
Un cop identificats, us apareixerà el for-
mulari de tramitació, on s’hauran d’om-
plir les dades de la sol·licitud. Les dades 
principals associades al certificat s’em-
plenaran automàticament.

Completeu el formulari i exposeu els fets que 
motiven la vostra sol·licitud i el que demaneu.

Podeu adjuntar-hi els documents 
que considereu necessaris amb 
l’opció “Adjuntar-hi documents”.
Cerqueu al vostre ordinador els 
documents que voleu adjuntar i 
li doneu a “Afegir” + “Continuar”.

Indiqueu el telèfon mòbil o correu electrònic 
per rebre l’avís quan tingueu una notificació 
del Consell Comarcal relacionada amb aquest 
tràmit. 

Un cop completat el formulari, seleccioneu 
“Continuar”. 
La pàgina següent us mostra una pantalla de 
confirmació de dades, on podeu optar per mo-
dificar-les o continuar amb la tramitació “És tot 
correcte, envia-ho”.

Finalment, us apareixerà un mis-
satge indicant que “Petició enviada” 
i podeu descarregar el comprovant 
de la sol·licitud que heu realit-
zat amb el corresponent registre 
d’entrada. Si heu autoritzat rebre 
comunicacions i avisos per mitjans 
electrònics, rebreu un correu elec-
trònic i/o SMS de confirmació. 
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Com tramitar una 
instància genèrica?

Idcat Mòbil Certificat 
Digital

A través de la nostra pàgina web:
www.vallesoriental.cat

Accediu a l’opció “Instància genèrica”.

Seleccioneu “Comença”:

A continuació us demanarà l’autenticació 
amb alguns dels sistemes següents: 
• Certificat digital
• idCAT Mòbil
• Sistema Cl@ve

Si no disposeu de cap d’aquests 
sistemes, us podeu donar d’alta 
a l’idCAT Mòbil, que us permetrà 
identificar-vos i signar electrònica-
ment amb el vostre telèfon mòbil.

Seleccioneu l’opció “Certificat digital” i us 
apareixerà una pantalla amb tots els certi-
ficats detectats en el vostre ordinador, on 
haureu de seleccionar el vostre.

Només necessiteu que introduïu 
el número DNI, data de caducitat, 
data naixement i el codi de barres 
de la targeta CatSalut i el vostre 
telèfon mòbil.

Confirmada l’alta al sistema, ja us podeu autenticar. 
Només caldrà que introduïu el vostre DNI i el telèfon amb 
el qual us heu donat d’alta i seleccionar l’opció: “Utilitza el 
meu idCAT Mòbil”. El sistema us enviarà un SMS amb la 
contrasenya que haureu d’introduir.
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https://www.vallesoriental.cat/
https://www.seu-e.cat/ca/web/ccvallesoriental/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/11500130?p_auth=YbFr3QqM
https://idcatmobil.seu.cat/
https://www.aoc.cat/portal-suport/idcat/idservei/idcat/

