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Què és el Certificat digital? 



Què és el Certificat digital? 

És un document electrònic que garanteix la identitat  

d’una persona o d’una entitat a Internet.  

És l’equivalent electrònic al document d’identitat. 

Té un número de sèrie únic i una durada de 2 anys.  

  

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) és l’entitat oficial  

que emet i valida el Certificat digital. 

  

Des del 2016 totes les entitats estan obligades a tenir el Certificat digital 

per fer qualsevol gestió amb les administracions públiques.  

Què és el Certificat digital? 



Per a què serveix el Certificat digital? 



Per a què serveix el Certificat digital? 

• Per fer gestions a través de dispositius electrònics  

amb les administracions públiques estatals, autonòmiques 

i locals. Per exemple:  

 - tràmits d’hisenda,  

 - pagament de sancions,  

 - pagament de factures, etc. 

  

• Per demanar subvencions a la Generalitat de Catalunya  

i a l’Ajuntament de Barcelona, entre altres administracions. 

 

Hi ha 2 tipus de Certificat digital: 

 - Certificat d’una persona 

 - Certificat de representant per a persones jurídiques. 

 És el Certificat digital per a les entitats sense ànim de lucre. 

Per a què serveix el Certificat digital? 



Com demanar el Certificat digital? 



El procediment pas a pas 

Pas 1 

Consulta les Consideracions prèvies i prepara l’ordinador.  

Utilitza els navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. 

  

Pas 2 

Demana el Certificat digital a la pàgina web de la Fàbrica Nacional  

de Moneda i Timbre (FNMT). 

Rebràs un codi per mail que hauràs d’utilitzar en el pas 3, 

i tindràs 10 dies hàbils per acabar el procediment. 

 

Com demanar el Certificat digital? 

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas


El procediment pas a pas 

Pas 3 

Demana cita a la pàgina web de l’Agència tributària per acreditar  

la identitat de la teva entitat. 

Porta-hi la documentació que demanen: 

 - Document nacional d’identitat (DNI) 

 - Certificat del registre on està censada l’entitat  

 - El codi de la FNMT que has rebut per mail. 

  

Pas 4 

Quan rebis un altre mail de la FNMT, descarrega’t el Certificat digital.  

El cost del Certificat és de 14 € + IVA. 

 

Com demanar el Certificat digital? 



Pas 1: Consulta les Consideracions 

prèvies i prepara l’ordinador 



Abans de demanar el Certificat digital 

Llegeix i accepta la Declaració de Pràctiques de Certificació. 

 

Durant el procediment de demanda del Certificat digital 

És important utilitzar sempre 

 - el mateix ordinador  

 - el mateix usuari 

 - el mateix navegador (Mozilla Firefox o Internet Explorer) 

 

 

 

A vegades és necessari desactivar l’antivirus. 

 

No s’ha d’actualizar l’ordinador durant tot el procés. 

 

Pas 1: Consulta les Consideracions prèvies i prepara l’ordinador  



Ves al web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre 
(FNMT)  

Pas 1: Consulta les Consideracions prèvies i prepara l’ordinador  



Fes clic a l’opció “Certificat digital” 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 1: Consulta les Consideracions prèvies i prepara l’ordinador  

Certificat digital 



Fes clic a l’opció “Obtenir/renovar el seu Certificat digital” 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 1: Consulta les Consideracions prèvies i prepara l’ordinador  

Obtenir / renovar  

el seu Certificat digital 



Fes clic a l’opció “Certificat de representant” 

 

 

 

 

 

 

Pas 1: Consulta les Consideracions prèvies i prepara l’ordinador  

Certificat de 

representant 



Fes clic a l’opció “Persona jurídica”  

i llegeix les “Consideracions prèvies” 

 

 

 

 

 

 

Pas 1: Consulta les Consideracions prèvies i prepara l’ordinador  

Persona jurídica 

Consideracions 

prèvies 



Prepara l’ordinador  

Pas 1: Consulta les Consideracions prèvies i prepara l’ordinador  

Configuració manual 

Internet Explorer / 

Mozilla Firefox 



Configuració manual de Mozilla Firefox (1) 

Pas 1: Consulta les Consideracions prèvies i prepara l’ordinador  

Agrega el component 

de firma 



Configuració manual de Mozilla Firefox (2) 

