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Les entitats heu descarregat el  

Certificat Digital de la FNMT amb 
 

Mozilla Firefox      o amb     Internet Explorer 
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Ara és necessari fer una copia de seguretat del certificat en 
un pendrive. 

 

 Si ho heu fet amb Mozilla Firefox, a més, necessiteu activar 
el vostre CD en el sistema operatiu de l'ordinador: 

Comencem: 
 
 

Connecteu el pendrive a l’ordinador 
 
 

Obriu mozilla firefox  



Feu clic a les tres línies i obriu la 
pestanya OPCIONS 



Aneu a “Privadesa 
i Seguretat 



Correu el cursor fins al final 
de la pàgina... 

 
...on apareix el botó 

“Visualitza els certificats... 



A la pestanya “Els vostres 
Certificats” hauria d'aparèixer el 

vostre CD que heu de marcar amb 
un clic 



 CD que heu de marcar amb un clic 
per a poder fer una copia de 

seguretat: 
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S'obre una finestra i heu d'anar a buscar el 
pendrive on copiar el certificat digital... 
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Un cop dins la 
carpeta 

corresponent us 
demana amb quin 
nom voleu guardar 

l'arxiu. 
 
 
 
 

Salveu l'arxiu 
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COMPTE, MOLT IMPORTANT: 
En aquest moment us demana posar una 

contrasenya al CD.    
Assegureu-vos escollir una contrasenya que 

recordareu. 
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Si el procediment s'ha fet amb correcció i 
sense entrebancs us ha de sortir aquest text... 
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Ja teniu el CD al 

pendrive!!! 
 

Guardeu-lo en un 
lloc conegut però 

amb accés limitat a 
qui està autoritzat a 
fer-ho servir (no us 

oblideu de la 
contrasenya...)  
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...i ara, els que heu 

treballat amb Mozilla, 
heu d’activar el CD a 

l’ordinador (per a què 
funcioni amb tots els 

navegadors). 
 

Per a començar la 
instal·lació feu doble 

clic en l'arxiu 
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Comenceu el 
procés 

d'instal·lació... 
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Guardeu l'arxiu 
a la carpeta que 
se us indiqui... 
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Us demana la 
contrasenya!!! 
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 Us pregunta si 
voleu que sigui 

aquest el CD amb 
el qual signareu 

documents 
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 Us confirma que 
s'ha importat el 
CD i descriu el 
nom de l'arxiu 
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21 

Si ho heu fet amb Internet Explorer: 
 

Ara és necessari fer una copia de seguretat del certificat 
en un pendrive. 

  

Comencem: 
 
 

Connecteu el pendrive a l’ordinador 
 
 
 

Obriu Internet Explorer  
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Entreu a “Eines” 

 

...i a “Opcions de Internet” 



23 

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 que voleu 
“exportar” al pendrive... 

 

...l comenceu a exportar-ho 
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S’obre la finestra “Assistent per l’exportació” 
 

...que us demana seguir uns passos d’instal·lació  
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Al primer pas feu clic a “Siguiente”  
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Al segon pas feu clic també a “Siguiente”  
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Al tercer pas feu clic en “Examinar”... 

...obriu el pendrive... 

...i doneu un nom a l’arxiu 

Abans de 
guardar 
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Ara feu clic a “Siguiente” per a finalitzar l’exportació 
del Certificat Digital al pendrive  
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...i finalitzeu el procediment  
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...i així us ho certifica un nou missatge!!!  
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El certificat digital ja és al pendrive! 
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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 legals, per tant en el moment 
que correspongui seria aconsellable corroborin si la 
normativa segueix vigent. 
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AQUESTA GUIA ÉS UN DOCUMENT DE TREBALL QUE L’EQUIP TÈCNIC DEL 
PROJECTE “NOU BARRIS DIGITAL” VOL COMPARTIR AMB LES ENTITATS DEL 
DISTRICTE AMB L’OBJECTIU DE DETALLAR: 
“PROCEDIMENT A SEGUIR PER A COPIAR EL CERTIFICAT DIGITAL A UN 
PENDRIVE”. 
 
PER A RESOLDRE ELS VOSTRES DUBTES PODEU CONTACTAR AMB NOSALTRES:  
saversano@coopelafabrica.cat          nbdigital@coopelafabrica.cat     
 
Telèfon/whatsapp:     
654 43 61 78 (Silvano) 
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Gràcies per la vostra col·laboració! 


