
 

 

 

 

 

MANUAL PER A LA UTILITZACIÓ 

DE L’IDCAT MÒBIL EN EL TRÀMIT 

DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

DE VEHICLES ELÈCTRICS O 

INFRAESTRUCTURA DE 

RECÀRREGA PER A VECHICLES 

ELÈCTRICS EN CAS DE PERSONES 

FÍSIQUES EN EL PROGRAMA 

MOVES 
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1. INTRODUCCIÓ 

El tràmit de sol·licitud de subvenció del programa MOVES en el cas de persones físiques, permet 

fer el tràmit mitjançant una signatura digital (com per exemple el DNI electrònic) o bé, la 

identificació amb IDCat Mòbil. Aquestes dues alternatives agilitzaran la resolució dels ajuts per 

part de l’ICAEN i per tant, es recomana la seva utilització. 

 

2. COM DONAR-SE D’ALTA A L’IDCAT 

Des del panell d’identificació de l’idCAT, fer clic a l’enllaç “Dona’m d’alta” 
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Es pot fer la identificació amb DNI, amb la targeta sanitària del CatSalut, amb el telèfon mòbil, o 

mitjançant qualsevol certificat digital. 

Si la identificació es realitza amb el DNI o la targeta sanitària, cal omplir les dades que es 

demanen i seguir els passos necessaris amb el mòbil per tal de d’associar el número de mòbil a 

la  identificació. 

 

3. OMPLIR LES DADES PERSONALS 

La primera vegada que s’usa l’idCAT Mòbil, l’aplicatiu demana de manera obligatòria omplir el 

perfil amb les dades personals. 

És important que els camps de les dades personals del perfil de l’idCAT Mòbil estiguin omplerts 

i que aquestes siguin correctes, ja que constaran directament en el formulari que posteriorment 

caldrà descarregar per tramitar les esmenes. 

A continuació, cal clicar l’enllaç a “La meva carpeta”... 

 

...i fer  clic a “Accés a la meva carpeta” 

 

Cal identificar-se amb el DNI i el número de telèfon mòbil. 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do?set-locale=ca_ES
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Aleshores, cal introduir el codi de verificació que s’enviarà al mòbil. 

 

En la pantalla que es mostra, fer clic a l’apartat “Personalització” 

 

 

Un cop es comprova que tota la informació és correcta i s’han completat les dades buides, cal 

fer clic a “Accedir a la Seu Electrònica”. 

 

Una vegada introduïda tota la informació, fer clic a “Modificar les dades”. 

 

Amb les dades personals omplertes, s’haurà completat el perfil d’IDCat Mòbil i ja es podrà 

utilitzar per poder enviar esmenes administratives. 

 