Pas 1: Consulta les Consideracions prèvies i prepara l’ordinador  

Instal·la  

el component de firma 



Configuració manual de Mozilla Firefox (3) 

Pas 1: Consulta les Consideracions prèvies i prepara l’ordinador  

Instal·la  

tots els certificats arrel 



Configuració manual de Mozilla Firefox (4) 

Pas 1: Consulta les Consideracions prèvies i prepara l’ordinador  

Fes el mateix procés 

 per a cada certificat 



Configuració manual d’Internet Explorer (1) 

Pas 1: Consulta les Consideracions prèvies i prepara l’ordinador  

Descarrega  

el Configurador FNMT 



Configuració manual d’Internet Explorer (2) 

Pas 1: Consulta les Consideracions prèvies i prepara l’ordinador  



Configuració manual d’Internet Explorer (3) 

Pas 1: Consulta les Consideracions prèvies i prepara l’ordinador  

Instal·la 

el Configurador FNMT 

Reinicia 

 l’ordinador  

si el sistema  

t’ho demana. 



Pas 2: Sol·licita el Certificat digital 



Descarrega’t el Certificat digital des de CERES 

(Certificación Española) perquè: 

 - és l’entitat certificadora pública vinculada  

 a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre  

 - és l'entitat més econòmica de totes 

 les certificadores autoritzades. 

 

Pas 2: Sol·licita el Certificat digital 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante
http://www.fnmt.es/home


Sol·licitud telemàtica del Certificat digital 

Pas 2: Sol·licita el Certificat digital 

NIF de l’entitat 

Correu electrònic  

de l’entitat  



Sol·licitud telemàtica del Certificat digital 

Pas 2: Sol·licita el Certificat digital 

En el correu s’indica: 

• Tipus de Certificat 

• NIF de l’entitat 

• NIF del representant 



Pas 3: Acredita l’entitat a l’Agència 

tributària 



Com demanar cita a l’Agència tributària? (1) 

Pas 3: Acredita la teva identitat a l’Agència tributària 

Adreça: http://www.agenciatributaria.es/  

Cita 

prèvia 

http://www.agenciatributaria.es/


Com demanar cita a l’Agència tributària? (2) 

Pas 3: Acredita la teva identitat a l’Agència tributària 

Sol·licitud de cita prèvia 

Cita prèvia per a informació, 

assistència, requeriments 



Com demanar cita a l’Agència tributària? (3) 

Pas 3: Acredita la teva identitat a l’Agència tributària 



Com demanar cita a l’Agència tributària? (4) 

Pas 3: Acredita la teva identitat a l’Agència tributària 



Acredita la teva entitat a l’Agència tributària 

Pas 3: Acredita la teva identitat a l’Agència tributària 

El representat legal de l’entitat ha d’anar l’Agència tributària amb: 

 - una cita prèvia 

 - la documentació necessària: 

 1. Codi, obtingut per mail al Pas 2 

 2. DNI, NIE o passaport del representant legal de l’entitat 

 3. Certificat del registre on està censada l’entitat. 

 Aquest certificat és necessari per corroborar: 

  - que la persona física és el representant legal de l’entitat 

  - la vigència del càrrec del representant legal.  

 Aquest certificat haurà d’haver estar expedit 15 dies abans  

 de la data de sol·licitud del Certificat digital. 

 



Quina documentació has de portar a l’Agència tributària? 

Pas 3: Acredita la teva identitat a l’Agència tributària 

1. El codi que t’han enviat per mail al Pas 2: 

 

 

 

 

 

 

2. La documentació personal del representant legal 

3. El certificat de dades registrals de l’entitat. S’ha de demanar: 

 - al registre d’entitats del Departament de Justícia de la Generalitat 

 - al Consell Català de l’Esport, si ets una entitat esportiva  

 - al Ministeri de Justícia, si ets una entitat religiosa.  



Què és el certificat de dades registrals de l’entitat? 

Pas 3: Acredita la teva identitat a l’Agència tributària 

És un document que certifica:  

• que l'entitat està inscrita en un registre públic 

        on hi consten les dades de constitució de l’entitat.  

 

• que l’entitat té un representant legal inscrit en un registre 

        públic, on hi consta el nomenament i la vigència del seu càrrec.    



