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EL CERTIFICAT DIGITAL: 

QUÈ,COM I PER QUÈ? 

 



Continguts de la sessió 

• Què és un certificat digital, per què el necessitem i evolució? 

• Quins tipus de certificats digitals existeixen? 

• Tràmits electrònics amb les diferents Administracions que podeu 
realitzar. 

• Quin certificat digital he de sol·licitar per a la meva entitat?  

• Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona Jurídica 
de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre? 

• Gestió del certificat: Suspensió, renovació, modificació... 

 



Què és un Certificat Digital? 

 Un Certificat Digital és l’equivalent electrònic a un document 
d’identitat.  

 

 El Certificat Digital l'ha d'emetre i validar una entitat autoritzada per fer-
ho, anomenada "entitat certificadora".  

 

 És un document digital certificat que garanteix la identitat d’un 
subjecte o entitat. 

 

 Software: s'instal·la en cada un dels dispositius (ordinador o telèfon).  

 

 Té un període de validesa limitat que està inclòs en el propi Certificat.  

 



Què és un Certificat Digital? 

El Certificat Digital ens serveix per: 

 

 Autenticar la identitat de la persona usuària de forma electrònica 
davant tercers 

 - Tràmits amb l’Agència Tributària. 

 - Pagament de factures. 

 - Tràmits amb la Seguretat Social. 

 

 

 Signar digitalment de forma que es tingui una garantia d’integritat de 
les dades transmeses i de la seva procedència. 

 



Per què necessitem un Certificat Digital? 

 El 2 d'octubre de l’any 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

 

 Aquesta Llei obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les 
Administracions Públiques per mitjans electrònics (article 14.2). 

 

 

 



Quins tipus de certificats digitals 
existeixen? 

Hi ha diferents empreses certificadores: CATCERT (idCAT), CERES (FNMT), 

PIMEC (Firmaprofesional), CAMERFIRMA, ... 



Tràmits amb les Administracions Públiques 

Generalitat de Catalunya 

(idCAT Mòbil) 
FNMT 

(Certificat CERES) 

Entitats 
Certificadores 

Vàlid per a totes els tràmits  
amb les AAPP. 
 

• Persona Física i Jurídica  
• Preu: 21,85 € + 16,94 € 

• Vigència: 2 anys 

Vàlid per a tràmits amb la 
Generalitat i Ajuntaments.  
 

• Persona Física 

• Preu: gratuït  
• Vigència: No caduca 



Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona 
Jurídica de la FNMT 

 



Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona 
Jurídica de la FNMT 

  PAS 1, VERIFICAR LES CONSIDERACIONS PRÈVIES 

 

 Tot el procés s’ha de realitzar amb el mateix ordinador. 

 

No es pot formatejar ni actualitzar l’ordinador durant el procés de 
sol·licitud. ALERTA  ACTUALITZACIONS AUTOMÀTIQUES! 

 

Per la sol·licitud només podrem utilitzar l’Internet Explorer o el Mozilla 
Firefox (La versió 69 i superior no està soportada), s’aconsella fer una 
actualització abans d’iniciar el procés. 

 

 Aturar durant el procés l’antivirus. 

 

 Per configurar els Navegadors web, trobarem tota la informació a la 
web de la FNMT, escollint quin navegador utilitzarem. 

 

 Per a cada Navegador existeix un configurador automàtic  

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/consideraciones-previas
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/acerca-de-internet-explorer/-/asset_publisher/fVZppcBHj0oa/content/1628-configuracion-para-obtener-o-renovar-el-certificado-con-windows?inheritRedirect=false&redirect=https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/acerca-de-internet-explorer?p_p_id=101_INSTANCE_fVZppcBHj0oa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/acerca-de-internet-explorer/-/asset_publisher/fVZppcBHj0oa/content/1628-configuracion-para-obtener-o-renovar-el-certificado-con-windows?inheritRedirect=false&redirect=https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/acerca-de-internet-explorer?p_p_id=101_INSTANCE_fVZppcBHj0oa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/acerca-de-internet-explorer/-/asset_publisher/fVZppcBHj0oa/content/1628-configuracion-para-obtener-o-renovar-el-certificado-con-windows?inheritRedirect=false&redirect=https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/acerca-de-internet-explorer?p_p_id=101_INSTANCE_fVZppcBHj0oa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1


Calendari orientatiu sobre el procediment d’obtenció del 
certificat digital de la FNMT? 

 



Com sol·licitar el Certificat de Representant  
de Persona Jurídica de la FNMT 

 PAS 2, (2.1) SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT DE DADES REGISTRALS 

 

Aquest document certifica:  

 

1. Les dades registrals de l'entitat.  

2. El nomenament i vigència del càrrec de la persona que actua com a 
representant.  

 

Procediment per a obtenir el Certificat de Dades Registrals: 

 

 

 Emplenar la sol·licitud 

 Liquidar carta de pagament (21,85 €) 

 Entregar sol·licitud + carta pagament al registre.  

 



Com sol·licitar el Certificat de Representant  
de Persona Jurídica de la FNMT 

B) Telemàticament: 

 

Des de la web del Departament de Justícia : http://justicia.gencat.cat/ca/inici 

 

 

 

 Un cop omplert el formulari, se’ns generarà la carta de pagament del tràmit 
(21,85 €) que haurem de liquidar en el termini de 10 dies hàbils. 

 

 El pagament es pot fer mitjançant caixers automàtics o per internet. 

 

 El termini aproximat de recepció del Certificat de Dades Registrals és de 15 
dies. 

