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Certificat Digital de Representant 

Legal, de la FNMT 

 

Procés d’obtenció i instal·lació del Certificat Digital de 

Representant Legal, de la FNMT, en 4 passos + 1 (certificar 

els càrrecs de la junta directiva per a identificar el/la Representant Legal de 

l’entitat). 

 

 Materials de suport al teixit associatiu del Districte de Nou Barris 

Febrer 2021 
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Què és el Certificat Digital? 
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• És una certificació electrònica oficial per a persones físiques i/o per a representants legals 

de persones jurídiques que vincula unes dades de verificació de signatura i en confirma la 

seva identitat electrònicament.    Per tant, permet garantir la identitat d'un subjecte.  

És, doncs, l'equivalent electrònic a un Document d'Identitat. 
 

• El certificat digital és un mitjà d'identificació electrònic que permet que tant qui emet un 

missatge com qui ho rep puguin identificar-se mútuament amb la certesa que són ells, i no 

cap altre, els que estan fent la comunicació. Garanteix que cap tercera persona intercepti 

el contingut del missatge i que aquest pugui ser alterat.  

 

• Té un valor legal d’identificació equivalent al de la obtinguda amb un DNI, passaport i el 

seu ús esta previst i validat com el de la signatura manuscrita. 
 

• El certificat digital l'ha d'emetre i validar una entitat autoritzada per fer-ho, l'anomenada 

"entitat certificadora".  En aquest cas, parlem de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, 

FNMT. 
 

• Cada certificat està identificat per un número de sèrie únic i té un període de validesa que 

està inclòs en el propi certificat (2 anys el de representant legal i 4 el de persona física, 

NO ES POT RENOVAR. El nou procediment d’obtenció es millor que es comenci abans 

que caduqui el certificat actual).  
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Per què necessitem aquest certificat? 

• A partir del 2 d'octubre de 2016 entra en vigor la Llei 39/2015 

(de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas Españolas), que desenvolupa la 

normativa europea del  23  de  juliol  del  2014, i que obliga totes les 

entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per 

mitjans electrònics. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=ES
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Per què serveix? 

• Realitzar tràmits  electrònicament  

amb les diferents administracions públiques estatals, 

autonòmiques i locals (tràmits amb hisenda, Generalitat, 

Ajuntament, pagament de sancions, pagament de factures, 

etc). 

 

• Sol·licitar i justificar subvencions 

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, 

entre d’altres administracions, permeten fer els tràmits de 

subvencions en línia, mitjançant el certificat digital. 
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Certificat Digital per Associacions 

 Existeixen diferents tipus de certificat digital. Dos d’ells ens 

interessen particularment: 
 

• Certificat de persona física 
 

• Certificat de representant legal, per a persones jurídiques 

 
 

 Les entitats sense ànim de lucre han de sol·licitar el: 
 

• Certificat de representant legal, per a persones jurídiques 

 Cada certificat està identificat per un número de sèrie únic i té un període de validesa 

que està inclòs en el propi certificat (2 anys, NO ES POT RENOVAR. El nou 

procediment d’obtenció és millor que comenci abans que caduqui el certificat actual). 

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica
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El procés cronològicament 

2. Sol·licitar el Certificat 
Digital a la web de la FNMT 

3. Acreditar la identitat en una 
oficina del registre (Agència 
Tributària o Oficina de Correos) 

4. Descarregar el Certificat 
Digital des de la web de la FNMT 

1. Consultar les 
Consideracions prèvies i 
configuració del navegador 
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COMPTE:    El/la Representant Legal de l’entitat, en el pas 3, haurà d’acreditar la seva 

identitat en una oficina del registre (actualment es pot fer a l’Agència Tributària o a Correos).  
 

En aquell moment s’haurà de presentar i entregar el Certificat de Dades Registrals o la 

Inscripció dels nous òrgans de govern de la vostra entitat (es demanen al Departament 

de Justícia o al Consell Català de l’Esport ,de la Generalitat).   
 

És un document que acredita els càrrecs actuals de la Junta, en el qual surten els noms de 

les persones a la junta, especialment el de Representant Legal (president o presidenta).   

 

Hem creat un manual on s’explica el procediment d’obtenció d’aquests documents (aquests 

tràmits es fan telemàticament).  
 

