
TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA 

DELS CENTRES AMB EL 

CONSELL COMARCAL 



Seu electrònica
• http://bergueda.eadministracio.cat/

http://bergueda.eadministracio.cat/


Tràmits
En la seu electrònica seleccionem el tràmit a fer i ens autentiquem mitjançant un certificat digital, per 
exemple una instància general.

Ens podem autenticar amb els següents mètodes:

• Certificats digitals (idCAT, FNMT, DNIe, etc.)
• idCAT mòbil
• Cl@ve



AMPA – Certificat de Representant
• Fer una petició del certificat a la FNMT
• https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-

juridica
• Anar personalment a una oficina de l’agència tributària i aportar:

• DNI original
• Certificat del Registre d'entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya corresponent 

al nomenament i vigència del càrrec del representant legal de l'entitat, president/a. 
Aquest certificat haurà d'haver estat expedit com a màxim deu dies anteriors a la data 
de sol·licitud del certificat demanat. 

• Certificat del Registre d'entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya on constin les 
dades registrals de l'entitat relatives a la constitució. 

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica


AMPA – idCAT

• Utilitzar un idCAT o qualsevol altre mètode d’autenticació de la seu electrònica

• Aportar mandat signat o documentació on podem comprovar el càrrec del president/a



Certificat Digital – IdCAT
Per tal d’obtenir un certificat digital hem d’anar a la web de www.idcat.cat i fer el la sol·licitud del certificat

http://www.idcat.cat/


Sol·licitud idCAT
• Hem d’omplir les nostres dades personals al formulari

• L’adreça és la que tenim al nostre DNI

• Ho podem fer amb qualsevol navegador

• Un cop enviada podem anar al CCB a recollir-lo

• Cal portar el DNI i venir-hi personalment



Descàrrega idCAT (I)
• Un cop hem anat al CCB tindrem un full de registre i un correu electrònic amb la mateixa informació

• En aquest document o correu hi haurà un codi del document

• Al CCB us hauran facilitat també un codi personal



Descàrrega idCAT (II)
• Hem d’anar a la web amb Internet Explorer: www.idcat.cat/descarrega
• Introduïm les dades que ens demana

http://www.idcat.cat/descarrega


Descàrrega idCAT (III)
Permetre acceptar l’operació de certificat



Descàrrega idCAT (IV)
Procedim a descarregar el certificat



Descàrrega idCAT (V)
Acceptem els avisos de seguretat de la creació del certificat



Descàrrega idCAT (VI)
Finalment el certificat estarà instal·lat en el nostre ordinador



Verificació Instal·lació
Un cop descarregat el certificat podem validar que s’ha instal·lat correctament, per això cal anar a:
• Internet Explorer -> Opcions d’Internet -> Contingut -> Certificats



Exportació del certificat
• Un cop fet la instal·lació podem exportar el certificat per poder-lo fer servir en altres ordinadors o 

dispositius mòbils

• Per a més informació:

• https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-es-pot-fer-la-copia-dun-idcat/#

• https://www.youtube.com/watch?v=NzEQXDn_zV0

https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-es-pot-fer-la-copia-dun-idcat/
https://www.youtube.com/watch?v=NzEQXDn_zV0


Alta idCAT Mòbil (I)
Anar a l’adreça i omplir el formulari d’alta https://idcatmobil.seu.cat/

https://idcatmobil.seu.cat/


Alta idCAT Mòbil (II)
Validar la identitat



Alta idCAT Mòbil (III)
Confirmar les dades de registre



Alta idCAT Mòbil (IV)
Verificació del  telèfon mòbil



Alta idCAT Mòbil (V)
Confirmació de l’alta



Marc Fité 
Informàtic

mfite@ccbergueda.cat
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