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L'Ajuntament de Castellar inicia una campanya per fomentar l'ús
de la signatura digital entre la ciutadania

Dijous 28 d'abril de 2005
El certificat digital permet fer tràmits amb les administracions públiques des
de casa, com presentar una instància o la declaració de la renda Pràcticament un
any després de la posada en marxa del TRAM, un mòdul de gestió municipal de
sol·licituds i tràmits per Internet integrat a l'Administració Oberta de Catalunya
(AOC), l'Ajuntament de Castellar del Vallès inicia una nova campanya de foment de
la signatura digital coincidint amb l'inici del període per presentar la Declaració de
la Renda. L'idCAT és un identificador digital emès per l'Agència Catalana de
Certificació (CATCert) que està adreçat a totes aquelles persones que necessitin fer
tràmits amb les administracions públiques catalanes. Qualsevol ciutadà o ciutadana
pot obtenir el seu certificat idCAT accedint a la pàgina web www.idcat.net i omplint
una sol·licitud. Posteriorment, podrà validar la seva identitat passant pel Servei
d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (Passeig Tolrà, 1), que és una entitat de
registre col·laboradora. Des de la posada en marxa d'aquest servei al juliol passat,
l'Ajuntament de Castellar ha expedit 40 certificats digitals. Amb la certificació
digital IdCAT es pot presentar una instància a l'Ajuntament a través del web
municipal, sense necessitat de passar pel consistori, així com realitzar tràmits amb
altres administracions públiques, com ara la presentació de la declaració de la renda
davant l'Agència Tributària. La signatura digital també permet consultar l'estat de
les gestions realitzades a través del TRAM. Tot això, sense desplaçaments i
garantint la validesa jurídica dels tràmits realitzats. A més, també assegura la
integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques, garantint la identitat
dels ciutadans i ciutadanes. Per a més informació podeu consultar la pàgina web de
l'Ajuntament de Castellar, www.castellarvalles.org/tramits.
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