
Com treure’s el certificat digital 

 

OPCIÓ 1: Identitat digital persona jurídica (FNMT) 

Com sol·licitar-lo? 

Es sol·licita a la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) i es pot fer a través  de l’entitat 

certificadora CERES (Certificación Española), que és un organisme públic vinculat a la FNMT i és 

l’entitat més econòmica entre totes les certificadores autoritzades.  

Heu d’anar a la següent web: https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/inicio 

El resum són els  següents  passos:  

1. Consultar les consideracions prèvies i fer una configuració prèvia al navegador. Només 

permet Internet Explorer i Mozilla Firefox 

 

2. Preparar la documentació: 

 

• Relativa a l'entitat:  treure certificat del registre públic on estigui inscrita l'entitat a on 

constin les dades relatives a la seva constitució.  

• Relativa a la persona representant: treure certificat del registre públic on estigui 

inscrita l'entitat, on consti el nomenament i vigència del seu càrrec.  

Es pot demanar amb un sol certificat i no podrà tenir una data d'expedició que sigui anterior 

en més de 15 dies hàbils a la data de sol·licitud del certificat digital (el pas següent) 

 

3. Fer la sol·licitud del certificat digital.  Al portal de la FNMT. Finalitzat el procés de 

sol·licitud rebreu per correu electrònic un codi que necessitareu per acreditar la vostra 

identitat (pas 4) i per descarregar el certificat (pas 5). 

 

4. Acreditació de la identitat en una Oficina del Registre: personar-se a una  Oficina de 

l’Agència Tributària (cita prèvia) amb la documentació següent: 

• Codi obtingut al pas 3. 

• DNI, NIE o passaport. 

• Certificat de constitució de l'entitat (pas 2) 

• Certificat de la representació legal i vigència del càrrec (pas 2) 

 

5. Descarregar el vostre certificat: Indicant NIF, codi sol·licitud, i pagant els 14 € (només 

amb targeta) 



OPCIÓ 2: Identitat digital persona física IDCAT 

 

Opció A: obtenir l'idCAT Certificat 

1. A través del web www.idcat.cat: "Sol·licitud del certificat". Un cop introduïdes les 

dades s'emmagatzema la petició per tal que pugui ser validada per qualsevol de les 

entitats de registre idCAT.  

2. Personant-se directament a qualsevol de les Entitats de Registre idCAT (que podran 

ser consultades des del web www.idcat.cat). 

Opció B: Mobile ID 

1. Instal·lar AP Mobile ID 

2. Registrar-se 

3. Acreditar-se a l’Ajuntament o bé amb certificat digital 

Opció C: FNMD (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre) 

Igual que el certificat digital per a entitats, però per a persones físiques 

Opció D: DNI electrònic 

A través de la Direcció General de Policia, del Ministeri de l’Interior 

 

Observacions: és identitat física i cal tenir molt present que s’identifica com a  “Representant” i 

no com a ”Interessat”. IMPRESCINDIBLE un certificat actual on consti el càrrec que ocupa dins 

l’entitat, on consti el seu nomenament i la seva vigència.  

 

 

 


