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QUADRE RESUM DELS DIFERENTS MÈTODES D’IDENTIFICACIÓ EN FUNCIÓ DEL COL·LECTIU 

Identificació Signatura Descripció Requisits Com s’obté Col·lectiu 

Usuari i 
Contrasenya 
UPC 

CIS (Codi 
d’identificació 
i signatura) 

Sistema de claus 
concertades basat en usuari 
i contrasenya, al qual 
s’afegeix el CIS i el segell 
electrònic UPC. 

Tenir un perfil actiu a la UPC El facilita la pròpia UPC en el moment 
d’atorgar la Identitat UPC. 

Exclusivament 
les persones 
de la 
Comunitat 
UPC. 

 

IdCAT   L'idCAT és un certificat de 
tipus programari, és a dir, 
que a diferència del DNI 
electrònic, no ve en suport 
de targeta criptogràfica 
sinó que és un fitxer que cal 
instal·lar-lo a l'ordinador 
amb el que volem treballar. 

. Ser major d’edat  

. Disposar de NIF, NIE, DNI d’altres països membres 
de l’acord Schengen 
. Passaport 

Cal adreçar-se a una de les ER ubicades a 
les diferents administracions públiques 

Totes les 
persones que 
han de 
tramitar amb 
la UPC siguin 
de la 
comunitat o 
externs 
poden 
utilitzar 
qualsevol 
d’aquests 
sistemes 
d’identificació 
i signatura.  
 

IdCAT mòbil 
 
 
 
 

I  

IdCAT Mòbil és un 
mecanisme d’identificació i 
signatura electrònica en 
què s'envia una 
contrasenya d'un sol ús al 
mòbil. Es pot utilitzar per a 
identificar-se en la majoria 
de tràmits amb les 
administracions catalanes i 
des de qualsevol dispositiu 
(no cal instal·lar res). 
 

. Ser major de 16 anys 

. Disposar  de DNI o TIE (Targeta d’identificació 
d’estrangers), o Passaport  
. Disposar de la targeta del CatSalut (TSI del Servei 
Català de la Salut) o de la targeta de MUFACE 
. Correu electrònic 
. Telèfon mòbil  

Per internet: https://idcatmobil.seu.cat. 
 

. Adreçat a persones sense targeta sanitària del 
CatSalut o MUFACE. 
. Ser major de 16 anys 
. Disposar  de DNI o TIE (Targeta d’identificació 
d’estrangers), o Passaport  
. Telèfon mòbil personal 
. Disposar de càmera per enregistrar vídeo. 
Alternativament es pot utilitzar una webcam. 

Per videoidentificació: 
https://www.idcatmobil.cat/altavideoid/ 

DNI 
electrònic 
 

El DNI electrònic, és un 
certificat digital 
emmagatzemat en una 
targeta criptogràfica. Per 

Ser ciutadà espanyol A les oficines d’expedició (comissaries de 
policia) 

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/solicitud_inici.do
https://idcatmobil.seu.cat/
https://www.idcatmobil.cat/altavideoid/
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_400
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tal d'utilitzar-lo en els 
diferents tràmits amb la 
UPC, caldrà disposar, 
doncs, d'un lector de 
targetes, així com haver 
instal·lat el software 
corresponent 

Certificat de persona física de 
la FNMT Fàbrica Nacional de 
Moneda 
i Timbre     
 
 

El certificat de la FNMT és 
un certificat de tipus 
programari, com l'idCAT. 
Així doncs, caldrà instal·lar-
lo a l'equip per tal de poder 
operar amb ell. 

. Ser major d’edat 

. Disposar de DNI o NIE 
A les oficines d’acreditació d’Identitat 
(Hisenda) 

Cl@ve PIN 
 

 

Aquest sistema 
d'identificació electrònica 
està basada en l’ús d'un 
codi escollit per l'usuari i un 
PIN comunicat al telèfon 
mitjançat l'app Cl@ve PIN o 
amb un missatge SMS 
 

. Disposar de DNI o NIE i telèfon mòbil  
(Adreçat a persones que accedeixen de forma 
esporàdica) 

Alta en cl@ve per vídeo trucada.  
Un cop registrats s’ha d’obtenir un Cl@ve 
PIN 

Cl@ve Permanent 
 

 

És un sistema 
d'autenticació basat en l'ús 
d'un codi d'usuari, el seu 
DNI o NIE i d'un 
contrasenya que s'estableix 
en el procés de l'activació i 
que només coneix l'usuari. 
Per accedir al procés 
d'activació és necessari que 
prèviament s'hagi fet el 
registre al sistema 

. Disposar de DNI o NIE i telèfon mòbil. (Adreçat a 
usuaris que accedeixen a la administració pública de 
manera habitual) 

Alta en cl@ve per vídeo trucada 
Un cop registrats s’ha de realitzar el  servei 
d’activació d’usuari 

Cl@ve Firma És un sistema 
d'identificació, autenticació 
i signatura electrònica, 

. Disposar de DNI (ciutadans espanyols) Emesos i custodiats per la Direcció General 
de la Policia 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/solicitar-certificado
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/videollamadaClave.shtml
https://clave.gob.es/clave_Home/PIN24H/Obtencion-clave-pin.html
https://clave.gob.es/clave_Home/PIN24H/Obtencion-clave-pin.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/videollamadaClave.shtml
https://clave.gob.es/clave_Home/Clave-Permanente/Procedimientos.html
https://clave.gob.es/clave_Home/dnin/funcionamiento.html
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basat  en l’ús de claus 
concertades . Possibilita 
realitzar signatures 
electròniques mitjançant  
certificats electrònics 
centralitzats , és a dir, 
emmagatzemats i 
custodiats per 
l'Administració Pública 

.  Disposar de Certificat de Registre de Ciutadà de la 
Unió, acompanyat del passaport o document del 
país (Estrangers  comunitaris) 
. Disposar de Targeta d’estrangers (Estrangers no 
comunitaris ) 

 


