
 
 

 
 
 
 

 

 

Nou accés Portal Generador ITE 
 
Al dirigir-se a la web del Portal Generador ITE 

(http://ite.agenciahabitatge.cat/Ite/AppJava/views/login.xhtml ) , veuran aquesta 
pantalla: 

 
 
En fer clic a l'enllaç “Accés amb certificat digital” es redirigirà a la pantalla de login de 

AOC: 
 

 
 
Ha de prémer el botó del certificat digital i, si és vàlid, el/la redirigirà al Portal 

Generador ITE. 
 
La primera vegada que redirigeix pot ser que aparegui una pantalla que diu que la 

pàgina no és segura. Simplement haurà de fer els següents passos (marcat en vermell), 
depenent del navegador que estigui usant: 



Pot aparèixer: 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

 

 
Pot aparèixer: 

 

O pot ser: 

 



O potser apareix: 

 
Si el seu usuari està donat d'alta prèviament al Generador ITE entrarà directament. 

Sinó, anirà de nou al login i es mostrarà un missatge d'error. En aquest cas, haurà 
d’enviar un correu a CSU (csu@gencat.cat) per tal de revisar l'usuari (DNI) amb el qual 
s'ha donat d'alta a l'aplicació i comparar-lo amb l'usuari del certificat digital per cercar on 
està l’error. 

 



 
 

 
 
 
 

 

 
 
En cas que l'error es produeixi en el certificat l’error es quedarà en la mateixa pantalla; 

en la part inferior tenen un botó que els donarà més informació sobre com fer login.  
En aquest cas el problema no és de Generador ITE, sinó del certificat, pel que haurà 

de comprovar si el seu certificat està vigent o te algun error de funcionament. 
 

 
  



Els sistemes d’identificació acceptats són:  
 

idCAT 
Mòbil 

Es tracta d’una solució del Consorci 
AOC, adreçada a l’autenticació 
d’usuaris i signatura electrònica, 
orientat al ciutadà i basat en 
l’enviament de paraules de pas d’un 
sol ús al seu telèfon mòbil, com a 
alternativa a l’ús dels certificats digital. 
El sistema ofereix un nivell de 
seguretat mig d’acord amb el que 
estableix l’Esquema Nacional de 
Seguretat. 

https://idcatmobil.seu.cat/  

Certificats 
digitals 

Els usuaris es poden identificar amb 
qualsevol certificat qualificat d’acord 
amb el Reglament 910/2014 
d’Identificació i Serveis de Confiança. 

Més informació  

Cl@ve 

És el sistema de gestió d’identitats 
que fa servir l’Administració General 
de l’Estat i que ofereix les següents 
modalitats: 

• Cl@ve PIN: Mecanisme 
d’identificació basat en 
l’enviament de paraules de 
pas d’un sol ús al telèfon 
mòbil. 

• Cl@ve Permanente: Usuari i 
password estable per a un 
us més freqüent 

• Identificació transfronterera 
eIdAS. Accés als 
mecanismes d’identificació 
notificats pels diferents 
estats membre de la Unió 
Europea. 

 

 
 

https://idcatmobil.seu.cat/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/certificats-admesos-pel-validador-del-consorci-aoc/

