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Què és un certificat digital i per a què 
serveix?

 Un Certificat Digital és l’equivalent electrònic a un document 

d’identitat.

 El Certificat Digital l'ha d'emetre i validar una entitat autoritzada per fer-

ho, anomenada "entitat certificadora".

 És un document digital certificat que garanteix la identitat d’un 

subjecte o entitat.

 Software: s'instal·la en cada un dels dispositius (ordinador o telèfon).

 Té un període de validesa limitat que està inclòs en el propi Certificat.



Què és un certificat digital i per a què 
serveix?

• El certificat Digital ens serveix per:

 Autenticar la identitat de la persona usuària de forma 
electrònica davant tercers:

• Tràmits amb l’Agència Tributària

• Presentació de factures electròniques

• Tràmits amb la Seguretat Social

• Presentació de Sol·licituds de subvenció

 Signar digitalment de forma que es tingui una garantia 
d’integritat de les dades trameses i de la seva procedència.



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



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 (article 
14.2 de la Llei 39/2015).

 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 

 ...



Quins tipus de certificats digitals existeixen?

Certificat 
digital



Tràmits amb les Administracions Públiques

Generalitat de Catalunya
(Certificat idCAT)

FNMT
(Certificat CERES)



Tràmits amb les Administracions Públiques

Des de l’ordinador de casa

Anant a una entitat de 
registre (AOC)

https://www.aoc.cat/knowle
dge-base/on-es-pot-obtenir-

lidcat/

Descarregant i instal·lant 
l’idCAT des del web: 

www.idcat.cat
idcat.cat/descarrega

Descarregant i instal·lant 
l’idCAT des del web: 

www.idcat.cat
idcat.cat/descarrega

https://www.aoc.cat/knowledge-base/on-es-pot-obtenir-lidcat/
http://www.idcat.cat/
http://www.idcat.cat/descarrega
http://www.idcat.cat/
http://www.idcat.cat/descarrega


Tràmits amb les Administracions Públiques

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do



Tràmits amb les Administracions Públiques

 IdCAT mòbil

Mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat 
en l’enviament d’una contrasenya d’un sol ús al mòbil.

 Permet identificar-vos i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o 
ordinador.

 No cal recordar cap contrasenya ni PIN.
 No requereix la instal·lació de cap tipus de programari
 És un sistema segur i no caduca pel transcurs del temps.
 És gratuït.



Tràmits amb les Administracions Públiques

 IdCAT mòbil (https://idcatmobil.seu.cat.)

 Per obtenir-lo per internet

Alta sense certificat
1. DNI
2. TSI: Targeta Sanitària Individual del CatSalut
3. Telèfon mòbil

Alta amb certificat
1. Disposar d’un certificat vàlid i correctament instal·lat.
2. Telèfon mòbil

https://idcatmobil.seu.cat/


Tràmits amb les Administracions Públiques

 IdCAT mòbil

 Per obtenir-lo per presencialment
Recerca d’oficines per fer el registre presencial:

https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-em-puc-donar-dalta

 Obligatori per a les persones que no tinguin la 
nacionalitat espanyola.

 Cal omplir, signar i lliurar formulari corresponent.
 Acreditar identitat amb document identificatiu.

https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-em-puc-donar-dalta


Com podem obtenir el certificat de la FNMT?

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

1.Actualitzar 
junta 

2.Configurar 
navegador

3.Certificat 
dades 

registrals

4.Sol·licitar 
Certificat 
digital a 
FNMT

5.Demanar 
cita Agència 

Tributària

6.Acreditació 
davant 
Agència 

Tributària

7.Descarregar 
certificat

8.Fer-ne una 
còpia de 
seguretat



PASSES PRÈVIES: 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€)



PASSES PRÈVIES: tenim la Junta 
actualitzada?



PASSES PRÈVIES: tenim la Junta 
actualitzada?



1: Configurar el navegador

Consideracions prèvies que cal tenir en compte

 Tot el procés s’ha de realitzar amb el mateix ordinador

 No es pot formatar ni actualitzar l’ordinador durant el procés de 
sol·licitud ALERTA ACTUALITZACIONS AUTOMÀTIQUES!

 Per fer la sol·licitud només podrem utilitzar l’Internet Explorer o el 
Mozilla Firefox, s’aconsella fer una actualització del navegador escollit 
abans d’iniciar el procés.

