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Per a poder tramitar telemàticament una instància genèrica, el procediment

requereix descarregar i instal·lar, prèviament, l’aplicació Nativa Signador de

l’AOC.

És una aplicació web que permet la signatura electrònica, del procediment

que s’està tramitant, a través de certificats digitals.

IMPRESCINDIBLE: tenir instal·lat el certificat digital tant en el sistema

operatiu, com en Mozilla Firefox (no el carrega de manera automàtica. L’heu

d’instal·lar des del mateix navegador).

Abans de la instal·lació, cal 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).

Aquesta aplicació funciona
amb Chrome, Edge i Internet
Explorer (en sistema Linux,
amb Safari i Chrome)

!

Nativa Signador : Què és i per a què serveix1
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https://signador.aoc.cat/signador/installNativa


Baixa l’aplicació
Clica sobre l’executable 
Clica sobre “Ejecutar” a la 
finestra emergent
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Clica sobre el “Sí”4
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S’inicia el procés 
d’instal·lació i restarem a 
l’espera

6



Seguim amb la instal·lació.
Clica sobre “Següent”
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Seguim amb la 
instal·lació.
Clica sobre “Següent”
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Marca les caselles segons 
les indicacions
Clica sobre “Següent”
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... seguim... 
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Seguim amb la 
instal·lació.
Clica sobre “Següent”
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Seguim amb la 
instal·lació.
Clica sobre “Següent” i 
Espera

8

11



9

Seguim amb la 
instal·lació.
Clica sobre “Finalizar” i en 
la finestra emergent, 
Clica sobre “Sí”
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En alguns casos 
apareix aquesta alerta, 

Clica “Permitir Acceso”
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Per defecte, s’obre el
navegador “Mozilla Firefox”,
tanca’l i segueix amb el
navegador que estaves
treballant.

!

!

*

* Clica sobre “Inicia test”
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Accedeix al tràmit d’instància genèrica del Registre Electrònic de l’Ajuntament de

Barcelona (l’OAC virtual).

Tramitar la documentació:

- Registre electrònic2

1

Clica sobre “Accés a 
instància telemàtica 
genèrica”
Clica sobre “Certificat 
digital” en la nova finestra 
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https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic


Pas 1 Identificació
Apareixen algunes dades 
associades al certificat digital 
usat i s’han d’afegir adreça 
postal i dades de contactes de 
qui fa el tràmit

Es pot presentar la instància
en nom d’un tercer, només
caldrà indicar les dades de
contacte d’aquest altre.

!
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Indica el nom del carrer
Indica el número
Clica sobre “Cercar Carrer”

Sobre la nova pantalla, 
Clica sobre l’opció correcta

Clica sobre “Insertar”
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La instància compta sempre
de tres apartats on indicar la
informació.:
• Assumpte
• Exposició de fets i raons
• Petició

!

Indica clarament de què es tracta. 
Ex:  Entrega de documentació

Llicència ocupació espai públic

Evita caràcters especials i salts de 
línia

!

En aquest apartat heu d’identificar 
qui fa el tràmit i les dades de 
contacte de la persona responsable 
(Compte: si el tràmit es presenta en 
nom d’un tercer, cal indicar les 
seves dades de contacte)

En aquest requadre es detalla a 
qui s’ha de fer arribar la 
documentació que s’entregarà en 
el pròxim pas. 

Pas 2 Redactar motius i explicació
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Es permet entregar fins a 6 documents o un pes màxim de 10MB entre tots.
El nom del document pot crear conflicte. Evita usar accents, caràcters especials
(+_-/&%!”...) o noms massa llargs

!

Pas 3 Adjuntar els arxius

1 Tria el document
Anomena’l
Adjunta’l
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Havent adjuntat tots els 
documents, apareixen 
llistats
Clica sobre “Continuar”4

4

*

*
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Pas 4 Confirmació de dades i 
signatura de qui fa el tràmit

Havent revisat que les 
dades són correctes, 

Clica sobre “Enviar”5

5

Apareix el llistat dels 
documents annexats
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Clica sobre “Inicia la 
signatura”
Tria el certificat
Clica sobre “Signeu”
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9 Clica sobre “Continuar”
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!
Descarrega el justificant i
fes-lo a arribar al teu
referent

!



Avís important

Aquest material de suport, és fruit del 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.

Aquesta presentació és 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.



Gràcies...


