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MANUAL COM ACCEDIR A LES NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES 

Per tal de poder accedir a les notificacions electròniques que teniu a la vostra disposició cal 

seguir aquests passos: 

1- Es rebrà un avís de notificació per correu electrònic i/o SMS

 
 

2- Es requerirà identificació, es pot fer de 2 maneres: 

- UTILITZANT UNA CONTRASENYA D’UN SOL ÚS. 

- AMB CERTIFICAT DIGITAL (DNIE, IDCAT, ...) 

 

 

2.1- AMB CONTRASENYA D’UN SOL ÚS: 

 

2.1.1- Prémer la icona “ Amb contrasenya d’un sol ús” 
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2.1.2- Introduir el NIF o CIF i el correu electrònic i clicar la icona “Envia’m la contrasenya” 

 

2.1.3- Es rebrà un correu electrònic o un SMS amb una paraula de pas 

 

2.1.4- Cal introduir aquesta paraula de pas a la següent casella i fer clic a la icona “accedeix” 
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2.1.5- Seguidament es visualitzarà la pantalla de l’assumpte de la notificació i el termini per 

accedir-hi. Cal fer clic sobre la icona “Accedeix a la notificació” per accedir a la notificació. 

 
 

2.2- AMB CERTIFICAT DIGITAL (DNIE, IDCAT, ...) 

 

2.2.1- Si es disposa de DNI ELECTRÒNIC – CERTIFICAT ELECTRÒNIC - idCAT, només 
cal que fer clic a la icona “Amb certificat digital” 
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2.2.2- Si no en té, el més ràpid és sol·licitar l’IdCAT , no tardarà més de 20 segons.  
 
Per aquest tràmit cal que feu clic aquí: https://idcatmobil.seu.cat/ i feu clic al botó “Comença”.  
 

 
 

2.2.3- Empleneu les dades i valideu. Ara ja esteu registrats a l’idCAT mòbil. Rebreu a casa una 
carta de confirmació d’alta, però ja podreu fer tots els tràmits al moment de realitzar l’alta, no 
cal esperar la carta.  Si teniu dubtes de com donar-se d’alta a l’IdCat mòbil podeu consultar el 
tutorial clicant aquí. 

 
 

mailto:aj.perello@elperello.cat
https://idcatmobil.seu.cat/
http://www.elperello.cat/sites/elperello/files/recursos/manuals/2018_02_22_manual_autenticacio_electronica_x_presentar_tramits_que_requereixen_autenticacio.pdf

