
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DIGITAL

Per a la sol·licitud del certificat digital s'han de seguir les següents passes:

1. La primera passa és preparar el navegador per poder fer la petició.

Anam a la web https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
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https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados


Feim  clic  amb  el  botó  del  central  del  ratolí  sobre  cada  un  dels  enllaços
següents:
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Per  a  cada  enllaç  ens  sortirà  aquesta  pantalla,  on  hem  de  marcar  els  3
requadres:

Tornam a la pàgina inicial i acceptam les cookies:
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2. Demanam el certificat segons les fotos adjuntes.
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3. Rebreu un correu electrònic amb un codi que haureu donat.

4. Amb aquest codi i el DNI haureu d'anar a Hisenda.

5. En estar disponible se us avisarà a través d'un correu electrònic (no és
immediat, nomalment tarda 24 hores).

6. Anau la web per poder descarregar el  certificat i  emplenau les dades
sol·licitades.
Important: heu d'emprar el mateix ordinador i compte d'usuari per poder
fer la descàrrega.
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7. (OPCIONAL) Podeu confirmar que teniu el certificat instal·lat anant a les 
preferències del Firefox.

Tindreu una línia amb el nom i llinatges.
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CÒPIA DE SEGURETAT DEL CERTIFICAT DIGITAL

Atesos els dubtes sorgits referents als certificats digitals sobre els  temes de
còpia de seguretat, importació i exportació a diferents navegadors, us remetem
els enllaços que hi ha a la web de l'Agència Tributària on s'explica cada un dels
punts:

-- EXPORTAR el certificat, per tenir còpia o per importar-lo posteriorment a un
altre navegador:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_to
p_/Ayuda/Certificado_electronico/Como_exportar_un_certificado_electronico/C
omo_exportar_un_certificado_electronico.shtml

-- IMPORTAR-LO a un navegador:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_to
p_/Ayuda/Certificado_electronico/Como_importar_un_certificado_electronico/C
omo_importar_un_certificado_electronico.shtml

-- ESBORRAR els certificats
   -- Si estan dins el navegador:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_to
p_/Ayuda/Certificado_electronico/Como_eliminar_un_certificado_electronico/Co
mo_eliminar_un_certificado_software.shtml
   -- Si són els fitxers exportats, s'esborren els fitxers directament de l'ordinador
o la xarxa, solen tenir extensió .p12 o .pfx

A més, recalcam que:

- No podeu importar un certificat caducat.

- Si heu d'importar un certificat i no us recordau de la contrasenya, aquesta no
es pot "recuperar". S'ha de tornar a exportar des d'un ordinador que el tengui o
s'ha de tornar a demanar a Hisenda.

- Totes aquestes tasques les heu de fer amb el vostre l'usuari de treball, no és
necessari cap permís d'administrador.

- Totes aquestes anotacions són vàlides tant per al certificat jurídic com per al
personal.
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