PETICIÓ DEL CERTIFICAT ELECTRÒNIC PER A ENTITATS
A tenir compte:
• No fer canvis en l’ordinador fins a la obtenció del certificat.
• Tot el procés s’ha de fer amb el mateix ordinador, usuari i navegador (Internet Explorer
preferiblement).
• Pot ser necessària la desactivació de l’antivirus.
• Llegir la “Declaración de Prácticas de Certificación”.
• Només una persona de l’entitat podrà ser el representant amb certificat.
• La validesa d’aquest certificat serà de 2 anys. Passat aquest termini caldrà renovar-lo.
Passos:
1. Demanar cita prèvia a la Delegació de l'Agència Tributària a Girona a través de la seva seu
electrònica (https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/tramitacion/GC29.shtml)
S’haurà d’utilitzar el NIF de l’entitat per demanar l’hora.
2. Demanar cita prèvia per sol·licitar els certificats requerits al Registre General d’Associacions
de la Generalitat de Catalunya o al registre oficial on estigui inscrita l’entitat en funció del
seu àmbit (tindran una vigència màxima de 15 dies).
Per a l’obtenció d’aquests certificats per a les entitats inscrites al Registre General
d’Associacions del Departament de Justícia caldrà presentar de manera presencial la
sol·licitud que trobareu al següent enllaç:
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/sollicitud_ej.pdf especificant a
observacions la necessitat d’un certificat per demanar la signatura electrònica de
representant de persona jurídica que indiqui l’existència de l’entitat i la vigència de càrrec a
la junta directiva de la persona sol·licitant (cost de 21€). El lliurament del certificat es farà
efectiu en un màxim de 5 dies després de la presentació de la sol·licitud.
Per a la resta de registres oficials caldrà consultar quin és el tràmit per demanar aquests
certificats sobre l’entitat. Les entitats esportives inscrites al registre d’entitats esportives
caldrà que enviïn un correu electrònic a ree.cce.presidencia@gencat.cat demanant un
certificat que indiqui l’existència de l’entitat i consti el president/a.
3. Accedir
a
la
seu
electrònica
de
la
“Real
Casa
de
la
Moneda”
(https://www.sede.fnmt.gob.es/).
4. Triar l’opció “Obtenga/Renueve su Certificado Digital” (a la dreta de la pantalla).
5. Seleccionar “Certificado de Representante” (a l’esquerra de la pantalla).
6. Triar l’opció “Persona Jurídica” (desplegada a la columna de l’esquerra).
7. Al centre de la pantalla seleccionar el punt 2 “Solicitud vía internet de su Certificado”.
8. Seguir els passos de la sol·licitud. En acabar es rebrà el codi al correu electrònic.
9. Personar-se amb el codi de sol·licitud a la oficina de registre de Delegació de l'Agència
Tributària a Girona (Carrer Oviedo, 30-32, 17005 Girona) per aportar la documentació
pertinent (original, còpia autoritzada o document compulsat):
a. Documents de l’entitat:
• Dades d’identificació.
• Dades domiciliàries.
• Dades de contacte.
• Certificat recent del registre públic on constin inscrites i la pertinença del
sol·licitant a la junta directiva (com a màxim 15 dies abans de la demanda del
certificat electrònic de persona jurídica).
b. Documents del representant:
• Dades d’identificació. Acreditades amb la presentació DNI/Passaport/Carnet
de conduir.
• Dades domiciliàries.
• Dades de contacte.
En cas de voler utilitzar el certificat en un altre ordinador podeu demanar a l’Agència
Tributària el seu document explicatiu.
10. Tornar a accedir a la seu electrònica repetint els passos 1 a 4. Cal esperar unes 2 hores
abans continuar amb el tràmit una vegada el representant s’ha personat a la Delegació de
l'Agència Tributària a Girona per a què aprovi la sol·licitud.
11. Triar l’opció “Descarga de su Certificado” i seguir els passos pertinents. Es demanarà el
pagament corresponent (actualment de 14€, impostos no inclosos).

