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PERQUÈ ÉS IMPORTANT SABER-HO? 
 

la FNMT ens informen que, en aplicació de la llei europea de 
referència, cada cop que el CD caduca, en el nostre cas cada 
dos anys, s'ha de tornar a identificar el Representant Legal de 
l'entitat tant mitjançant el Certificat de Dades Registrals com 
personalment a les oficines d'Hisenda.  
 

Ara bé, el Certificat de Dades Registrals, que el primer cop es va 
haver de demanar de forma presencial, es pot demanar 
telemàticament reduint a només una, la d'Hisenda, les visites i 
desplaçaments a oficines (hem creat un manual específic).  
 

AQUESTA OPERACIÓ (demanar el Certificat de Dades Registrals 
de forma telemàtica) S'HA DE FER ABANS QUE CADUQUI EL 
CERTIFICAT DIGITAL. 
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     ...I COM QUE AQUESTA OPERACIÓ (demanar el Certificat de 

Dades Registrals de forma telemàtica) S'HA DE FER ABANS QUE 

CADUQUI EL CERTIFICAT DIGITAL o hem de saber abans: 

 

Aquesta operació es pot haver fet amb: 

Mozilla Firefox      o amb     Internet Explorer 
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 Si ho heu fet amb Internet Explorer: 
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Entreu a “Eines” 

 

...i a “Opcions de Internet” 
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Apareix aquesta finestra 

...obriu la pestanya “Contenido” 
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Un cop dins l’espai “Contenido” feu 
clic a:                          “Certificado” 
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Seleccioneu el Certificat Digital... 
 

...amb un doble clic...  
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S’obre la finestra que us assenyala el 
període de validesa del Certificat Digital 
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 Si ho heu fet amb Mozilla Firefox: 
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Feu clic a les tres línies i 
obriu  la pestanya OPCIONS 

Obriu mozilla firefox  
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Aneu a 
“Privadesa i 
Seguretat” 
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Correu el cursor fins al final 
de la pàgina... 

 
...on apareix el botó 

“Visualitza els certificats... 
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A la pestanya “Els vostres 
Certificats” hauria d'aparèixer el 

vostre CD que heu de marcar amb 
un doble clic 
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Al fer doble clic us apareix en 
pantalla una finestra amb el període 

de validesa del vostre Certificat 
Digital 
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Avís important 

Aquesta presentació es únicament de caràcter divulgatiu. 
Els procediments administratius i la normativa vigent pot 
haver canviat o estat modificada per part de les autoritats 
competents, per tant en el moment que correspongui 
seria aconsellable corroborar si la normativa segueix 
vigent. 


