Qüestionari d’acollida per a l’emissió del certificat digital IdCAT.
Llegiu i responeu amb atenció les següents preguntes:
Vull fer un certificat digital per a mi

Sí

No

Disposo de la meva documentació original i en vigor

Sí

No

Tinc coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (o els té algú de
casa)

Sí

No

Tinc una adreça de correu electrònic

Sí

No

Tinc ordinador amb accés a internet, o puc fer-ne ús en algun lloc.

Sí

No

Si heu respost NO a alguna de les qüestions anteriors,
no cal que continueu, no podreu fer ús de l’IdCat
Si el que voleu és demanar “l’Informe de Vida Laboral”, podeu demanar-lo al

tel. 901 50 20 50 i us l’enviaran a l’adreça que els consti en la seva base de dades.
Si ha canviat, haureu de presentar-vos-hi per modificar aquesta dada.
 El certificat digital IdCAT només pot ser emès personalment o mitjançant uns
poders notarials.
 Per a obtenir el certificat IdCAT, cal disposar de la vostra documentació
original i en vigor.
El certificat digital IdCAT us permetrà efectuar tràmits a través d’internet amb les següents
administracions i entitats
Generalitat de Catalunya

Ajuntaments

Diputacions provincials

Administració estatal

Banc de Sabadell

Agència Tributària

Institut Metropolità del Taxi (IMT)

Consells Comarcals
Seguretat Social (informe de vida laboral)
Consorci AOC

Agència Espanyola de Protecció de Dades

Altres

... i a més ...
Signar i encriptar correus electrònics, documents ofimàtics (OpenOffice, MS Office) i formularis web...
Funciona en MS Windows, Linux i Mac.
Llegiu-vos el manual d’instruccions i documentació que inclou el Clauer Id-Cat. El Consell
Comarcal de l’Anoia no és responsable en cap cas del mal ús que en pugueu fer.
Si oblideu la clau de l’IdCat, el formateu o bé el perdeu, us haureu d’esperar 1 mes per
obtenir-ne un altre.
Continua a l’altre banda

Dades personals:

No deixeu camps en blanc

Nom

Primer cognom

Tel

Segon cognom

DNI o NIE

Vàlid fins...

Adreça de correu electrònic

@

Adreça postal
Població

Codi postal

Comarca

Província

No es pot deixar cap camp en blanc.
Llegiu-vos el manual d’instruccions i documentació que inclou el Clauer Id-Cat, el Consell
Comarcal de l’Anoia no és responsable en cap cas del mal ús que en pugueu fer.
Si oblideu la clau de l’IdCat, el formateu o bé el perdeu, us haureu d’esperar 1 mes per
obtenir-ne un altre.

He llegit i entès el que s’exposa.
Igualada, _

de/d’

de 200

Signat

Dia assignat __________________________ a les _________