Com demanar el certificat de dades registrals de l’entitat? (1) 

Pas 3: Acredita la teva identitat a l’Agència tributària 

Per Internet, al web del Departament de Justícia de la Generalitat. 

 

 
Àmbits d’actuació 

Fes clic aquí: 



Com demanar el certificat de dades registrals de l’entitat? (2) 

Pas 3: Acredita la teva identitat a l’Agència tributària 

Si ho demanes per Internet, rebràs aquesta carta: 

 



Com demanar el certificat de dades registrals de l’entitat? (3) 

Pas 3: Acredita la teva identitat a l’Agència tributària 

Presencialment, al Departament de Justícia de la Generalitat,  

al carrer Pau Claris, 81.  

1. Emplena el formulari de sol·licitud 

 

Especifica aquí que sol·licites  

el certificat de dades registrals 

per demanar el Certificat digital 



Com demanar el certificat de dades registrals de l’entitat? (4) 

Pas 3: Acredita la teva identitat a l’Agència tributària 

2. Demana la carta de pagament  

· El Tens 10 dies hàbils per pagar. 

 

· Pots ingressar els 21,85 €: 

 - en un caixer automàtic 

 - o al web de CaixaBank. 

 

· Conserva el resguard  

del pagament com a comprovant. 



Pas 4: Descarrega’t el Certificat digital 



Descàrrega del Certificat digital (1) 

Pas 4: Descarrega’t el Certificat digital 

Entra al web de la FNMT 

NIF de l’entitat 

Codi de sol·licitud  
(del Pas 2) 



Descàrrega del Certificat digital (2) 

Pas 4: Descarrega’t el Certificat digital 

Paga el Certificat digital amb targeta de crèdit: 

 - Visa 

 - o Mastercard  

L’import és de 14 € + impostos = 16,94 € 



Descàrrega del Certificat digital (3) 

Pas 4: Descarrega’t el Certificat digital 

Fes clic a “Descarregar certificat”. 

Descarregar 

certificat 



Còpia de seguretat del Certificat digital 

Pas 4: Descarrega’t el Certificat digital 

Et recomanem que facis una còpia de seguretat  
del Certificat digital, i que l’exportis a un suport extern. 

 

Un suport extern pot ser: un disc dur extraïble,  
un llapis de memòria, una targeta criptogràfica, etc. 

 

Així assegures que, si li passa res a l'ordinador,  

no deixaràs de tenir accés al document.  



Exporta el Certificat digital des de Mozilla Firefox (1) 

Pas 4: Descarrega’t el Certificat digital 



Exporta el Certificat digital des de Mozilla Firefox (2) 

Pas 4: Descarrega’t el Certificat digital 

Fes clic aquí per 

veure els certificats 

que tens instal·lats 



Exporta el Certificat digital des de Mozilla Firefox (3) 

Pas 4: Descarrega’t el Certificat digital 

Exporta el Certificat 

digital 



Exporta el Certificat digital des d’Internet Explorer (1) 

Pas 4: Descarrega’t el Certificat digital 



Exporta el Certificat digital des d’Internet Explorer (2) 

Pas 4: Descarrega’t el Certificat digital 

Fes clic aquí per 

veure els certificats 

instal·lats 



Exporta el Certificat digital des d’Internet Explorer (3) 

Pas 4: Descarrega’t el Certificat digital 

Exporta  

el Certificat digital 



Exporta el Certificat digital des d’Internet Explorer (4) 

Pas 4: Descarrega’t el Certificat digital 

Exporta  

amb un assistent 

d’exportació 



Dona’t d’alta a la Bústia electrònica (1) 

Pas 4: Descarrega’t el Certificat digital 

És un servei que permet rebre notificacions administratives per Internet. 

Registra’t 



Dona’t d’alta a la Bústia electrònica (2) 

Pas 4: Descarrega’t el Certificat digital 

Selecciona  

el Certificat digital 



Dona’t d’alta a la Bústia electrònica (3) 

Pas 4: Descarrega’t el Certificat digital 

Rebràs per mail  

un codi de validació  



Apèndix 1: Identifica el representant 

legal de l’entitat 



Com s’identifica el representant legal de l’entitat?  

