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Passes

1 - Recomanacions
2 - Configuració prèvia
3 - Sol·licitud del certificat
4 - Acreditació d'identitat
5 - Descàrrega i instal·lació del certificat
6 - Instal·lació Autofirma



Recomanacions

És recomanable utilitzar el navegador 
Chrome per a instal·lar el teu certificat ja 
que a les versions mes actualitzades d'altres 
navegadors com Firefox, pots trobar-te amb 
problemes.

Quan obtengis el teu certificat, el procés et 
sol·licitarà una contrasenya que hauràs 
d'anotar i guardar, ja que serà necessària 
per a futures instal·lacions.

El procés d'obtenció i instal·lació del 
certificat l'hauràs de fer amb el mateix 
ordinador, encara que després podràs 
exportar-lo per a instal·lar-lo a altres 
dispositius



Configuració 
prèvia
Abans de començar amb el procés de 
sol·licitud del teu certificat, hauràs 
d'assegurar-te que el teu equip té instal·lat 
el programari necessari per a la generació 
de claus.
Pots descarregar aquest programa des 
d'aquest enllaç seleccionant el teu sistema 
operatiu i la seva versió.

https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/descarga-software/instalacion-software-generacion-de-claves


Configuració 
prèvia
Executa el programa descarregat i segueix 
les passes per a instalar-lo.



Sol·licitud del 
certificat
Per fer la sol·licitud telemàtica del teu 
certificat de persona física has d'emplenar 
aquest formulari.

Introdueix les teves dades personals i 
accepta les condicions d'expedició.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/solicitar-certificado


Sol·licitud del 
certificat
Un cop acceptades les condicions 
d'expedició, s'obrirà una pantalla demanant 
una contrasenya. Aquesta l'hauràs de 
guardar, ja que a l'oficina d'acreditació i, 
quan instal·lis el certificat, la necessitaràs.



Per a continuar hauràs d'acudir 
personalment a una Oficina d'Acreditació 
d'Identitat.
Des d'aquest enllaç pots localitzar l'oficina 
més propera a la qual hauràs de demanar 
cita. 

Acreditació 
d'identitat
Ara, al teu correu electrònic hauràs rebut el 
CODI DE SOL·LICITUD. Aquest codi i la 
documentació sobre la teva identitat et 
seran requerits per l'Oficina de Registre.

https://mapaoficinascert.appspot.com/


Codi de sol·licitud
DNI, passaport o permís de conduir.

Nacionalitat espanyola

Acreditació 
d'identitat
Documentació necessària

Codi de sol·licitud 
Document Nacional d'Identificació d'Estrangers en què 
consti el NIE juntament amb passaport o document 
d'identitat de país d'origen.

Unió Europea

Codi de sol·licitud
 Targeta Vermella/Verda/Blanca d'Identificació 
d'Estrangers on consta el NIE juntament amb el 
passaport, o
 Document oficial de concessió del NIF/NIE juntament 
amb el passaport.

Fora de la Unió Europea



Una vegada t'has acreditat a una de les oficines ja tindràs
disponible la descàrrega del teu certificat.
Per a completar la descàrrega accedeix a aquest web,
introdueix les teves dades i accepta les condicions.

Quan tenguis el certificat descarregat, pots fer doble clic
sobre l'arxiu i a la nova pantalla seleccionar "Usuario
actual". Cliques a "Siguiente" i a la nova pantalla et
demanarà la contrasenya que vares anotar quan vares fer
la sol·licitud.

Descàrrega i 
instal·lació del 
certificat

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/descargar-certificado


Què és Autofirma?

Es tracta d'un programa creat per la pròpia Administració 
Pública que ens permet signar digitalment un document 
per a presentar-lo via telemàtica. 

Concretament, ha estat desenvolupat pel Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques i, juntament amb el 
certificat digital que tenim instal·lat en el nostre ordinador,  
ens permetrà signar de manera electrònica qualsevol 
document o formulari oficial.

Pots descarregar aquest programa des d'aquest enllaç, 
seleccionant el teu Sistema Operatiu.
Una vegada descarregat, el pots instal·lar com si fos 
qualsevol altre programa.

Instal·lació 
Autofirma

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

