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Com em puc donar d’alta presencialment a idCAT 
Mòbil? 
NOTA: si tens NIE o passaport i no tens DNI o certificat digital, només serà possible 
donar-se d’alta de manera presencial. El procediment és el següent: 

• Ser major de 16 anys 
• Anar a una oficina de registre 
• Mostrar un document identificatiu oficial (p.e. DNI, NIE o passaport) 
• Emplenar i signar el formulari de sol·licitud (es pot aconseguir a la pròpia 

oficina):  
o Sol·licitud de registre a la Seu Electrònica de la Generalitat (versió en 

català) 
o Sol·licitud de registre a la Seu Electrònica de la Generalitat (versió en 

castellà) 

Però, si tens DNI o certificat digital, també existeixen alternatives no presencials 
de registre: 

 Amb certificat digital reconegut o qualificat 
 Sense certificat digital (només ciutadans i ciutadanes amb 

nacionalitat espanyola) 

 

Actualment el registre presencial es pot fer a les següents oficines: 

• Consell Comarcal del Garraf Plaça Beatriu de Claramunt, 5-7 Vilanova i la 
Geltrú 8800  

• Ajuntament de Begues Carrer Major, 14 (Cal Pere Vell) Begues 08859  
• Ajuntament de Calafell Plaça Catalunya, 1 Calafell 43820  
• Consell Comarcal del Baix Penedès Plaça Centre, 5 El Vendrell 43700  
• CTC – Centre Tecnològic i Comunitari de l’Ajuntament de Masquefa Av. 

Catalunya, 62 Masquefa  

 
També es pot fer a les següents oficines: 

• Oficina d'Atenció Ciutadana a Barcelona  
• Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) del DTES. Carrer d'Aragó - Barcelona  
• Oficina d'Atenció Ciutadana a Lleida  
• Oficina d'Atenció Ciutadana a Tarragona  
• Oficina d'Atenció Ciutadana a la Cerdanya  
• Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona  
• Oficina d'Atenció Ciutadana a les Terres de l'Ebre  
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https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/05/Solicitud_registre_SEU_estat_V03.pdf
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/05/Solicitud_registre_SEU_estat_V03.pdf
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/05/Solicitud_registre_SEU_CAST_estat_V03.pdf
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/05/Solicitud_registre_SEU_CAST_estat_V03.pdf
https://idcatmobil.seu.cat/
https://www.aoc.cat/suport/knowledge-base/donar-dalta-certificat-digital/
https://www.aoc.cat/suport/knowledge-base/alta-sense-certificat-digital/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=6622
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=19302
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=12443
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=12444
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=13659
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=17461
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=20190


 

• Oficina de Gestió Empresarial a Barcelona  
• Oficina de Gestió Empresarial de Lleida  
• Oficina de Gestió Empresarial de Tarragona  
• Oficina de Gestió Empresarial de Girona  
• Agència Tributària de Catalunya (ATC)  
• Oficina Territorial al Barcelonès Nord (Agència Tributària de Catalunya)  
• Delegació Territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Girona  
• Delegació Territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Lleida  
• Delegació Territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Tarragona  
• Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea  
• Departament d'Educació  
• Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental  
• Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat  
• Serveis Territorials d'Educació a Barcelona Comarques  
• Serveis Territorials d'Educació a Girona  
• Serveis Territorials d'Educació a Lleida  
• Serveis Territorials d'Educació a Tarragona  
• Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre  
• Serveis Territorials d'Educació al Maresme-Vallès Oriental  
• Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central  
• Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)  

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=5547
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=5548
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=5549
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=5550
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=16456
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=20038
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=16475
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=16482
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=16489
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=14091
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=1599
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=1660
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=1676
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=1694
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=1722
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=1737
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=1754
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=12397
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=16417
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=16901
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/oficines-presencials/index.html?codInf=15068
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