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PERFIL ÚS DELS DIFERENTS TIPUS DE CERTIFICATS 

CERTIFICAT PER A QUI  USOS DESCRIPCIÓ 

GENÈRIC 

Certificat de ciutadà Persona física en la 
seva condició 

de ciutadà 

Tràmits personals amb 
les AAPP. Signar 

documents privats en el 
seu propi nom. 

Certificat emès a una persona física que garanteix la identitat del titular del certificat i li permet 
realitzar tràmits que requereixin autenticació d'identitat, així com signar en el seu propi nom 

i dret documents amb plenes garanties legals. 
 

EMPRESARIAL  

Autònom 
 
(activitat econòmica) 

Persona física 
 
Treballador autònom 

Tràmits professionals. 
Signar documents privats 
en la seva condició 
d'autònom. 

És un certificat electrònic emès a una persona física en la seva condició de treballador 
autònom, que li permet realitzar tràmits electrònics amb terceres persones, administracions 
públiques, organismes públics, etc., així com signar en el seu propi nom i dret documents amb 
plenes garanties legals, garantint alhora la seva identitat personal i la seva situació actual 
d'autònom donat d'alta a Activitats Econòmiques . 

 

Autònom Col·legiat Persona física 
 
Treballador autònom 
col·legiat 

Tràmits professionals. 
Signar documents privats 
en la seva condició 
d'autònom / professional 

col·legiat. 

És un certificat electrònic emès a una persona física en la seva condició de treballador 
autònom, que li permet realitzar tràmits electrònics amb terceres persones, administracions 
públiques, organismes públics, etc., així com signar en el seu propi nom i dret documents 
amb plenes garanties legals, garantint alhora la seva identitat personal i la seva situació actual 

d'autònom i, com a professional col·legiat. 
 

Corporatiu 
(àmbit empresarial) 

Persona física 
vinculada a una 
entitat en la seva 
condició d'empleat, 

col·laborador, 
proveïdor d'una 
entitat 

 

Identificar-se i signar 
comunicacions i 
documents identificant-
se en el marc de les 

seves funcions, càrrec o 
relació professional amb 
una Entitat. 

Certificat que permet identificar a una persona física i a més el seu vincle a una Entitat 
informant del càrrec que exerceix en ella, ja sigui com a empleat, associat, col·laborador, 
client o proveïdor. 
Permeten al seu titular realitzar  comunicacions signades digitalment en el marc de les 

seves funcions o relació amb l'Entitat, però no li permet signar com a representant legal o 
apoderat d'aquesta. 
No es recomana el seu ús per a realitzar tràmits personals. 

Representant d'entitat 
per a tràmits 

davant 
les AAPP (PRAP) 

Persona física 
apoderada per una 

Entitat per a 
realitzar tràmits 

electrònics amb 
les AAPP. 

Realitzar tràmits davant 
les AAPP identificant-se i 

signant en representació 
d'una Entitat. 

 
 

Certificat que permet a una persona física realitzar tràmits en línia davant les 
Administracions Públiques en nom i representació d'una Entitat AMB o SENSE 

PERSONALITAT JURÍDICA: presentació i liquidació d'impostos, sol·licitud de subvencions, 
expedients administratius, presentació a concursos públics, etc. 

No es recomana per a signar documents privats. 
  

Representant 

legal / general 

Persona física amb 

càrrec de 
representant legal 
d'una entitat o amb 
poders similars. 

Realitzar tràmits davant 

les AAPP. 
 
Signar documents privats 
en representació d'una 
Entitat. 

Certificat que permet al representant legal d'una Entitat o Organització AMB o SENSE 

PERSONALITAT JURIDICA, actuar en representació d'aquesta tant en tràmits administratius 
en línia com per a signar documents (contractes, actes, comunicacions, instruccions, etc.) 


