
 
EL CERTIFICAT DIGITAL 
 
 
Amb la creixent utilització de les noves tecnologies de la informació, cada cop més, es 
poden fer tràmits de les administracions públiques per internet que abans sols es 
podien fer presencialment. Això ha suposat una millora substancial en les relacions 
entre la ciutadania i l’Administració ja que permet un accés més ràpid sense el 
condicionant d’horaris, esperes o haver de faltar a la feina.  
La tramitació en línea requereix tenir un certificat o identificador digital que garanteixi 
l’autenticitat de les nostres dades al operar per internet.  
 
 
 

���� Què és un certificat digital i per a què el necess itaré? 
La obtenció d’un certificat digital ens garanteix la identitat de les persones per operar 
amb les diferents administracions públiques i ens assegura la integritat de les dades 
que trametem.  
 
En l’actualitat podem trobar diversos prestadors de serveis de certificació i, per tant, 
diferents certificats digitals. La Generalitat, a través de l’Agència Catalana de 
Certificació, posa a disposició de la ciutadania, de forma gratuïta, el certificat IdCAT 
per poder fer diversos tràmits a través d’internet. 
 
Amb l’identificador idCAT també es poden signar documents i  correus electrònics. 
 
 
 

���� A on el puc sol·licitar?  
Per sol·licitar un certificat digital es pot anar presencialment a qualsevol oficina de 
registre de la Generalitat de Catalunya que col·labori amb l’Agència Catalana de 
Certificació (consulta oficines a la pàgina web www.idcat.cat) o bé fer-ho en línea 
directament a la pàgina web www.idcat.es de l’Agència.  
 
 
 
 

���� Tinc un certificat diferent de l’Idcat, compleix l a normativa actual? 
Si disposem d’un certificat diferent de l’IdCAT i volem saber si aquest compleix amb 
els estàndards de qualitat i nivell de seguretat en referència a les actuals normatives 
vigents (Llei 59/2003, de Signatura Electrònica i la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels 
ciutadans als Serveis Públics) L’agència catalana de Certificació, a través de la seva 
pàgina web, ens indica una relació de les entitats que tenen classificades. 
 
http://www.catcert.cat/web/cat/5_2_entitats_certificacio.jsp#inici 
 
 
 
 
 
 


