PER QUÈ CAL SOL·LICITAR EL

CERTIFICAT DIGITAL
DE REPRESENTANT D’UNA ENTITAT?
El CERTIFICAT DIGITAL és un
mitjà d'identificació electrònic oficial
per a persones físiques i jurídiques que
vincula unes dades de verificació de
signatura i en confirma la seva identitat
electrònicament. Per tant, permet garantir la
identitat d'un subjecte o entitat. Té un valor legal
equivalent al de la signatura manuscrita.

Aquesta relació electrònica comprèn tant les notificacions
com la presentació de documents i sol·licituds a través de
registre. Això implica:
✓ Tots els documents i sol·licituds adreçades a l'Agència
Tributària
✓ Per fer-ho, és necessari disposar d'un certificat
digital que representi l'entitat.

Obtenció de certificats
tributaris i de Seguretat Social
(d'estar al corrent
d'obligacions, de situació
censal,...)

Quins
tràmits ens
permet fer

?

A partir del 2 d'octubre de 2016, quan va entrar en vigor la
Llei 39/2015, totes les entitats estan obligades

a relacionar-se amb les administracions
públiques per mitjans electrònics.

Presentació de documents,
sol·licituds i declaracions a
l'Agència Tributària i
consulta posterior del seu
estat de tramitació..

Gestió i
liquidació
dels tributs
locals.

Gestió a la
Tresoreria de
la Seguretat
Social
d'altes,
baixes i
incidències
del personal
contractat.

Signatura i
tramesa de
factures
electròniques.

Tràmits al Registre
d'Associacions o al
Protectorat de Fundacions
(amb un 50% de descompte a la
taxa que li correspongui al tràmit).

Quan la convocatòria ho
permeti, gestió de
sol·licituds de subvencions
i, en alguns casos, la seva
justificació posterior.

DESCARREGAR EL CERTIFICAT
► Feu clic AQUÍ per omplir el formulari de descàrrega del certificat
digital, amb el NIF de l’entitat i codi de sol·licitud del pas 3
► Efectuar el pagament de la taxa (14 euros)
► Descarregar el certificat
► Instal·leu el certificat al vostre ordinador
► Es recomana que feu còpia de seguretat

ACREDITAR-SE A
L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

RECOPILAR LA
DOCUMENTACIÓ

► Feu clic AQUÍ per demanar cita prèvia amb el
NIF de l’entitat
► Presenteu-vos a l’oficina de l’Agència
Tributària amb tota la documentació del pas 1 i
el codi de sol·licitud del pas 3

► Certificat del registre públic de constitució
de l’entitat
► Certificat del registre públic on consti el
nomenament i vigència del càrrec de la
persona representant
Us mostrem de forma ràpida i senzilla

COM SOL·LICITAR
EL CERTIFICAT
DIGITAL DE
REPRESENTANT
D’UNA ENTITAT

► Documentació de la persona representant
• DNI o passaport
Si ets d’un altre país de la UE
• Targeta identificació estrangers o certificat
de ciutadà/na de la UE o NIE
• DNI del país d’origen o passaport

Si ets d’un país de fora de la UE
• Targeta d’identificació d’estrangers o NIE
• Passaport
‼

SOL·LICITAR EL CERTIFICAT
► Feu clic AQUÍ per omplir el formulari de
sol·licitud del certificat digital de representant
de persona jurídica:
• NIF entitat
• Correu de contacte
► Acceptar condicions d’expedició del certificat
► Fer clic a ENVIAR PETICIÓ
► Es generarà un codi de sol·licitud, cal

De tota aquesta documentació caldrà
aportar original, còpia autoritzada o
document compulsat
‼

CONFIGURAR EL NAVEGADOR

No s’accepten certificats del
registre amb anterioritat de
més de 15 dies laborables,
cal no fer la sol·licitud fins
que s'hagin rebut els
documents

► Seguiu les instruccions "Configuración automática"
d'Internet Explorer (navegador recomanat)

GUARDAR-LO

► Seguiu les instruccions “Instalación certificados raíces”
de Mozilla Firefox (configuració manual)
‼

El procés complet s'ha de realitzar des del mateix ordinador, usuari i navegador, i no es podran
realitzar actualitzacions a l'equip mentre aquest no finalitzi.