Apèndix 1: Identifica el representant legal de l’entitat 

1. Comprova que el representant legal sigui el mateix  

que hi ha al registre d’entitats: 

 - al certificat de dades registrals de l’entitat 

 - a l’acta de constitució  

 - o a l’acta de l’assemblea de l’entitat on es fan oficials 

 eventuals canvis a la junta directiva. 

 

2. Si no és la mateixa persona, demana el canvi i presenta  

al registre del Departament de Justícia o departaments corresponents 

l’acta de l’assemblea de l’entitat on es fan oficials els canvis  

de la junta directiva. 

 



Demana el certificat del Canvi parcial 

o el de l’elecció d’una nova Junta directiva (1)   

Apèndix 1: Identifica el representant legal de l’entitat 

1. Presencialment, al registre del Departament de Justícia 

 - Emplena la sol·licitud 

 - Paga la carta de pagament (21,85 €) 

2. Per Internet, al web del Departament de Justícia de la Generalitat. 

 

 

Àmbits 

d’actuació 

Fes clic 

aquí: 



Demana el certificat del Canvi parcial 

o el de l’elecció d’una nova Junta directiva (2)   

Apèndix 1: Identifica el representant legal de l’entitat 

Certificat  

de les dades registrals 



Demana el certificat del Canvi parcial 

o el de l’elecció d’una nova Junta directiva (3)   

Apèndix 1: Identifica el representant legal de l’entitat 

Fes clic al certificat de canvi parcial  

o al de l’elecció d’una nova Junta directiva.  



Emplena el formulari d’inscripció dels òrgans de govern 
d’una entitat  

Apèndix 1: Identifica el representant legal de l’entitat 

Aquest document es diu “Sol·licitud presencial”  

i es troba al web del Departament de Justícia.  

Inscripció dels òrgans 

d’una entitat 

Un cop emplenat el document, es genera automàticament  

la carta de pagament (21,85 €).  



Apèndix 2: Preguntes freqüents 



Apèndix 2: Preguntes freqüents 

El Certificat digital només serveix per relacionar-se  

amb l’Agència tributària? 

No. Serveix per a qualsevol expedient d’una Administració pública  

i per a qualsevol tràmit, com per exemple, les subvencions.  

També serveix per poder facturar a l’Administració pública,  

mitjançant la factura electrònica. 

 

La signatura digital és el mateix que el Certificat digital?  

No del tot. Per signar digitalment un document ho has de fer amb el Certificat 

digital. Tanmateix, és habitual que s’utilitzin per a la mateixa funció,  

sense establir diferències. 

 

Puc aconseguir el Certificat digital si el càrrec de president  

està caducat?  

No. 



Apèndix 2: Preguntes freqüents 

El Certificat digital caduca?  

Sí. Té una validesa de 2 anys.  

Pots renovar-lo telemàticament abans que caduqui.  

Però si el Certificat caduca abans de renovar-lo, 

hauràs de fer tot el procés de nou. 

 

El Certificat digital només es pot instal·lar en un sol ordinador?  

No. Un cop descarregat a l’ordinador on vas fer la sol·licitud,  

pots exportar-lo a tants ordinadors com vulguis. És molt aconsellable fer-ho. 

 

La meva entitat pot tenir un Certificat digital a nom d’alguna persona 

que no sigui el president? 

Si el representant legal de l’entitat és el president, el Certificat digital  

va a nom seu. Si el representant legal de l’entitat és una altra persona, 

aleshores el Certificat digital ha d’anar en nom d’aquesta altra persona. 



Apèndix 2: Preguntes freqüents 

S’han de tornar a fer tots els tràmits quan canviï el president de l’entitat?   

Sí.  

 

Serveix el certificat IDCAT com a substitut del Certificat digital?  

No. El certificat IDCAT no identifica persones jurídiques, és a dir, entitats. 

 

La meva entitat té un Certificat digital anterior a l’1 de juliol de 2016.  

És vàlid? 

Sí, fins a la data de caducitat. Però no es pot renovar telemàticament. 

 

Es pot anul·lar un Certificat digital? 

Sí. Es pot fer en qualsevol moment,  

de manera presencial, per telèfon o a través del web. 

 

Què és la Direcció Electrònica Habilitada? 

És un servei del Ministeri d’Hisenda que permet a les entitats rebre notificacions 

administratives. Evita a l’entitat haver de revisar la bústia periòdicament. 




