Targeta d’identitat d’estranger (TIE)
NIE
Passaport
Document identificador d'un país de la Unió Europea
Targeta de residència comunitària

Aportar informació coneguda
per ambdues parts (persona interessada i
Administració)
Codi de la targeta sanitària
individual de CatSalut.

4.)COM REGISTRAR-SE PER INTERNET?
1. Entreu al web d' idCAT Mòbil
a. Alta sense certificat

DNI (Document Nacional d'Identitat) o TIE (Targeta
d'Identitat d'Estranger)
TSI (Targeta Sanitària Individual) del CatSalut (Servei
Català de la Salut)
Telèfon mòbil

b. Alta amb certificat

Cal disposar d'un certificat digital vàlid
Telèfon mòbil

5.)COM FER SERVIR idCAT Mòbil?
Introduïu el vostre document
d’identificació i telèfon mòbil indicat.
Si les dades són correctes, 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.

6.)COM MODIFICAR LES DADES I DONAR-SE DE BAIXA?
Podeu modificar les vostres dades de
contacte:
A les oficines on es fa atenció
presencial.
On? Ajuntament de Torelló. C/Ges de Vall, 5

Accediu a 'La meva carpeta' amb el
vostre idCAT Mòbil, a l’apartat
'Personalització'.

Podeu fer una petició de baixa
definitiva.
Presencial a qualsevol dels punts
de tramitació. Caldrà emplenar la
sol·licitud de baixa definitiva.
On? Ajuntament de Torelló. C/Ges d'Avall, 5

SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ DE TORELLÓ
TEL: 938 59 10 50
AJUNTAMENT DE TORELLÓ