Aquest pas és previ als altres 4 ja que depèn de la vigència en el càrrec de la Junta 

Directiva de la pròpia entitat (el tràmit administratiu per a renovar-la pot tardar fins a tres 

mesos).  

La composició de la Junta, durada i vigència del càrrec, està determinada en els estatuts de 

l’entitat (habitualment està definida i la podeu revisar llegint els articles 14 i 15 dels vostres 

estatuts. Si no els heu modificat per raons internes, la durada dels càrrecs és de 5 anys).  
 

El certificat de dades registrals, a Justícia, té actualment una taxa d’11€.  

El canvi de Junta, en canvi, ja no té cap taxa associada. 

http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-duna-associacio
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-duna-associacio
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-duna-associacio
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-duna-associacio
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-duna-associacio
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-duna-associacio
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-duna-associacio
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-duna-associacio
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-duna-associacio
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-duna-associacio
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-duna-associacio
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El procés cronològicament 

1. Consultar les 

Consideracions prèvies i 

configuració del navegador 

• Per raons operatives, aconsellem que aquest tràmit es comenci NOMÉS un 

cop tingueu “a les vostres mans” el certificats que us acredita com a 

“Representant Legal” de l’entitat. 

 

• En primer lloc, és necessari consultar les Consideracions prèvies i 

configuració del navegador i “preparar” l’ordinador per sol·licitar el certificat 

digital a la web de la FNMT (haureu de descarregar i instal·lar un 

Configurador de la FNMT en el vostre ordinador). 

 

• Bàsicament es tracta de fer TOT el procés des del mateix ordinador (amb 

qualsevol navegador i sistema operatiu). 

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/configuracion-previa
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/configuracion-previa
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas
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El procés cronològicament 

2. Sol·licitar el Certificat Digital a la web de la 

FNMT 

 En segon lloc s’ha de Sol·licitar el certificat digital al web de la FNMT. En el 

moment de fer-ho rebreu per mail un codi de sol·licitud que us servirà més 

endavant per acreditar haver demanat correctament un CD a la FNMT. Haureu 

d’entregar còpia del mail amb el número en una oficina del registre (Agència 

Tributària o Oficina de Correos). 

 

 La principal novetat d’aquest punt, és que en el procediment us demanen 

assignar una contrasenya, al CD que més endavant obtindreu.   Recordar-la 

resultarà fonamental per activar i fer còpies de seguretat del mateix.   

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/solicitar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/solicitar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/solicitar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/solicitar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/solicitar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/solicitar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/solicitar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/solicitar-certificado
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El procés cronològicament 

3. Acreditar la identitat en una oficina del 
registre (Agència Tributària o Oficina de Correos) 

 Ha arribat el moment d’acreditar la identitat en una oficina del registre 

(demanar cita prèvia al web de l’Agència Tributària i acudir a la cita amb la 

informació requerida: documentació personal del representant legal,  

certificat del registre d’entitats  i codi  de la FNMT (rebut en el pas 2). 

 

 Des de la tardor del 2020, és possible acreditar la identitat a una Oficina 

de Correos.   A més dels documents obligatoris i requerits, que acabem de 

detallar, haureu d’omplir un formulari de sol·licitud que, juntament al vostre 

DNI escannejat, s’envia a la FNMT per a la seva acceptació.   A Correos 

no cal agafar cita prèvia.   

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad/correos
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad/correos
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad/correos
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad/correos
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad/correos
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El procés cronològicament 

4. Descarregar el Certificat 
Digital des de la web de la FNMT 

  
 Finalment, rebreu un mail per Descarregar el Certificat Digital del 

web de la FNMT (molt recomanable exportar el certificat digital a un 

llapis de memòria o a un altre ordinador).   En el moment de 

descarregar el Certificat Digital s’haurà de pagar 14€ + IVA (preu del 

Certificat Digital de la FNMT). 

  

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/descargar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/descargar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/descargar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/descargar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/descargar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/descargar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/descargar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/descargar-certificado
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Pas 1 

1. Consultar les Consideracions prèvies 

i configuració del navegador 
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Consideracions prèvies i configuració del navegador 
Per raons operatives, aconsellem que aquest tràmit es comenci NOMÉS un cop tingueu “a les vostres 

mans” el certificats que us acredita com a “Representant Legal” de l’entitat. 