 Aturar l’antivirus durant el procés.

 Per configurar els Navegadors web, trobarem tota la informació a la web de 
la FNMT, escollint quin navegador utilitzarem.

 Per a cada Navegador existeix un configurador automàtic.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/consideraciones-previas
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10528994/Configurador_FNMT_RCM.exe


1: Configurar el navegador



2: Sol·licitar Certificat dades registrals

 Sol·licitud del certificat de dades registrals

Aquest document certifica:

1. Les dades que figuren al Registre de l’entitat.

2. El nomenament i vigència del càrrec de la persona que actua com a 
representant.

Procediment per a obtenir el Certificat de Dades Registrals:

 Emplenar la sol·licitud

 Liquidar la carta de pagament (21,85 € de taxa)

 Entregar la sol·licitud + carta de pagament al Registre.



2: Sol·licitar Certificat dades registrals

 Sol·licitud de certificat de dades registrals

Des de la web del Departament de Justícia: http://justicia.gencat.cat/ca/inici

 Un cop omplert el formulari, se’ns generarà la carta de pagament del 

tràmit (21,85 €) que haurem de liquidar en el termini de 10 dies 

hàbils.

 El pagament es pot fer mitjançant caixers automàtics o per internet.

 El termini aproximat de recepció del Certificat de Dades Registrals és 

de 15 dies.

http://justicia.gencat.cat/ca/inici


2: Sol·licitar Certificat dades registrals

 Procés: Sol·licitud de certificat de dades registrals
1. Entrar al tràmit

2. Omplir el full de sol·licitud

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



2: Sol·licitar Certificat dades registrals

 Sol·licitud de certificat de dades registral
Atenció!! Molt recomanable indicar al camp d’observacions un text similar 
al següent:



3: 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” : http://www.agenciatributaria.es/

 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.

http://www.agenciatributaria.es/


3: Demanar cita a l’Agència Tributària



3: Demanar cita a l’Agència Tributària



3: Demanar cita a l’Agència Tributària



4: Sol·licitar el certificat digital a FNMT

 En paral·lel, haurem d’omplir la sol·licitud a la Fàbrica Nacional de 
Moneda y Timbre (FNMT) demanant el certificat de representant de 
persona jurídica.

• Des de la web de la FNMT: https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio

• Seguirem aquesta ruta:

 Només caldrà indicar 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 40 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.

https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio


4: Sol·licitar el certificat digital a FNMT



4: Sol·licitar el certificat digital a FNMT

 Posteriorment acceptarem les condicions i enviarem la 
petició



4: Sol·licitar el certificat digital a FNMT



4: Sol·licitar el certificat digital a FNMT

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

s

s

Rebrem per 
correu electrònic 
la confirmació 
amb:

o Codi de 
sol·licitud

o NIF associat

o Informació 
per a 
l’acreditació 



5: 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.
El certificat de Dades Registrals emès pel registre on està inscrita l’entitat 

(Dpt. Justícia, Consell de l’Esport, etc.). Aquest document acredita la seva 

condició de representant legal de l’entitat, així com la vigència en el càrrec. El 

Certificat de Dades Registrals haurà d’estar expedit en els 15 dies hàbils 

anteriors a la data en què us personareu a Hisenda per tal d’acreditar-vos.

 Codi de sol·licitud del certificat digital de la FNMT



 Una vegada hàgim 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.

6: Descarregar i instal·lar el certificat



6: 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



6: Descarregar i instal·lar el certificat



6: Descarregar i instal·lar el certificat



6: Descarregar i instal·lar el certificat



6: Descarregar i instal·lar el certificat



Gestió del certificat: suspensió, renovació, 
modificació...

Un cop descarregat:

 Recomanem fer una còpia de seguretat del Certificat en un dispositiu 

extern. Manual d’instruccions.

 Anul·lació o revocació: ho haurà de sol·licitar el titular del Certificat.

 Anul·lació online

 Físicament en una oficina d’hisenda

 Renovació: Actualment, la FNMT no renova certificats de 

representants de persones jurídiques, amb el propòsit d’actualitzar-los a 

la Llei de juliol de 2016.

