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Tramiteu sense cues ni desplaçaments amb 
idCAT Mobile Connect 
 
La forma segura i àgil d'identificar-vos en els tràmits amb l'Administració  
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1. Què és? 
 
L'idCAT Mobile Connect és el nou sistema d'identificació adreçat a la ciutadania i basat en 
dispositius mòbils que combina: 
 

- El servei d’identificació públic de Catalunya (idCAT Mòbil) impulsat pel Consorci 
AOC i la Generalitat de Catalunya. 

- El mecanisme d’autenticació Mobile Connect, impulsat a nivell mundial per les 
operadores de telecomunicacions a través de la GSMA i que aquí ofereixen 
Movistar, Orange i Vodafone. 

 
Es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic 
de Catalunya de forma encara més fàcil i segura. 
 
2. Com funciona? 
 
Molt senzill. Per fer-ne ús cal estar prèviament registrat a idCAT Mòbil (vegeu el punt 5 
d’aquest document) i a Mobile Connect (en funció del vostre operador: Movistar vegeu el 
punt 6, Orange veieu el punt 7 i Vodafone veieu el punt 8). 
 
Un cop registrat/de als 2 serveis, en cada gestió o tràmit què us demani la identificació, 
trieu l’opció idCAT Mobile Connect. S’enviarà una notificació de mòbil, de forma segura 
(xifrada), que l’usuari/a haurà d’acceptar i que us permetrà continuar amb la vostra gestió 
o tràmit identificats. 
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3. Principals avantatges 
 
Les principals avantatges del Mobile Connect són: 
 

- Alta per internet immediata 
- Serveix per a la majoria de tràmits (*) 
- Acceptat per la Generalitat i +900 ajuntaments de Catalunya (*)  
- Funciona amb ordinadors, mòbils i tauletes 
- No cal recordar contrasenyes 
- No cal instal·lar res 

 
(*) Per tramitar amb l’Administració de l’Estat o realitzar algun tràmit molt especial, necessitareu l’idCAT 
Certificat. Trobareu més informació a: www.idcat.cat 
 
4. Com obtenir-lo? 
 
Cal donar-se d ’alta a idCAT Mòbil i Mobile Connect. 
 

4.1. idCAT Mòbil 
 
Aconseguiu immediatament el vostre idCAT visitant el web idcatmobil.cat. Caldrà que 
disposeu de certificat digital o bé dels següents documents: 
 

- Document Nacional d’Identitat 
- Targeta Sanitària Individual del CatSalut (Servei Català de la Salut) 

 
També podeu obtenir-lo a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament 
d’Esparreguera. 
 
A l’apartat 5 d’aquest document es detalla el procés d’alta. 
 

4.2. Mobile Connect 
 
Activeu-lo des del web del vostre operador (Movistar, Orange o Vodafone) identificant-vos 
amb l’opció Mobile Connect. Només haureu de verificar el vostre número de mòbil i 
acceptar les condicions legals. 
 
A l’apartat 6 (Movistar), 7 (Orange) i 8 (Vodafone) d’aquest document es detalla el procés 
d’alta per cadascun dels operadors. 
 
 

http://www.idcat.cat/
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5. Alta idCAT Mòbil 
 
L’alta es pot fer telemàticament seguint les següents instruccions o bé presencialment a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament d’Esparreguera. 
 
1) Accedir a la següent adreça: http://www.idcatmobil.cat/ 
2) Prémer l’opció “obtindré el meu idCAT Mòbil”. 
3) A la pantalla informativa d’alta sense certificat prémer sobre l’opció “comença”: 

 
 
5) Informar les dades de validació de la identitat i tot seguit les dades de registre: 
 

           
6) El sistema enviarà un SMS de verificació al número de mòbil que caldrà introduir i 

prémer la casella de verificació de condicions de servei: 

http://www.idcatmobil.cat/
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7) El sistema us confirmarà l’alta al servei idCAT Mòbil: 
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6. Alta Mobile Connect 
 
6.1. Movistar 

 
Les persones que tinguin com operador Movistar ja tenen activat el servei sense realitzar 
cap altra acció addicional. 
 
Es pot verificar el servei desde la pàgina web https://mobileconnect.telefonica.es/es/userportal, 
introduir el número de mòbil i prémer  l’opció “Únete”: 
 

 
 

https://mobileconnect.telefonica.es/es/userportal
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6.2. Orange 
 
Les persones que tinguin com operador Orange han d’activar el servei seguint els passos 
següents: 
 
1) Anar a la pàgina web https://www.orange.es/ i desplegar l’opció “mi Orange” de la part 

superior dreta: 
 

 
 
2) Informar el número de mòbil i prémer l’opció “entrar”. 
3) Seguir els tres passos de configuració: 

 

 

https://www.orange.es/
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 4) Finalitzar el procés: 
 

 
 
 
Plana web informativa de l’operador: http://mobileconnect.orange.es/ 
 

http://mobileconnect.orange.es/
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6.3. Vodafone 
 
Les persones que tinguin com operador Vodafone han d’activar el servei seguint els 
passos següents: 
 
1) Anar a la pàgina web http://www.ventajasvodafone.com/custom/login-input.action, 
introduir el número de mòbil i prémer  l’opció “Mobile Connect”: 
 

 
2) Acceptar els termes de servei i prémer l’opció “Activa Mobile Connect”: 
 

 
3) Finalitzar el procés: 
 

http://www.ventajasvodafone.com/custom/login-input.action
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Plana web informativa de l’operador:  
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/sacale-partido-a-tu-
movil/servicios-para-tu-movil/mobile-connect/ 

https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/sacale-partido-a-tu-movil/servicios-para-tu-movil/mobile-connect/
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/sacale-partido-a-tu-movil/servicios-para-tu-movil/mobile-connect/
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