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Passos per obtenir el certificat digital de FNMT per persona jurídica
(de la Fabrica Nacional de la Moneda y Timbre)

Prèviament

1. Tenir la junta directiva en vigència.

2. Disposar d'un certificat digital instal·lat a l´ordinador
(IdCAT)

3. Disposar del NIF definitiu de l´entitat

4. Sol·licitar el certificat de dades registrals al registre 
corresponent (Justicia, Esport…)      
(Pagar la taxa corresponent)

5. Instal·lar el software per a la generació de Claus 
Configurador FNMT-RCM (web FNMT).

6. Navegadors compatibles: Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Microsoft EDGE, Opera, Safari.

Com tramitar-lo?

Important en aquest període de sol·licitud i obtenció del certificat, fer-ho des del mateix ordinador i no fer cap
actualització de programes.

PAS  1 |  La sol·licitud (només és possible fer-la en línia)

Hi ha d'anar el representant legal de l´entitat o tercera persona amb poders notarials.
Aquesta acreditació s’ha de fer dins els 15 dies hàbils des de la data indicada en el certificat de dades registrals

PAS  2 |  Acreditar la identitat del representant legal (és presencial)

PAS  3 |  Obtenció del certificat i instal·lació a l´ordinador

Una vegada acreditada la identitat és podrá descarregar el 
certificat en línia, a través de la web de la FNMT. Cal tenir a mà
la següent documentació per iniciar la descarrega:
• NIF entitat.
• Codi i contrasenya de la sol·licitud
• Aceptar condicions d'us.
• Pagar online amb tarja de crèdit Visa o Mastercard la taxa

corresponent.

ON PODEM FER L’ACREDITACIÓ?  
Agència Tributaria 
(amb cita prèvia). 

Amb la següent documentació:
• Full amb el codi de sol•licitud
• Certificat de dades de registre on estigui

inscrita l'entitat verificats amb codi segur 
(verificació CSV)

• DNI del representant legal de l’entitat, NIE o 
passaport per ciutadans estrangers i NIF de 
l’entitat

Oficines de Correus (sense cita prèvia). 

Amb la següent documentació:
• Full amb el codi de sol·licitud,
• Certificat de dades de registre on estigui inscrita l'entitat

amb codi segur (verificació CSV).
• DNI del representant legal de l’entitat, NIE o passaport

per ciutadans estrangers i NIF de l’entitat
• Formulari de sol·licitud de la web de la FNMT. Aquest s’ha

de complimentar electrònicament de la persona jurídica, 
la firma ha de ser manuscrita

• Pagar la taxa corresponent en el mateix moment.

La instal·lació és automàtica una vegada 
descarregat.

Un cop instal·lat és important realitzar una còpia de 
seguretat del certificat en un pendrive.

▶ Per l’exportació del certificat, veure web FNMT. 

La validesa del certificat és de 2 anys. No 
renovable. S´aconsella sol·licitar-lo de nou abans de 
la data de caducitat del mateix.
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