 Modificació: no es permet efectuar modificacions en les dades del 

Certificat, llevat del correu electrònic de notificacions.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/copia-de-seguridad-del-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/anular/solicitar-anulacion/persona-juridica


Calendari orientatiu sobre el procediment 
d’obtenció del certificat digital de la FNMT

Consideració prèvia: Renovació Junta Directiva vigent

Pas 1: Configurar el navegador (mateix ordinador i usuari, no formatar ni actualitzar 
ordinador durant el procés)

Pas 2: Sol·licitud Certificat 
Dades Registrals al Registre 

d’inscripció de l’entitat 
corresponent

Recepció del 
Certificat de 

dades 
registrals

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

REGISTRE D’INSCRIPCIÓ (10-15 dies)

Pas 3: Demanar cita prèvia a 
l’Agència Tributaria tenint en 
compte el dies que trigarem 

en obtenir el certificat de 
dades registrals 

Pas 5: Anar presencialment a 
l’Agència Tributària amb el 

certificat de dades registrals, 
NIF del Representant i codi 

de sol·licitud de FNMT

WEB FNMT

Pas 4: uns dies abans d’anar 
presencialment a l’Agència 

Tributària, omplir el formulari del 
web FNMT de sol·licitud de 

Certificat de Representat de Persona 
Jurídica 

Pas 6: 
Descàrrega 

del 
certificat 

web FNMT



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 
junta 

Configurar 
navegador

Certificat 
dades 

registrals

Sol·licitar 
Certificat 
digital a 
FNMT

Sol·licitar 
Certificat 
digital a 
FNMT

Acreditació 
davant 
Agència 

Tributària

Descarregar 
certificat

Fer-ne una 
còpia de 
seguretat

Dema cita 
Agència 

Tributària



I ara què??



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb el Registre d’associacions



Tràmits amb l’Agència tributària



Tràmits amb l’Agència tributària



Subscripció avisos notificacions 
electròniques Agència Tributària



Subscripció avisos notificacions 
electròniques Agència Tributària



Subscripció avisos notificacions 
electròniques Agència Tributària



Subscripció avisos notificacions 
electròniques Agència Tributària



Subscripció avisos notificacions 
electròniques Agència Tributària



Tràmits amb l’Agència tributària



Tràmits amb l’Agència tributària



Tràmits amb l’Agència tributària



Tràmits amb l’Agència tributària: Expedició 
del certificat tributari. IAE.



Tràmits amb l’Agència tributària: Expedició 
del certificat tributari. IAE.



Tràmits amb l’Agència tributària: Expedició 
del certificat tributari. IAE.



Tràmits amb l’Agència tributària: Expedició 
del certificat tributari. IAE.



Tràmits amb l’Agència tributària: Expedició 
del certificat tributari. IAE.



Tràmits amb l’Agència tributària: Expedició 
del certificat tributari. IAE.



Tràmits amb l’Agència tributària: Expedició 
del certificat tributari. IAE.



Tràmits amb l’Agència tributària: Expedició 
del certificat de Situació Tributària



Tràmits amb l’Agència tributària: Expedició 
del certificat de Situació Tributària



Tràmits amb l’Agència tributària: Expedició 
del certificat de Situació Tributària



Tràmits amb l’Agència tributària: Expedició 
del certificat de Situació Tributària



Tràmits amb l’Agència tributària: Expedició 
del certificat de Situació Tributària



Tràmits amb l’Agència tributària: Expedició 
del certificat de Situació Tributària



Tràmits amb l’Agència tributària: 
Presentació de Models tributaris



Tràmits amb l’Agència tributària: 
Presentació de Models tributaris. Model 347



Tràmits amb l’Agència tributària: 
Presentació de Models tributaris. Model 347



Tràmits amb l’Agència tributària: 
Presentació de Models tributaris. Model 347



Tràmits amb l’Agència tributària: 
Presentació de Models tributaris. Model 347



Tràmits amb la Seguretat Social: Certificat 
d’estar al corrent de les obligacions S.S



Tràmits amb la Seguretat Social: Certificat 
d’estar al corrent de les obligacions S.S



Tràmits amb la Seguretat Social: Certificat 
d’estar al corrent de les obligacions S.S



Tràmits amb la Seguretat Social: Certificat 
d’estar al corrent de les obligacions S.S



Factura electrònica



Moltes gràcies!!

suporteconomic@fundesplai.org

mailto:suporteconomic@fundesplai.org



