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Accedeixo al meu ESPAI PERSONAL  

A la barra de menú, clico a “Perfil – Les meves dades”: 

 

 

A continuació, vaig a la pestanya “Documents”: 

 

 

Clico al botó “+GENERAR CERTIFICAT”: 

 

 

Se m’obre aquesta pantalla, en l’idioma que per defecte tinc habilitat l’Espai Personal, 
però puc seleccionar al desplegable d’idioma en quina llengua vull que s’emeti el 
certificat (Català o Español): 

 

 

Clico al desplegable de “Certificat” i selecciono el tipus de document que vull: 

• Certificat de col·legiació 
• Certificat de responsabilitat civil (només habilitat per aquells col·legiats 

que estiguin adherits a la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva que 
tingui contractada el COEC) 
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Finalment, clico al botó GENERAR perquè se’m generi el document en PDF.  

En funció de les característiques i la configuració particulars del navegador i de l’equip 
des d’on generi el document, el PDF serà visible per a desar des de la barra inferior del 
navegador, o bé hauré d’anar a la carpeta de “Descàrregues” (Descargas) a buscar-lo. 
Fer sempre “Guardar como” per desar correctament el document en PDF. 

El PDF auto-generat és un certificat digital emès pel COEC, amb una vigència de 
3 mesos des de la data d’emissió, que incorpora un enllaç i un codi QR per a la 
seva validació per part de tercers. 

Qualsevol tercer que disposi del certificat, ja sigui en format digital o imprès, podrà 
comprovar-ne la seva veracitat executant el codi QR del document, o obrint a un 
navegador l’enllaç URL. Se li obrirà el “Validador de Certificats” del COEC i en 
pantalla podrà comparar les dades de l’original del document versus el certificat 
que li han lliurat. En cas de divergència, les dades que es mostren en pantalla són les 
dades autèntiques. 

 

 

 

 

 

 


