Instal·lació d’un certificat digital per a utilitzar la seu electrònica de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb un ordinador amb sistema operatiu
Linux
Adreça web de la seu electrònica
https://tramits.arenysdemar.cat

de

l’Ajuntament

d’Arenys

de

Mar:

No existeix cap configuració específica per a accedir a la seu electrònica per a navegadors com
Google Chrome o Mozilla Firefox.
Per a importar un certificat digital en el navegador Mozilla Firefox, s’ha d’expandir el menú i
clicar a la opció “Preferències” o “Opcions” (segons la versió del navegador).

Tot seguit, hem d’anar a l’apartat “Privacitat i seguretat” i baixar la barra de desplaçament
lateral fins a trobar el botó “Veure certificats”. S’ha de clicar el botó esmentat.

Quan ens aparegui el següent menú, s’ha d’anar a la pestanya “Els meus certificats” i clicar al
botó “Importar”. Hem de seguir l’assistent d’importació i escriure la contrasenya o PIN
d’importació del certificat digital que prèviament haurem hagut de configurar (mitjançant una
exportació des d’un navegador a on ja estava instal·lat o durant la descàrrega del certificat des
del lloc web del Prestador de Serveis de Certificació).
Un cop acabat aquest procés, trobarem el certificat que acabem d’importar en el quadre del
llistat de certificats (marcat en blau a la següent captura de pantalla).

IMPORTANT: Per a la importació de certificats digitals amb el navegador Mozilla Firefox, és
necessari que el certificat digital de l’usuari contingui una contrasenya o PIN d’importació. Si
no és així, no ens el deixarà importar. Aquesta, és una característica de seguretat només del
navegador Mozilla Firefox.
Els requisits d’instal·lació i configuració addicionals els indicarà cada entitat que expedeixi els
certificats (Catcert, FNMT, Camerfirma, etc.)
Una vegada tinguem instal·lat el certificat digital al navegador, ja podrem accedir a la seu
electrònica de l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a realitzar tràmits telemàtics.
Exemple per a la presentació telemàtica d’una instància genèrica:
-

Accedir a la web https://tramits.arenysdemar.cat

Seleccionar “Instància genèrica - @” a l’apartat “Destacats”.

-

Seguidament, clicar a sobre del botó “Tramitar”.

-

Aleshores seleccionarem la opció “certificat digital (Accedir)”:

-

Seleccionarem el nostre certificat digital i se’ns obrirà el formulari corresponent amb les
nostres dades:

-

Seguidament, haurem de procedir de la següent manera:
-

Omplir el formulari web amb les dades requerides.
Un cop el formulari estigui degudament complimentat, clicar a sobre del botó
“Continuar” que hi ha a sota del formulari web.
Signar electrònicament la tramesa amb el nostre certificat digital.

