
  

SISTEMES DE VERIFICACIÓ D’IDENTITAT

Les Administracions Públiques estan obligades a verificar la identitat de les persones que participen en un 
procediment administratiu. Com enguany, el procediment d’admissió serà totalment telemàtic, els participants en el 
procedimient hauran d’identificar-se amb alguns del certificats electrònics vàlids. Aquestos són els següents:

1. Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV). 
Aquest és el que es pot aconseguir a l’Ajuntament. L’Ajuntament facilita el codi de generació de certificats de 
ciutadà, amb el qual i entrant a la pàgina web que indica es pot generar el certificat digital.
https://genera.accv.es/apsc/frontal/index.htm

2. Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve. Ha de registrar-se en Cl@ve per Internet, i 
sol·licitar la carta d’invitació, que serà enviada per correu postal al domicili fiscal. Ha de completar el registre 
amb el codi Segur de Verificació (CSV).
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html

3. eDNI, amb lector respectiu. Per a la utilització del DNI és necessari comptar un lector de DNI i amb 
determinats elements de software que ens van a permetre l’accés al xip de la tarjeta i, per tant la utilització 
dels certificats continguts en ell. Aquest software el podem trobar a la següent página web:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/

https://genera.accv.es/apsc/frontal/index.htm
mailto:Cl@ve
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/


  

4. Combinació del DNI i IDESP (o número de suport) juntament amb l’acceptació de comprovació del Ministeri  
d’Interior. Acceptant la comprovació davant el Ministeri de l'Interior.
https://sede.educacion.gob.es/tramite/documentos/ayuda_identidad.pdf

5. Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació per part del Ministeri d’Interior.  
https://sede.educacion.gob.es/tramite/documentos/ayuda_identidad.pdf

6. Número de Certificat de Registre de Ciutadania de la Unió Europea (precedit per la lletra C), juntament amb 
l’acceptació de comprovació per part del Ministeri d’Interior.
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/extranjeria/pr_cer_reg_ue.html
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Per a formular la sol·licitud d'admissió es podran utilitzar diferents sistemes de verificació d'identitat
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