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Què és un certificat digital i per a què 
serveix?

 És un document electrònic identificatiu, signat per un 
prestador de serveis de certificació, que garanteix a 
terceres persones la identitat del titular del certificat, les 
seves autoritzacions (en forma de rols o permisos), la 
seva capacitat per realitzar un determinat acte, per 
representar una altra persona física o jurídica, etc

 Té dues funcions principals:

 Identificar-se de forma segura per realitzar tràmits per 
internet amb plenes garanties tècniques i jurídiques en diferents 
plataformes i aplicacions.

 Signar documents electrònics amb validesa legal. Els 
compromisos adquirits a través de les declaracions i 
manifestacions de voluntat de la persona titular s’equiparen a 
les que es presenten amb signatura manuscrita en oficines 
presencials.



Tipologia de certificats digitals

 Persona Física

En aquests certificats el subscriptor només pot ser una persona física. Aquest certificat li permeté identificar-
se de forma telemàtica i signar o xifrar documents electrònics

 Certificat de Representant

Representant d’Administrador Únic o Solidari

El signant actua en representació d’una persona jurídica en qualitat de representant legal amb el seu càrrec 
d’administrador únic o solidari inscrit en el Registre Mercantil

Representant de Persona Jurídica

Aquest certificat s’expedeix a les persones jurídiques per al seu ús a les seves relacions amb aquelles 
Administracions públiques, entitats i organismes públics, vinculats. Aquest és el certificat que demanem les 
associacions i fundacions

Representant d’Entitat sense Personalitat Jurídica

Aquest certificat vincula a una entitat sense personalitat jurídica que vincula una persona signant amb unes 
dades de verificació i confirma la seva identitat als tràmits tributaris i d’altres àmbits admesos per la 
legislació vigent. 



Per què hem de tenir un certificat digital?

 Normativa aplicable

 Llei 59/2003 de signatura electrònica

 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones
electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE

 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques



Per què hem de tenir un certificat digital?

 Les Administracions Públiques hauran de garantir que els 
interessats puguin relacionar-se amb l’Administració a 
través de mitjans electrònics

Les persones jurídiques (incloses les associacions i 
fundacions) estaran obligades a relacionar-se a través 

de mitjans electrònics amb les administracions 
públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un 

procediment administratiu



Des de quan l’hem de tenir? Anem tard?

 2 d’octubre de 2016

Obligació per part de les entitats de relacionar-se a través de 
mitjans electrònics amb les administracions públiques

 2 d’octubre de 2018
Les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, 
registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt 
d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic 
electrònic produiran efectes als dos anys de l'entrada en vigor 
de la Llei



Per què hem de tenir un certificat digital?

 Alguns tràmits habituals 

 Sol·licitud de certificats d’estar al corrent de pagament amb 
Hisenda o la Seguretat social

 Presentació declaracions davant d’Hisenda

 Sol·licitud i justificació de subvencions

 Facturació electrònica

 Tràmits davant el Registre d’Associacions i el de Fundacions

 Inscripció al registre de Grups d’Interès

 Notificacions electròniques Agència Tributària

 Contractació laboral 

 ...



Com podem aconseguir un certificat digital?

 A través d’una Autoritat de certificació que és una entitat de 
confiança, responsable d’emetre i revocar els certificats digitals o 
certificats utilitzats en la signatura electrònica. 
Són prestadors de serveis de certificació. 

 A continuació indiquem algunes  de les principals Autoritats de 
certificació que emeten certificats electrònics:

 Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 

 Agència Catalana de Certificació (CATCert)
 Camerfirma
 Direcció General de Policia (DGP) .
 Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA)
 Agencia Notarial de Certificación (ANCERT).
 Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)
 Firma Profesional
 ANF Autoridad de Certificación (ANF AC)   
 EDICOM
 IZENPE



Com podem obtenir el certificat de la FNMT?

Quins passos que hem de seguir per sol·licitar-lo?

Actualitzar 
junta 

Configurar 
navegador

Certificat 
dades 

registrals

Sol·licitar 
Certificat 
digital a 
FNMT

Demanar cita 
Agència 

Tributària

Acreditació 
davant 
Agència 

Tributària

Descarregar 
certificat

Fer-ne una 
còpia de 
seguretat



PAS PREVI: tenim la Junta actualitzada?

 Celebració d’una assemblea general extraordinària

 Comunicació de la renovació de junta al registre

1. Instància o full de sol·licitud

2. Certificat de l’acord de renovació total o parcial dels membres 
de junta directiva, signat per les persones sortints i entrats 
dels càrrecs de secretaria i presidència

3. Pagament de la taxa (en el cas d’associacions inscrites al 
Registre de Justícia són 21,85€)



PAS PREVI: tenim la Junta actualitzada?



PAS PREVI: tenim la Junta actualitzada?