 

• Heu de descarregar i instal·lar un Configurador de la FNMT en el vostre 

ordinador. 

• S’ha de realitzar tot el procés d’obtenció del certificat des del mateix ordinador. 

• No s’ha de formatar l’ordinador entre el procés de sol·licitud i el de descàrrega 

del certificat.  

• No s’ha de realitzar cap mena d’actualització a l’ordinador durant tot el procés. 

• En ocasions és necessari desactivar l’antivirus 

• Previ a la sol·licitud del certificat, cal llegir i acceptar la Declaració de 

Pràctiques de Certificació, on s'explica sota quines condicions CERES presta 

aquest servei. 

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/consideraciones-previas
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Consideracions prèvies i configuració del navegador 

Entrar a la web de la FNMT (Fábrica 
Nacional de Moneda i Timbre) 
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Consideracions prèvies i configuració del navegador 

Opció Certificació Digital 
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Consideracions prèvies i configuració del navegador 

Certificado representante 
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Consideracions prèvies 

Consideracions prèvies i configuració del navegador  
a la web de la FNMT 

Opció persona jurídica 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/consideraciones-previas
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Configuració navegadors 

Configuració necessària  

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/consideraciones-previas
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Configuració automàtica del Configurador FNMT 

Configurador FNMT 
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Configuració automàtica del Configurador FNMT 

Executar i Instal·lar el 
configurador. Haureu 
d’acceptar totes les 
indicacions que us vagin 
sortint en el 
procediment 
d’instal·lació.  
La instal·lació són 
alguns passos i es triga 
uns minuts en acabar, 
tingueu paciència. 





...instal·lar 



...esperar 



...Terminar 
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Pas 2 

2. Sol·licitar el Certificat 
Digital a la web de la FNMT 



...torneu al tràmit 
 i sol·liciteu el certificat... 



...amb el CIF/NIF de l’entitat i 
una adreça de correu electrònic 



... i, abans d’enviar la 
petició, haureu d’acceptar 

les condicions de 
expedició del CD 



...heu d’acceptar “Obrir l’enllaç” 



...com a novetat, en el procediment se 
us demana escollir una contrasenya (us 

demanem apuntar-vos-la, és molt 
important recordar-la en el moment 

oportú) 
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A l’ “Enviar Petición” us confirmen que la sol·licitud s’ha processat 
correctament i us envien un correu electrònic. En el missatge podeu veure el 
codi de sol·licitud, el tipus de certificat sol·licitat i el NIF de l'entitat. 

Sol·licitud Telemàtica del Certificat 



34 

Sol·licitud Telemàtica del Certificat 

...al mail, rebreu 
aquest missatge i 
aquest número de 
sol·licitud. Aquest 

número us el 
demanaran  en el 
següent pas, el 3. 
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Pas 3 

3. Acreditar la identitat en una oficina 
del registre (Agència Tributària, fins a la 

pàgina 49, o Oficina de Correos, des de la 50) 
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Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Registre de l’Agència Tributària 

El representat legal de l’entitat  ha d’anar a una oficina de l’Agència 

Tributària: 
 

• Havent demanat cita prèvia 

• Amb la documentació necessària: 
 

1. Codi Sol·licitud, obtingut en el pas anterior (pas 2). 

2. DNI, NIE o Passaport 

3. Certificat de Dades Registrals o Certificat de Canvi de Junta on estigui 

censada l’entitat, que corrobori la persona física que n’ostenta la 

representació legal  i la vigència del càrrec (COMPTE: si el representant 

legal de l’entitat no és qui surt als papers heu de llegir-vos l’apèndix 1) . 

Aquest certificat haurà d’haver estar expedit en els 15 dies anteriors a la 

data de sol·licitud del certificat digital. 

4. Si a Hisenda es comprova que tota la documentació és correcta us 

enviaran el Certificat Digital al correu electrònic i us donaran una 

contrasenya per a descarregar-ho. 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC29.shtml


Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Registre de l’Agència Tributària 



...si 

Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Registre de l’Agència Tributària 



...sol·liciteu dia i hora... 

Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Registre de l’Agència Tributària 



...clic a 
“Tràmits” 

Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Registre de l’Agència Tributària 



...i a “Sol·licitud de cita prèvia” 

Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Registre de l’Agència Tributària 



COMPTE: EL NIF i el 
nom també són els de 
l’entitat  

Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Registre de l’Agència Tributària 



...Acreditació certificat digital 

Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Registre de l’Agència Tributària 



...acreditació de certificat digital 
de Representant de Persona 

Jurídica 

...si poseu telèfon o correu 
rebreu un avís que us recordarà 

dia i hora de la cita 

Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Registre de l’Agència Tributària 



...podeu escollir en quina Agència 
agafar cita prèvia posant el codi 

postal o la ciutat 

Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Registre de l’Agència Tributària 



Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Registre de l’Agència Tributària 



Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Registre de l’Agència Tributària 



...un cop escollida l’agència 
ja podeu escollir dia... 

Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Registre de l’Agència Tributària 



...i hora... 

Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Registre de l’Agència Tributària 



...que us confirmen en el 
missatge final  

Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Registre de l’Agència Tributària 
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Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Correos 

El/la representat legal de l’entitat  ha d’anar a una oficina de Correos: 
 

• Sense cita prèvia, és un tràmit que ofereixen com un qualsevol altre tipus d’enviament.   

L’enviament d’aquesta documentació a la FNMT té un cost d’uns 3,50€. 

• Amb la documentació necessària: 
 

1. Codi Sol·licitud, obtingut en el pas anterior (pas 2). 

2. DNI, NIE o Passaport 

3. Certificat de Dades Registrals o Certificat de Canvi de Junta on estigui 

censada l’entitat, que corrobori la persona física que n’ostenta la 

representació legal  i la vigència del càrrec. Aquest certificat haurà d’haver 

estar expedit en els 15 dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat 

digital. 

4. Formulari de sol·licitud de Correos, omplert seguint les instruccions que 

podeu llegir al web. 

5. En uns dies, actualment en passen entre 7 i 20, la FNMT us envia un 

correu electrònic, amb el CD a descarregar. 

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad/correos
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad/correos
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad/correos
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad/correos
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad/correos


52 

Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Correos 
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Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Correos 
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Acreditació de la identitat del o de la Representant Legal de l’entitat, en 
una oficina de Correos 
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Pas 4 

4. Descarregar el 
Certificat Digital des de 
la web de la FNMT  
(un cop acabat el procés rebreu per mail l’avís) 
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Descàrrega del certificat digital  

NIF de l’entitat Codi de sol·licitud del certificat 
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Descàrrega del certificat digital  

Acceptem les condicions d’ús, i descarreguem el certificat 
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Descàrrega del certificat digital  

Seguim acceptant les condicions d’ús... 
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Descàrrega del certificat digital  

És en aquest pas on caldrà fer efectiu, mitjançant targeta de 

crèdit, el pagament de la taxa associada al tràmit, que té un cost 

de 14 euros + impostos (total 16,94 €).  
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Descàrrega del certificat digital  

Un cop carregada la passarel·la de pagament apareixerà la 
pantalla de sol·licitud de dades de la targeta de crèdit/dèbit 
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Descàrrega del certificat digital  

Seguim acceptant les condicions d’ús, en aquest cas, obrim el 
configurador FNMT 
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Descàrrega del certificat digital  

...i ens demana la contrasenya que vàrem posar en sol·licitar el CD 
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Descàrrega del certificat digital  

...i tot seguit, ens pregunta si volem crear una còpia de seguretat 
del CD, en un pendrive, per exemple 



64 

Descàrrega del certificat digital  

...i ens torna a demanar la contrasenya que vàrem posar en 
sol·licitar el CD 
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Descàrrega del certificat digital -5 



Avís 

important 

Aquest material de suport, es deu al treball de 

constant revisió i actualització de les fases dels 

procediments telemàtics, de l’equip tècnic que, 

des de la tardor del 2017 s’ocupa del projecte 

“Nou Barris Digital”. 

El podeu difondre arreu del territori i utilitzar per 

crear nous materials informatius, sempre i quan 

en citeu la font. 



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. 




