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SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA TRÀMITS UB: VALid 
 

Per identificar-te i signar digitalment en molts procediments de la UB (per exemple, Instància Genèrica) has 

d’utilitzar el sistema VALid. Aquesta eina és un aglutinador de certificats digitals de tots els nivells.  

- DNIe, T-CAT i similars (nivell alt) 

- Cl@ve permanente, IdCAT (nivell mig) 

- Cl@ve PIN24h, IdCAT Mòbil (nivell baix) 

 

En el cas de no disposar de cap certificat electrònic, el més senzill d’obtenir, i que no requereix 
presencialitat, és el IdCAT Mòbil. 
 

IdCAT Mòbil, com obtenir-lo per internet? 
 

El procés de registre en línia és accessible des de l'adreça https://idcatmobil.seu.cat 

L'enllaç dona accés a la pantalla d'identitats del CAOC on la ciutadania es pot donar d'alta al servei IdCAT 

Mòbil utilitzant un altre certificat digital o bé sense aquesta certificació. De vegades triga unes hores  

(màxim 24h) en estar actiu.  

 
Alta sense certificat  
 

La poden utilitzar només les persones amb nacionalitat espanyola i  i les persones estrangeres que 
tinguin Targeta d’identitat d’estranger (TIE) (els estrangers amb NIE han de fer la petició 
presencialment o amb un altre certificat digital). Han d’acreditar la seva identitat aportant el número i la 

data de caducitat del DNI, la data de naixement i el codi de barres de la Targeta Sanitària Individual (TSI) 

que lliura el CatSalut.  

 
En la pantalla següent es demanarà: 

1. El telèfon mòbil, a efectes d'identificació i gestió d'avisos,  

2. El correu electrònic i el codi postal.  

Posteriorment, s'enviarà una contrasenya d'un sol ús al mòbil informant que s'haurà d'introduir per finalitzar 

l'alta al registre.

https://idcatmobil.seu.cat/
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Com utilitzar el IdCAT Mòbil al VALid a les aplicacions de la Universitat de Barcelona (per exemple, 
Instància Genèrica) 
 
 

1. Introduïu el DNI/NIE 

2. Introduïu el numero de mòbil 

3. Cliqueu “Utilitza el meu idCAT Mòbil i 

rebreu un SMS al mòbil. 

 

 

 

 

 
 

 

4. Un cop introduït el codi, ja us heu 

identificat i podeu continuar amb el tràmit. 

5. Un cop finalitzat el tràmit, cal signar-lo, 

llavors per signar amb IdCAT Mòbil 

haureu d’introduir el mòbil i rebreu un altre 

codi, l’introduïu a una pantalla igual a 

l’anterior.  i ja haureu signat 

 

 

 

 

  


