
COM ACONSEGUIR EL CERTIFICAT 
DIGITAL DE REPRESENTANT DE 

PERSONA JURÍDICA DE LA MEVA 
ENTITAT?



Certificat Registre Sol·licitud FNMT

Agència Tributària

Descàrrega FNMT

Alta DEH

Exportació certificat

Passos a seguir

Presencial o telemàticament Internet explorer o Firefox

Cita Prèvia

A un llapis de memòria o a 
un altre ordinador

Mateix navegador que la 
sol·licitud

Avís al correu electrònic de 
tenir una notificació



Què és i per a què serveix?

• Agència Catalana de Certificació: Un certificat digital és un document 
electrònic , que garanteix a les terceres persones que el rebin una sèrie de 
manifestacions que s'hi contenen , com per exemple, la identitat de la 
persona, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc.

Hi ha dos principals funcions:

•Firmar documents (en format digital), amb plena validesa jurídica.

•Identificar-se de forma fefaent al realitzar alguna gestió o tràmit a través 
d’algun programari web. El certificat digital és la seva identitat a Intern et. 



Per què necessitem aquest
certificat?

• Impossibilitat des del passat 2 d’octubre d’aquest any de 
rebre documentació i/o informació valuosa (Llei 39/2015 )  
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf)



Com aconseguir el certificat
digital? FNMT

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

1.- CONFIGURACIÓ d’INTERNET

2.- SOL·LICITUD TELEMÀTICA 
DEL CERTIFICAT

3.- ACREDITACIÓ DE LA IDENTITAT EN
UNA OFICINA DE REGISTRE

4.- DESCÀRREGA DEL CERTIFICAT



1- CONFIGURACIÓ d’INTERNET
1.- CONDICIONS PRÈVIES A TENIR EN COMPTE:

•No formatejar l’ordinador, entre el procés de sol·licitud i 
el de descàrrega del certificat.

•S’ha de realitzar tot el procés d’obtenció del certificat
des del mateix ordinador , amb el mateix usuari i el 
mateix navegador.

•No realizar cap mena d’actualizació a l’ordinador
durant tot el procés.

•En ocasions és necessari desactivar l’antivirus



CONFIGURACIÓ d’INTERNET

2.- NAVEGADORS SUPORTATS:

És molt aconsellable descarregar l’última versió del navegador que utilitzarem



2- SOL·LICITUD TELEMÀTICA DEL 
CERTIFICAT

1.- QUÈ NECESSITAREM?

A) El NIF de l’entitat. 

B) Un correu electrònic
on volem rebre un

document per 
imprimir.
2.- ON HO DEMANO?

http://www.fnmt.es



3- ACREDITACIÓ DE LA IDENTITAT 
EN UNA OFICINA DE REGISTRE

EL PRESIDENT HA D’ANAR
A UNA OFICINA D’HISENDA :

A) HAVENT DEMANAT CITA 
PRÈVIAMENT

B) AMB LA DOCUMENTACIÓ
NECESSÀRIA



COM DEMANAR CITA?

S’HA D’ANAR A LA PÀGINA WEB DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA I SEGUIR
ELS PASSOS QUE INDIQUEM A CONTINUACIÓ:



Pas 1



Pas 2



Pas 3



Pas 4



Pas 5



QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE 
PORTAR ?

A)EL CODI QUE ENS HAN ENVIAT AL NOSTRE 
CORREU ELECTRÒNIC (apartat anterior)



B) UN CERTIFICAT AMB UN MÀXIM DE 15 DIES 
D’ANTIGUITAT RELATIU A LA CONSTITUCIÓ I AL 
REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT.

ULL VIU!! El càrrec de president/a ha 
d’estar vigent i comunicat al registre!!



OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DEL 
REGISTRE

A) PRESENCIALMENT (21,85€):

• Emplenar una sol·licitud
• Liquidar la carta de pagament
• Portar la sol·licitud al registre 

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/associacions/

B) TELEMÀTICAMENT (21,85€):

• Emplenar una sol·licitud i enviar-la
• Liquidar la carta de pagament

(tarja de crèdit o al banc)

ES POT FER DE DUES MANERES:



Clicar una o altra, segons forma jurídica



Llistat de tràmits per les entitats



.



S’haurà de triar entre demanar el certificat per internet o de manera presencial



TELEMÀTICAMENT



PRESENCIALMENT



QUÈ REBREU A CASA?



Detall del peu del document que rebreu a per correu 
electrònic o per correu postal. El document està signat 
electrònicament i per tant té la consideració d’original.



4- DESCÀRREGA DEL CERTIFICAT 
(16,94€)



ÚLTIM PAS!

Podem accedir a les 
notificacions a través 
del web de l’AEAT.
Existeix però un servei 
on, en cas de tenir 
alguna notificació ens 
avisarien per a 
recollir-la: la DEH 
(Direcció Electrònica 
Habilitada)
https://notificaciones.06
0.es/PC_init.action



Molt important! 
Caldrà afegir un 
correu electrònic 
on es rebrà
l’avís de tenir 
una nova 
notificació.



Exportació del certificat



.



.



.



.



.



Haurem 
d’establir una 
contrasenya



.



Haurem d’anomenar el fitxer i guardar-lo en el nostre ordinador o 
directament a un llapis de memòria.



Clicant finalitzar obtindrem l’exportació completa del certificat digital



Cronològicament

1.- Sol·licitar certificat al registre (d’associacions, federacions, fundacions, etc.)

