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Certificats digitals
1. Quin necessito ?
Si actueu com a persona física, podeu
po
utilitzar IdCAT, IdCAT Mòbil, FNMT, Camerfirma,
el del col·legi professional (Notaris, Registradors, Arquitectes etc).
etc)
Si actueu com a persona jurídica, heu d’utilitzar el certificat de la FNMT.
En cas de no tenir certificat digital, teniu diferents opcions per aconseguir-lo:
aconseguir
•
•
•

IdCAT Mòbil: https://www.aoc.cat/knowledge-base/com
base/com-em-pucdonar
donar-dalta/
IdCAT: https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
FNMT: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados

2. Comprovació de la instal·lació del certificat digital al navegador que es vol fer servir:
a. Internet Explorer

Llavors ens apareixerà el llistat de certificats, hem de tenir en compte que no estigui
caducat (requadre vermell)

Si no ens apareix cap certificat, llavors haurem d’instalar-nos-el
d
el seguint les instruccions
que ens hagin donat en el full de lliurament d’IdCAT
d
o a la pàgina dee la FNMT.
b. Firefox

c. Google Chrome

Tramitació de les instàncies
1. Anar a la pàgina web de l’Ajuntament http://www.lescala.cat -> Apartat
Tràmits i Gestions

2. Triar la instància en PDF que ens interessi

3. Emplenar el PDF i desar-lo.

4. Opcions a l’hora d’enviar la instància:
a. https://seu.lescala.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorIT
s/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?procedencia=Consulta

b. https://tramits.seu.cat/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/catala/visorits
/24891a1da10f4df6b76e636e84f11358.asp?codent=100

5. Ens identifiquem i tramitem la instància:
a.

Un cop ens haguem identificat, ens apareixerà la instància genèrica amb les dades que ha
obtingut del certificat.
Important: Un cop haguem emplenat les dades de la instància genèrica, a l’apartat de
documents relacionats:

Hi hem d’adjuntar el formulari PDF que hem desat a l’apartat 3, així com altres documents
que siguin necessaris per a la tramitació de l’expedient (plànols, croquis, pressupostos,
documentació requerida...)
Quan hem acabat d’introduir la informació que volem enviar, hem de fer clic al botó
“Continuar”, que ens portarà a una nova pantalla on ens sortirà un resum de les dades abans
d’enviar-les. Si estem conformes, confirmem, en cas contrari encara som a temps de fer
modificacions.
Un cop haguem confirmat, ens apareixerà una pantalla per signar el registre amb el nostre
certificat digital i la confirmació del número de registre de l’instància:

b.

Hi ha l’opció d’IdCAT mòbil (només per a persones físiques) o altres opcions, que llavors
hauríem de triar “Certificat digital: DNIe, idCAT...”

Un cop ens haguem identificat, ens apareixerà la instància genèrica amb les dades que ha
obtingut del certificat.
Important: Un cop haguem emplenat les dades de la instància genèrica, a l’apartat de
documents relacionats hi hem d’adjuntar el formulari PDF que hem desat a l’apartat 3, així
com altres documents que siguin necessaris per a la tramitació de l’expedient (plànols,
croquis, pressupostos, documentació requerida...)

Quan hem acabat d’introduir la informació que volem enviar, hem de fer clic al botó
“Continuar”, que ens portarà a una nova pantalla on ens sortirà un resum de les dades abans
d’enviar-les. Si estem conformes, confirmem, en cas contrari encara som a temps de fer
modificacions.
Un cop haguem confirmat, ens apareixerà una pantalla per signar el registre amb el nostre
certificat digital i la confirmació del número de registre de l’instància:

