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En alguns casos, el procediment requereix descarregar i tenir 

instal·lada l’aplicació Nativa Signador de l’AOC. 

 

Aquesta aplicació, que actualment funciona amb Chrome, Edge  i 

Internet Explorer (en sistema Linux, amb Safari i Chrome), us 

permet signar la sol·licitud, just abans d’enviar la informació 

definitiva del tràmit en curs. 

 

L’aplicació funciona en els navegadors mencionats, tanmateix us 

demana tenir instal·lat el certificat digital tant en el sistema 

operatiu, com en Mozilla Firefox (no el càrrega de manera 

automàtica.   L’heu d’instal·lar des del mateix navegador). 

  

En el moment d’instal·lar l’aplicació, us aconsellem que desactiveu l’antivirus 
i/o que accepteu el risc, en el cas que el vostre sistema us informés del perill 
(si s’obre una finestra, accepteu la instal·lació). 

https://signador.aoc.cat/signador/installNativa
https://signador.aoc.cat/signador/installNativa
https://signador.aoc.cat/signador/installNativa
https://signador.aoc.cat/signador/installNativa


Baixeu i instal·leu l'aplicació.   Un cop acabat, 
realitzeu el test de funcionament. 
RECORDEU: Chrome, Edge o Explorer 
(Windows); Safari i Chrome (Linux). 



Si li doneu al botó:  
“Baixa  l’aplicació 
nativa per un altra 
plataforma...” us 
surten aquestes 
possibilitats... 



Un cop 
descarregat 
l’arxiu executable, 
comenceu la 
instal·lació 



Un cop 
descarregat 
l’arxiu executable, 
comenceu la 
instal·lació 



...i quan us apareix 
aquesta finestra 
marqueu “SI” 
 



Seguim  
amb la instal·lació 
 



Seguim  
amb la instal·lació 
 



Seguim  
amb la instal·lació 
 



Marquem les 
caselles igual que 
en les imatges 
 



... seguim...  



... seguim...  



... seguim...  



...i seguim fins que 
ens diu: 
“Finalitzar”... 
... (SPOILER: encara 
no hem acabat) 



...quan li 
donem al 
botó, ens 
apareix, i hem 
d’acceptar, la 
instal·lació. 
 



...i, en el cas us 
sortís aquesta 
finestra dels 
Firewall, en 
permeteu 
l’accés.  
 



Ara, se us ha obert el navegador 
“Mozilla Firefox” (com us hem dit 
al principi, heu de tenir instal·lat 
el CD en Mozilla). 
No passa res, un cop l’aplicació 
hagi fet aquesta relació tanqueu 
el Mozilla i seguiu en el Chrome. 
 



Feu el text de 
validació, amb el 
navegador Chrome, i 
us hauria de dir “La 
App Nativa està 
funcionant” 
 



https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic 

Ara sí, ja podeu 
començar el tràmit 
d’accés a la 
instància genèrica 
 



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. 