1r PAS: Configurar el navegador

 Consideracions prèvies que cal tenir en compte

 S'ha de realitzar tot el procés d'obtenció des del mateix equip, 
amb el mateix usuari i el mateix navegador

 La FNMT recomana obtenir el codi de sol·licitud a l’ordinador el 
més proper possible a temps al moment de l'acreditació per 
evitar problemes a l'hora de la descàrrega

 No formatar l'ordinador, entre el procés de sol·licitud i el de 
descàrrega del certificat ni fer cap actualització en l'equip 
mentre duri el procés

 De vegades cal desactivar l'antivirus

 Per obtenir el certificat cal que realitzi una sèrie de 
configuracions al seu navegador. Només es poden fer servir 
Internet Explorer i Mozila Firefox.



1r PAS: Configurar el navegador



2n PAS: demanar Certificat dades registrals

 El dia que hi anem davant l’Agència Tributària hem de portar 
un certificat del registre d’associacions, amb data no 
superior a 15 dies

 Aquests 15 dies comencen des de la data d’expedició del 
certificat del registre, sense comptar dissabtes, diumenges 
ni festius

 Cal acreditar dues qüestions amb aquesta certificació:

 Que l’entitat existeix i està inscrita al registre 
d’associacions

 Que la persona que ostentat la representació de l’entitat 
(qui ocupi la presidència de l’entitat) ha estat nomenat i 
que el seu càrrec és vigent



2n PAS: sol·licitar Certificat dades registrals

 Sol·licitud de certificat de dades registral
1. Full de sol·licitud

2. Pagament de la taxa (en el cas d’associacions inscrites al 
Registre de Justícia són 21,85€)



3r PAS: Sol·licitar el certificat digital a FNMT

 Haurem d’omplir la sol·licitud a la Fàbrica Nacional de 
Moneda y Timbre (FNMT) demanant el certificat de 
representant de persona jurídica

 Sol·licitud amb dades molt bàsiques, com el CIF de 
l’entitat i un correu electrònic de contacte, on rebrem 
totes les notificacions d’aquesta sol·licitud

 El període de validesa del codi de sol·licitud és de 100 
dies a partir de la data de sol·licitud, termini durant el 
qual s’haurà de completar tot el procés, que finalitza amb 
la descarrega del certificat sol·licitat



3r PAS: Sol·licitar el certificat digital a FNMT



3r PAS: Sol·licitar el certificat digital a FNMT

 Posteriorment acceptarem les condicions i enviarem la 
petició



3r PAS: Sol·licitar el certificat digital a FNMT



3r PAS: Sol·licitar el certificat digital a FNMT

 Desprès rebrem un correu de la FNMT amb el Codi de 
sol·licitud

s

s



4t PAS: Demanar cita a l’Agència Tributària

 Seleccionem el procediment o servei per al qual es 
demana la cita (“acreditació certificat digital”) i premem 
“Sol·licitar cita”

 En aquest moment es pot sol·licitar l'enviament d'un 
recordatori de la cita per SMS al mòbil o al @ 

 Seleccionem l'oficina de l'Agència Tributària a la qual 
volem acudir. Surt per defecte la corresponent al domicili 
fiscal però es pot escollir altra (per exemple, una oficina 
que ens quedi més a prop de la feina o de casa)

 Després seleccionem la data i l’hora de la cita



4t PAS: Demanar cita a l’Agència Tributària



4t PAS: Demanar cita a l’Agència Tributària



4t PAS: Demanar cita a l’Agència Tributària



5è PAS: Anar a l’Agència Tributària

 El dia que anem a l’Agència Tributària hem de portar els 
següents documents:

DNI del president/a

 Certificat de dades registrals i composició de junta

 Codi de sol·licitud del certificat digital de la FNMT



 Una vegada a haguem fet aquests tràmits previs ja ens 
podrem descarregar el nostre certificat 

 Anem al web de la FNMT i haurem d’introduir el nostre 
CIF i el codi de sol·licitud que haurem rebut via correu 
electrònic al nostre correu de contacte

 Un cop acceptem les condicions clicarem el icona de 
“descarregar de certificat” per iniciar la descarrega. En 
aquest moment haurem de pagar també els 14€+IVA de 
les taxes

6è PAS: Descarregar i instal·lar el certificat



6è PAS: Descarregar i instal·lar el certificat

 Desprès 
d’acreditar-nos 
davant l’Agència 
Tributària rebrem 
un correu 
informant-nos 
que ja podem 
descarregar-nos 
el certificat



6è PAS: Descarregar i instal·lar el certificat



6è PAS: Descarregar i instal·lar el certificat



6è PAS: Descarregar i instal·lar el certificat



PAS FINAL: Fer-ne una còpia de seguretat

 Amb Internet Explorer



PAS FINAL: Fer-ne una còpia de seguretat



PAS FINAL: Fer-ne una còpia de seguretat



PAS FINAL: Fer-ne una còpia de seguretat



PAS FINAL: Fer-ne una còpia de seguretat



PAS FINAL: Fer-ne una còpia de seguretat



Recordem els tràmits que hem vist

Actualitzar 
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registrals
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Certificat 
digital a 
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Agència 

Tributària
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davant 
Agència 

Tributària
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còpia de 
seguretat



I ara què??



Moltes gràcies!!

Víctor García

vgarcia@fundesplai.org
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