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Obtenció i instal·lació del certificat d’empleat públic 

Procediment general 

Revisau que l’ordinador tingui els requeriments de 
configuració per poder fer el tràmit. 

Emplenau el formulari de sol·licitud del lloc web de 
la FNMT. 

Rebut del codi de sol·licitud assignat per la FNMT. 

Reenviau el correu que heu rebut de la FNMT a 
l’oficina de registre que té la FNMT a la UIB.  
oficina.registrefnmt-@uib.es

Demanau hora per anar a signar en persona els 
contractes del tràmit.  
Web: https://citaprevia.uib.es 

Signau els contractes en persona a l’oficina de 
registre de la FNMT.  
Lloc: Edifici Son Lledó, planta baixa, Oficina de 
Suport en Matèria de Registres.

Rebut de notificació, instal·lació i enllaç de 
descàrrega del certificat. 

mailto:oficina.registrefnmt-uibpas@uib.es
mailto:oficina.registrefnmt-uibpdi@uib.es
https://citaprevia.uib.es/
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Configuració prèvia 

Enllaç al lloc web del procediment: «Obtener certificado de empleado público». 

Revisau que l’ordinador tingui els requeriments de configuració per poder fer el tràmit. 

Instal·lau el navegador Google Chrome. 

Instal·lau l’aplicació Autofirma 

Instal·lau el certificat arrel de la FNMT 

Instal·lau el certificat arrel de la FNMT. Només heu de 
clicar dos pics sobre el fitxer que heu descarregat 

2 

1 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/administracion-publica/obtener-certificado
https://www.google.com/intl/es/chrome/
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10526749/AC_Raiz_FNMT-RCM_SHA256.cer
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Instal·lau el programari configurador de la FNMT. 

Lloc: «Inicio > Certificados > Sector Público > Certificado de empleado público > 
Configuración previa». 

1 

2 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/administracion-publica/obtener-certificado/configuracion-previa
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Obriu l’instal·lador de la 
FNMT. 3 
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Emplenau el formulari de la sol·licitud del certificat 

Lloc: «Inicio > Certificados > Sector Público > Certificado de empleado público > 
Solicitar Certificado» 

CIF: Q0718001A 

Just després d’haver enviat la petició, 
s’obre el configurador FNMT. Cal que 
l’obriu. 
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https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/administracion-publica/obtener-certificado/solicitar-certificado
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En executar el configurador, us recomanam que no feu servir una targeta intel·ligent 
per desar i custodiar les claus i certificats, ja que pot implicar restriccions en l’ús i la 
gestió del certificat. 

A continuació, heu de crear una clau nova que protegirà el certificat. No hi ha 
restriccions per triar-la, però us recomanam que tingui un cert grau de complexitat. 

Seguidament, apareix el missatge següent i la recepció del correu amb el codi de 
sol·licitud assignat. 
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Validau la identitat de les dades del registre 

Lloc: «Inicio > Certificados > Sector Público > Certificado de empleado público > 
Acreditar identidad». 

Reenviau el correu que hàgiu rebut de la FNMT, amb les dades i el codi de sol·licitud, a 
l’oficina de registre que la FNMT té a la UIB. 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/administracion-publica/obtener-certificado/acreditar-identidad
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Demanau hora per anar a signar en persona els contractes i a validar la identitat a 
l’oficina de registre que la FNMT té a la UIB. 
Web per demanar hora a la UIB: https://citaprevia.uib.es/. 

Adreça : oficina.registrefnmt@uib.es 

https://citaprevia.uib.es/
mailto:oficina.registrefnmt-uibpas@uib.es
mailto:oficina.registrefnmt-uibpdi@uib.es
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Aneu a signar en persona els contractes i a validar la identitat a l’oficina de registre que 
la FNMT té a la UIB. 
Ubicació: Edifici Son Lledó, planta baixa, Oficina de Suport en Matèria de Registres.

Descarregau el certificat 

Lloc: «Inicio > Certificados > Sector Público > Certificado de empleado público > 
Descargar Certificado» 

Rebut del correu d’emissió del certificat de la FNMT amb l’enllaç de la descàrrega. 

exemple 

5 

• Seu d'Eivissa i
Formentera.
• Seu de Menorca.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/administracion-publica/obtener-certificado/descargar-certificado
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Per completar la descàrrega i també la instal·lació, heu d’introduir la clau de protecció 
que utilitzàreu per formalitzar la sol·licitud. 
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Finalment, us recomanam que feu una còpia de seguretat del certificat de la FNMT i 
que deseu el fitxer en un lloc segur. Això us permetrà importar el certificat a altres 
dispositius o evitar haver de repetir tot aquest procés, en cas que falli el sistema del 
vostre ordinador. 
 

 
 

 
 
A partir d’aquest moment, ja teniu instal·lat el certificat a l’ordinador. 
 
 
 

Per protegir el certificat, hi heu d'introduir la mateixa 
clau que vàreu utilitzar a la sol·licitud. 
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