Sol·licitud de certificats de ciutadà
ALARMA SANITÀRIA COVID19
Actualment, davant l’alerta sanitària provocada pel Coronavirus, les
possibilitats d’obtenir un certificat digital de ciutadà per signar
documents i fer tràmits electrònics són les que s’informen a
continuació.
Es recomana confirmar que el tipus de certificat a obtenir és l’adequat per
fer els tràmits telemàtics que es volen iniciar o els documents electrònics
que es volen signar.

Certificat idCAT

És tracta d'un certificat de ciutadà del Consorci AOC.
La sol·licitud de l’idCAT es fa presencialment a una Entitat de Registre
(ER).
•

•

A la Unitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria
de Registre de la UAB hi ha una ER però actualment, al
tractar-se d’un tràmit presencial, el servei no està
disponible.
A molts ajuntaments de tot Catalunya també hi ha ER, no
obstant, la gran majoria estan tancades al públic.
Per això es recomana trucar per telèfon abans de fer el
desplament i consultar si l’Entitat de Registre està oberta,
l’horari d’atenció, si cal cita prèvia i si emeten l’idCAT a
persones d’altres municipis o només en casos d’urgència.
AOC ha habilitat la renovació no presencial de certificats
idCAT caducats a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret
463/2020, de 14 de març.
També ha eliminat la restricció que requeria la presència física
cada 5 anys per poder renovar un certificat, per la qual cosa
tots aquells certificats idCAT que els quedin menys de 60 dies
per caducar podran ser renovats en línia una segona vegada.

Més informació sobre com obtenir el certificat idCAT:
https://www.idcat.cat/
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Certificat idCAT És tracta d’un sistema d’identificació digital basat en l’enviament de
Mòbil
contrasenyes d’un sol ús al telèfon mòbil.
Hi ha dues maneres de sol·licitar l’idCAT Mòbil:
Mitjançant Internet
• Amb certificat digital
• Sense certificat digital
Presencialment a una ER
• A la Unitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria
de Registre de la UAB hi ha una ER però actualment, al
tractar-se d’un tràmit presencial, el servei no està
disponible.
• A molts ajuntaments de tot Catalunya també hi ha ER, no
obstant, la gran majoria estan tancades al públic.
Per això es recomana trucar per telèfon abans de desplaçarse i consultar si l’Entitat de Registre està oberta, l’horari
d’atenció, si cal cita prèvia i si emeten l’idCAT a persones
d’altres municipis o només en casos d’urgència.
Aquest sistema permet fer tràmits amb l’Administració de Catalunya.
L’idCAT Mòbil no permet la signatura de documents electrònics.
Més informació sobre l’idCAT Mòbil:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificarme-digitalment/idcat-mobil/
Certificat de la
És tracta d'un certificat de ciutadà de la Fábrica Nacional de Moneda
Fábrica Nacional y Timbre.
de Moneda y
Hi ha dues maneres de sol·licitar el certificat de la FNMT:
Timbre (FNMT)
Mitjançant Internet amb un certificat electrònic
Cal disposar d’un certificat electrònic.
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Mitjançant una Entitat de Registre (ER)
• La UAB no disposa d’ER de la FNMT.
• Hi ha ER a moltes delegacions de l’Agència Tributària i a les
oficines de la Seguretat Social.
No obstant, actualment moltes de les oficines no presten
aquest servei. Es recomana contactar amb antelació.
La FNMT ha habilitat la renovació no presencial de certificats
de Persona Física caducats a partir de l’entrada en vigor del
Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
També ha eliminat la restricció que requeria la presència física
cada 5 anys per poder renovar un certificat, per la qual cosa
tots aquells certificats de Persona Física als que els quedin
menys de 60 dies per caducar podran ser renovats en línia una
segona vegada.
Més informació sobre com obtenir el certificat de la FNMT:
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica

Cl@ve

Es un sistema d’identificació, mitjançant claus concertades (Cl@ve
PIN i Cl@ve Permanente) i signatura electrònica (Cl@ve Firma),
adreçat als ciutadans que ofereix el Govern d’Espanya.
En funció del sistema, identificació o signatura, que es vol obtenir cal
procedir com s’especifica a continuació.
Identificació, mitjançant claus concertades: Cl@ve PIN i Cl@ve
Permanente
Es pot sol·licitar Cl@ve PIN i Cl@ve Permanente mitjançant Internet,
sense certificat electrònic.
Per fer-ho, cal accedir a l’opció de “Sol·licitud de Carta d’Invitació” per
demanar el registre. Posteriorment arriba al domicili de l’interessat la
carta la qual inclou un Codi Segur de Verificació (CSV), que permetrà
fer aquest registre.
Signatura electrònica: Cl@ve Firma
Hi ha dues maneres de sol·licitar Cl@ve Firma:
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•
•

Mitjançant Internet amb un certificat electrònic.
Mitjançant una Entitat de Registre (ER).
o La UAB no disposa d’ER de Cl@ve Firma.
o Hi ha ER a moltes delegacions de l’Agència Tributària,
oficines de la Seguretat Social, delegacions del govern
central i al Servicio Público de Empleo Estatal.
No obstant, aquestes ER estan temporalment tancades
per fer atenció presencial. Es recomana contactar amb
antelació abans de desplaçar-se.

El sistema de claus concertades permet fer tràmits amb
l’Administració de tot l’Estat.
Cl@ve PIN i Permanente no permeten la signatura de documents
electrònics.
Més informació sobre com obtenir Cl@ve:
https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedoregistrarme.html

DNI electrònic

És tracta d'un certificat de ciutadà de la Dirección General de la
Policía.
La sol·licitud del DNI-e es fa de la manera següent:
Mitjançant una Oficina d’Expedició (OE) del DNI
• Hi ha OE a moltes poblacions de Catalunya.
No obstant, actualment moltes de les oficines no presten
aquest servei. Es recomana consultar les OE que estan
obertes, abans de desplaçar-se.
La validesa del DNI que caduqui durant el període comprès
entre el 14 de març de 2020 i el 13 de març de 2021 queda
prorrogada un any més.
Els certificats incorporats al DNI podran renovar-se, a la
mateixa targeta suport del DNI la validesa de la qual es
prorroga. Per fer-ho cal anar a una oficina d’ expedició i
utilitzar els “Punts d’Actualizació” del DNIe.
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Més informació sobre com obtenir el DNI-e:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/

Informació i contacte
Contacte i
suport

Unitat de Certificació i Projectes d’Administració Electrònica:
Certificacio.Digital@uab.cat
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