 

http://justicia.gencat.cat/ca/inici


Com sol·licitar el Certificat de Representant  
de Persona Jurídica de la FNMT 

PAS 2, (2.2) CITA PRÈVIA A HISENDA 

Sol·licitar cita prèvia a qualsevol oficina de l’Agència Tributària mitjançant la 
seva web:  http://www.agenciatributaria.es/ 

 

 

 

 1.1 Introduirem el NIF i nom de l’entitat 

 

 

 

 1.2 Escollirem l’oficina on volem la cita 

 



Com sol·licitar el Certificat de Representant  
de Persona Jurídica de la FNMT 

PAS 3, (3.1) SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT DIGITAL 

 

Des de la web de la FNMT: 
https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio 

 

 Seguirem aquesta ruta: 

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio


Com sol·licitar el Certificat de Representant  
de Persona Jurídica de la FNMT 

PAS 3, (3.1) SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT DIGITAL:  
    

       

                                         A) NIF de 
l’entitat (9 caràcters) 

 

                                         B) 
Correu electrònic 

 

 

     

                                              C) Acceptació 
de les condicions 



Com sol·licitar el Certificat de Representant  
de Persona Jurídica de la FNMT 

PAS 3, (3.1) SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT DIGITAL: 

 

        
  Rebrem per correu electrònic la  

                                                                      confirmació amb: 

 

        
  - Codi de sol·licitud 

 

        
  - NIF Associat 

 

        
  - Informació per la acreditació    
        
 (Pas 3.2) 

 



Com sol·licitar el Certificat de Representant  
de Persona Jurídica de la FNMT 

PAS 3, (3.2) ACREDITACIÓ I IDENTITAT 

 

El dia de la cita amb Hisenda, el representant legal de l’entitat s’haurà de 
personar amb: 

 

 El codi de la sol·licitud que ha rebut al correu electrònic (Pas 3.1). 

 

 El seu DNI. 

 

 El Certificat de Dades Registrals emès pel registre on està inscrita 
l’entitat (Dep. Justícia, Consell de l’Esport, etc.). Aquest document 
acredita la seva condició de representant legal de l’entitat així com la 
vigència en el càrrec. El Certificat de Dades Registrals haurà d’estar 
expedit en els 15 dies hàbils anteriors a la data en què us personareu 
a Hisenda per tal d’acreditar-vos. 

 



Com sol·licitar el Certificat de Representant  
de Persona Jurídica de la FNMT 

PAS 4, DESCÀRREGA  

 

Passades 24h aproximadament del Pas 3.2, rebrem l’avís al correu 
electrònic “o no” que ens informarà que podem descarregar el certificat. 

 

Des de la web de la FNMT: https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio 

 

 

 

 

Omplir caselles: 

  - NIF de l’entitat 

  - Codi de sol·licitud 

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio
https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio


Com sol·licitar el Certificat de Representant  
de Persona Jurídica de la FNMT 

PAS 4, DESCÀRREGA 

Abans d'iniciar la descarrega del certificat, ens apareixerà l‘aplicació 
per a poder fer efectiu el pagament de 16,94€ 

 



Com sol·licitar el Certificat de Representant  
de Persona Jurídica de la FNMT 

 
PAS 4, DESCÀRREGA 

... I finalment! 

 Introduir novament NIF de l’entitat, i codi de sol·licitud. 

 Arribats aquí podrem descarregar el certificat tantes vegades  
com sigui necessari. 

     

 



Gestió del certificat: Suspensió,  
renovació, modificació... 

Un cop descarregat:  

 

 Recomanem fer una còpia de seguretat del Certificat en un dispositiu 
extern. Manual d’instruccions 

 

 Anul·lació: ho haurà de sol·licitar el titular del Certificat. 

Anul·lació online   - Físicament en una oficina d’Hisenda. 

 

 Renovació: Actualment la FNMT no renova certificats de representats 
de persones jurídiques, amb el propòsit d’actualitzar-los a la llei de juliol 
de 2016. 

 

 Modificació: no es permet efectuar modificacions en les dades del  
Certificat, més que el correu electrònic de notificacions. 

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/administrador-unico-solidario/copia-de-seguridad-del-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/administrador-unico-solidario/copia-de-seguridad-del-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/administrador-unico-solidario/copia-de-seguridad-del-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/anular/solicitar-anulacion
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/anular/solicitar-anulacion
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/anular/solicitar-anulacion
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/anular/solicitar-anulacion


On es guarden els certificats  
en el navegador 

Un cop descarregat:  

 

 Les versions de navegadors vàlides per aquests tipus de certificats son: 

Microsoft / Mozilla Firefox. Depenent de la versió de l'explorador la ruta 

pot variar. 

 

 • A Microsoft Internet Explorer el trobarem a Eines/Opcions  

 d'Internet/Contingut/Certificats. 

  

       • En Mozilla Firefox el trobarem a Eines/Opcions/Avançat/Xifrat/Veure 

  certificats . 

 



Calendari orientatiu sobre el procediment 
d’obtenció del certificat digital de la FNMT? 

 



idCAT Mòbil 

Com obtenim l’idCAT 
Mòbil? 

Des de l’ordinador de casa 

 

(DNI i Targeta CatSalut) 

Anant a una entitat de registre 
(Amb DNI/NIE) 

Descarregar a: 
www.idcatmobil.seu.cat 

On validareu la vostra identitat. 



Com obtenim l’idCAT Mòbil? 



Com obtenim l’idCAT Mòbil? 



Enllaços i contactes 

 Torre Jussana 

- Especial Certificat digital 

 

 ID Cat 

- ID Cat certificat 

- Oficines d’atenció ciutadana 

 

 

 FNMT 

- Seu electrònica de la FNMT 

- Departament de justícia (Certificat de registre) 

 

 

http://www.tjussana.cat/certificat.php
https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/inicio
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/associacions/


Gràcies! 

      Per a més informació: 
 

•          www.tjussana.cat  
 


