
Guia per obtenir el certificat 
d’estar al corrent de les 

obligacions tributàries amb 
l’Agència Tributària de 

Catalunya amb l’idCat Mòbil

Organitzen:

Amb la col·laboració de:



1 Entrar a l’enllaç de certificats tributaris de la web de 
l’Agencia Tributària de Catalunya  

https://atc.gencat.cat/ca/gestions/certificats/certificats-tributaris/

Pasos a seguir per obtenir el certificat 
amb l’ideCAT Mòbil



Primer pas:

1- Fer click amb el ratolí a sobre “Demanar el certificat (accés amb

identificación digital)”.



Segon pas: Donar-se d’alta a l’Idcat mòbil



Tercer pas: Sol·licitud del certificat idCAT Mòbil

L’idCAT mòbil és un servei
d'autentificació d'usuaris i signatura
electrònica basat en l'enviament de
paraules de pas d'un sol ús al seu
telèfon mòbil. És un sistema segur i
gratuït que no requereix la instal·lació de
cap programari ni recordar cap
contrasenya.

Requisits per a sol·licitar l'alta:
 Ser major de 16 anys.
 Disposar d'un DNI vigent.
 Disposar de la targeta sanitària

individual del CatSalut.
 Disposar d'un mòbil.
Per a iniciar l'alta entrar en la web
https://idcatmobil.seu.cat i seleccionar el
tipus d'alta en funció de si tens certificat
digital o si no ho tens. En aquest cas
utilitzarem l'opció Alta sense certificat i
l'opció Comença amb DNI.



Quart pas: Validació de la identitat

En aquest pas introduïm les dades necessàries per a  
verificar la nostra identitat.
Les dades requerides són:
 El número de DNI.
 La data de caducitat del DNI:

 La data de naixement.
 El codi de barres de la teva targeta sanitària que el  

podeu trobar en el revers de la targeta.

Una vegada emplenats aquests camps, es punxa en
Valida per a passar a la següent pantalla.



Cinquè pas: Dades de registre
Per a acabar el registre, en aquesta pantalla
només fa falta introduir el número de mòbil,
una adreça de correu electrònic i el codi
postal del municipi on estigueu
empadronats. Una vegada introduïts clicar
en Contínua.

Sisé pas: Verificació del número de 
mòbil l

Una vegada
registrat el
número de telèfon
en el pas anterior
t'arriba al teu
mòbil un
missatge amb un
codi de 6 dígits
que has
d'introduir.

I per a acabar
l'alta,

cal acceptar les
condicions d’ús
del servei, clicant
en el recuadre
habilitat a aquest
efecte. Al punxar a
sobre, s’activarà la
casella «Dònam
d’alta» que haureu
de cliclar per
concloure l’alta.



Setè pas: Justificació de l’alta



Vuitè pas:
Una vegada ens hem donat d’alta a l’IDCAT Mòbil ens situem amb el ratolí

a sobre de “Demanar el certificat (accés amb identificació digital)” i cliquem



Novè pas: Accedim amb el nostre idCAT Mòbil



Desè pas: Introduïm la contrasenya rebuda al mòbil



Onzè pas: Seleccionem el tipus de certificat, comprovar i visualitzar



Dotzé pas: Ens descarreguem el document en format PDF



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!

Organitzen:

Amb la col·laboració de:

Servei de Foment Empresaial
Grame impul s

Centre  d’Empreses  Can Pe ixauet   
Av. Genera l i ta t  99-101.  

f o rma cue@ g ra me im pu l s . c a t
Tel. 93 466 52 24