2.- Rebre’l per correu electrònic o postal segons província (entre 5 i 20 dies)

3.- Demanar hora a l’Agència Tributària

4.- Sol·licitar la signatura digital al web de la FNMT: rebre per mail un codi

5.- Personar-se a Hisenda amb el certificat del registre (rebut en el pas 2) i el codi
(rebut en el pas 4)

6.- Descarregar-se el certificat del web de la FNMT

7.- Donar-se d’alta a la bústia electrònica

8.- Molt recomanable: exportar el certificat a un llapis de memòria o a un altre ordinador



Adreces web d’interès:

Llei 39/2015
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf

Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica

Registre d’Associacions
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/associacions/

Agència Tributària
http://www.agenciatributaria.es/

Servei de notificacions electròniques (bústia)
https://notificaciones.060.es/PC_init.action



Preguntes més freqüents (PMF)

•Què és un certificat digital?

És un conjunt de dades electròniques que serveix per garantir la identitat i la validesa d’un document per part del 
receptor.

•És obligatori disposar de certificat digital?

La Llei 39/2015 determina que des del 2 d’octubre de 2016, caldrà utilitzar la via telemàtica per a relacionar-se amb 
les Administracions Públiques. A conseqüència de l’eliminació dels formats físics, fa que l’Agència Tributària deixi de 
notificar a les entitats en format paper. Això fa imprescindible el certificat digital per a tenir la possibilitat de recollir les 
notificacions de l’Agència Tributària.

•Només serveix per relacionar-se amb l’Agència Tributària?

No. Serveix per qualsevol expedient d’una Administració Pública i per a qualsevol tràmit, com per exemple, les 
subvencions. També per a poder facturar amb l’Administració Pública, mitjançant la factura electrònica.

•És el mateix signatura digital que certificat digital?

No del tot. L’acció de signar digitalment un document es realitza a través del certificat digital. Per tant, la signatura 
digital es realitza mitjançant un certificat digital. Tot i així, és molt habitual que s’utilitzin indistintament. 

•Puc aconseguir la signatura digital si els càrrecs de l’òrgan de govern estan caducats?

En cas que el càrrec de president estigui caducat, el Registre al qual es pertany no emetrà el certificat necessari per a 
aconseguir la signatura digital.

•La signatura digital caduca? S’haurà de fer tots els passos de nou?

La signatura digital té una validesa de 2 anys. Abans de finalitzar la seva validesa es podrà renovar telemàticament, 
sense necessitat d’haver de fer tots els tràmits. En cas que el certificat expiri sense haver-se renovat, sí que caldrà realitzar 
el procés de nou.



•La signatura només pot estar instal·lada en un sol ordinador?

No. Un cop descarregada en l’ordinador en què es va fer la sol·licitud, es pot exportar a tants ordinadors com es 
requereixi. És molt aconsellable exportar la signatura digital, sigui a un altre ordinador o a un llapis de memòria extern.

•Pot tenir l’entitat una signatura a nom d’alguna persona que no sigui el president?

La signatura digital identifica l’entitat i el seu representant legal. Per tant, tindrà signatura el representant legal de 
l’entitat que, en cas que no diguin el contrari els estatuts, recau en el president de l’entitat.

•He de fer tots els tràmits de nou cada cop que canviï el president de l’entitat?

Sí. La signatura amb el representant legal anterior, tot i funcionar fins a la seva caducitat, estarà identificant un 
president que ho ha deixat de fer. Per tant, en cas de canvi de representant legal caldrà fer tots els tràmits de nou.

•Serveix el certificat IDCAT?

El certificat IDCAT s’emet a persones físiques, per tant, no és vàlid per identificar persones jurídiques com són les 
entitats.

•La meva entitat té signatura digital aconseguida abans de l’1 de juliol de 2016. És vàlida?

L’1 de juliol de 2016 va haver-hi un canvi normatiu el qual determina que tots els certificats digitals emesos amb 
anterioritat a aquesta data no es podran renovar telemàticament, però seguiran funcionant fins a la seva caducitat. Per 
tant, caldrà fer tots els passos de nou abans no caduqui la signatura digital.

•Es pot revocar un certificat?

Sí. En qualsevol moment es pot revocar un certificat, tant de manera presencial, per telèfon o a través del web.

•La signatura digital només funciona amb Internet Explorer i amb Firefox?

No. La signatura funciona amb tots els navegadors que hi ha al mercat, com per exemple, Internet Explorer, Firefox, 
Google Chrome, Ubuntu, Opera, Safari, etc. Només serà en el procés d’obtenció del certificat digital que s’haurà de fer 
amb un dels dos navegadors indicats.

•Què és la Direcció Electrònica Habilitada?

És un servei que proporciona el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que permet que qualsevol entitat 
pugui rebre per via telemàtica les notificacions administratives. Aquest servei permet rebre per correu electrònic un avís 
en cas de rebre alguna notificació, molt útil ja que així no cal revisar la bústia periòdicament.



 Aquesta presentació es únicament de caràcter divulgatiu i pot ser que 
la normativa vigent pugui haver canviat o estat modificada per part 
de les autoritats legals, per tant en el moment que correspongui seria 
aconsellable corroborin si la normativa segueix vigent.



Material elaborat per l’equip de 
professionals de Gestió de Fundacions i 

Associacions

info@gestiofass.cat


