
DNI electrònic 
i certificats digitals



1. Certificats digitals: què són, per a què 

serveixen, quins tipus hi ha, com obtenir-los?

2. Instal·lar i gestionar el certificat al meu PC

Índex de la sessió
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El certificat digital és l’eina que permet a les persones físiques i 

jurídiques identificar-se telemàticament i serà imprescindible per 

realitzar qualsevol tràmit (demanar subvencions, pagar impostos, 

etc.) amb qualsevol de les administracions (Ajuntament, Diputació, 

Generalitat, Estat).

Què és un certificat digital?
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Per fer gestions a través de dispositius electrònics amb les 

administracions públiques estatals, autonòmiques i locals. 

Per exemple: tràmits d’hisenda, pagament de sancions, pagament de 

factures…

Per demanar subvencions a la Generalitat de Catalunya i a 

l’Ajuntament de Barcelona, entre altres administracions.

Per a què serveix un certificat digital?
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1) Certificats personals: per a persones físiques i 

professionals (autònoms).

a) DNI electrònic (DNIe)

b) idCAT

c) Certificat de persona física de la FNMT

2) Certificat de representant: per a persones jurídiques 

(empreses, entitats, associacions…)

a) Certificat de representant de la FNMT

Tipus de certificats digitals
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Els certificats 
PERSONALS
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DNI electrònic (DNIe)
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Com el puc aconseguir?

Ve integrat en el nostre DNI. En el moment de la seva expedició 

ens han de donar un PIN per a fer-lo servir. Si no el tenim o no el 

recordem, cal anar a un Punt d’Actualització del DNI electrònic a 

una comissaria y demanar un PIN nou (no cal cita prèvia). 

Web oficial DNI electrònic 

DNI electrònic (DNIe)
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https://www.dnielectronico.es


¿Qué hace falta para usar el DNIe?

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_300&id_menu=15


Què necessito per a fer servir el DNIe?

- Un ordinador personal (Windows o Mac)

- Un lector de targetes (al teclat o connectat via USB)

- Si són necessaris, controladors criptogràfics instal·lats a 

l’ordinador (descarregar aquí)

DNI electrònic (DNIe)
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https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1100


idCAT
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L'idCAT és un certificat digital emès per l'Agència Catalana de 

Certificació (CATCert). Permet realitzar tràmits online davant la 

Generalitat, Diputacions i ens locals catalans. 

L'Ajuntament del Prat expedeix el certificat digital idCAT i les 

seves renovacions a les Oficines d’Informació i Atenció 

Ciutadana (OIAC).

Web oficial idCAT 

idCAT
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https://seu.elprat.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=58&idnct=231&x=AArgvQ25tYFFkJHn86VAGQ
https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do


Com el puc aconseguir?

1. Cal omplir un formulari de sol·licitud (recomanat fer-ho 

online, a través d’aquest link)

2. Presentar-nos a una entitat de registre (també a l’OIAC) per 

a verificar la nostra identitat mitjançant DNI, passaport, NIE... 

(cercador d’entitats de registre).

3. Descarregar certificat (explorer o firefox).

4. Instal·lar certificat al navegador.

idCAT
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https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/solicitud_inici.do
https://www.aoc.cat/knowledge-base/on-es-pot-obtenir-lidcat/


Certificat de persona física (FNMT)
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És l’únic que permet realitzar qualsevol tràmit amb qualsevol 

administració pública, ja sigui d’àmbit local, autonòmic o estatal.

Web oficial certificat persona física FNMT

Manual oficial certificat persona física FNMT (PDF)

Certificat de persona física (FNMT)
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https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10528353/solicitud_certificado_persona_fisica.pdf


Com el puc aconseguir?

Consideracions prèvies

● Tot el procés s’ha de realitzar en el mateix ordinador.
● No actualitzar ni formatejar l’ordinador durant el procés de 

sol·licitud.
● La sol·licitud només es pot fer a través d’Internet Explorer o 

de Mozilla Firefox. S’aconsella actualitzar-los abans de 
començar.

● Aturar l’antivirus durant la realització dels tràmits.

Atenció als requisits tècnics i configuració inicial del nostre PC

Certificat de persona física (FNMT)
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https://www.sede.fnmt.gob.es/soporte-tecnico/requisitos-minimos-generales


Com el puc aconseguir?

PAS 1: Sol·licitud del certificat

● Entrar a l’apartat sol·licitar certificat de persona física 
(certificado software), de la pàgina web de la FNMT.

● Instal·lar software del certificat al nostre PC
● Emplenar el formulari de sol·licitud del certificat.
● Un cop emplenada i enviada la sol·licitud rebreu un correu 

electrònic amb un codi de sol·licitud. Cal conservar 
aquest codi perquè es requerirà al llarg del procés.

Certificat de persona física (FNMT)
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https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
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Pas 1.1: sol·licitud del certificat
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Pas 1.2: configuració del PC
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Pas 1.3: omplir formulari



PAS 2: Acreditació de la identitat

Un cop tinguem el codi, caldrà presentar-nos a una oficina de 

registre per a verificar la nostra identitat (cercador oficines de 

registre). No oblideu el DNI ni el codi!

Compte: cal demanar cita prèvia!

Certificat de persona física (FNMT)
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http://mapaoficinascert.appspot.com/
http://mapaoficinascert.appspot.com/
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Pas 2: acreditar identitat (tràmit presencial)



PAS 3: Descàrrega del certificat

Una hora després d’haver acreditat la nostra identitat ja podrem 

descarregar el certificat des del mateix ordinador on vam fer la 

petició. 

Certificat de persona física (FNMT)
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Pas 3: descarregar certificat



Instal·lar i gestionar un 
certificat digital al PC
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https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/

https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/


Preparar el 
nostre PC

Demanar el 
certificat i 

instal·lar-lo

Fer còpia de 
seguretat



Pas a pas instal·lació 
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Un cop tenim el certificat descarregat, hem d’instal·lar-lo al 

navegador (recomanat FIREFOX).

PAS 1: accedir a la configuració del navegador



Pas a pas instal·lació 
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PAS 2: anem a la secció Seguridad & Privacidad 

i busquem l’apartat de Certificados > Ver certificados



Pas a pas instal·lació 
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PAS 3: Seleccionem l’opció “importar” i busquem al nostre 
PC el certificat prèviament descarregat...



Pas a pas còpia de seguretat
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Seguim els mateixos passos fins a arribar a l’administrador 
de certificats i seleccionem “hacer copia”...



https://youtu.be/p19J0TOpIks

http://www.youtube.com/watch?v=p19J0TOpIks
https://youtu.be/p19J0TOpIks

