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CONTINGUTS DE LA SESSIÓ: 

1) Què és un Certificat Digital i per què el necessitem? 

2) Quin tipus de certificats digitals existeixen?  

3) Tràmits electrònics amb les diferents Administracions que podeu 

realitzar 

4) Com sol·licitar IdCAT? Com funciona? 

5) Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona 

Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)? 

6) Gestió del Certificat Digital: suspensió, renovació, 

modificació... 

7) Tràmits amb l’Ajuntament de Barcelona 
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Un Certificat Digital és 
l’equivalent electrònic a 
un document d’identitat.  

El Certificat Digital l’ha 
d’emetre i validar una 
entitat autoritzada, 
anomenada “entitat 
certificadora”. 
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1. Què és un certificat digital i 
per què el necessitem? 



1. Què és un certificat digital i per què el necessitem? 

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. 

És un document digital 
certificat que garanteix la 
identitat d’un subjecte o 
entitat 
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1. Què és un certificat digital i per què el necessitem? 

El Certificat Digital ens serveix per: 

 

 Autenticar la identitat de la persona usuària, de 

forma electrònica, davant tercers: 

 

  Tràmits amb l’Agència Tributària  

  Pagament de factures, multes, ... 

  Presentació de sol·licituds de subvenció 

 Sol·licitud d’ocupació de via pública 

 Etcètera 

 
 

 Signar digitalment de forma que es tingui una 

garantia d’integritat de les dades transmeses i de 

la seva procedència. 
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 Perquè des del 2 d'octubre de 2016 va entrar en 

vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 

Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

 Aquesta Llei obliga totes les entitats a 

relacionar-se amb les Administracions Públiques 

per mitjans electrònics (article 14.2) 

 

 
A partir d’octubre de 2018, totes les associacions que 

necessitin realitzar tràmits amb l’Ajuntament, la 

Generalitat o algun organisme de l’Estat, han de disposar 

d’un Certificat Digital per poder-los realitzar. 
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1. Per què necessitem un 
Certificat Digital? 

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


2. Quin tipus de certificats 
digitals existeixen? 
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Certificat 
Digital 

PERSONA 
FÍSICA 

REPRESENTANT  
PERSONA 
JURÍDICA 

Les entitats han de sol·licitar el 

Certificat per representat de persona 

jurídica 



3. Tràmits electrònics amb les diferents 
Administracions que podeu realitzar 
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Entitats 
certificadora 

Ajuntament 

(Mobile ID) 

 

Vàlid per tràmits 
amb l’Ajuntament: 
permet la realització 
d’alguns tràmits 
associatius a través del 
Mobile ID de la persona 
que exerceix la 
representació legal de 
l’entitat 

 
Persona física 

Preu: Gratuït 

Vigència: 5 anys 

Generalitat de 
Catalunya 

(Certificat 
IdCAT) 

 

Vàlid per tràmits amb 
la Generalitat i 
alguns organismes 
estatals, Diputació i 
Ajuntaments: permet 
realitzar alguns tràmits 
en nom d’una associació 

 
Persona física 

Preu: Gratuït 

Vigència: 4 anys 

 

FNMT 

(Certificat 
CERES) 

 

Vàlid per qualsevol 
tràmit amb qualsevol 
administració 
pública (Totes les 
APP) 

 

 

Persona física i 
jurídica 

Preu:16,94€ + 21,85€ 
(dades registrals Dep. 
Justícia) 

Vigència: 2 anys 
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4. Com sol·licitar IdCat Certificat? 

Com funciona? * 

Com obtenim 

l’idCAT 

Certificat? 

A.Des de l’ordinador 

de casa 

B. Anant a una entitat 

de registre (OAC) 

Descarregant i 
instal·lant l’idCAT 

des del web: 

(www.idcat.cat) 

Descarregant i 
instal·lant l’idCAT 

des del web: 

(www.idcat.cat) 

* No parlem de l’IdCAT Mòbil 

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
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4. Com sol·licitar IdCat? Com funciona?  
A. DES DE L’ORDINADOR DE CASA 
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4. Com sol·licitar IdCat? Com funciona?  
B. ANANR A UNA ENTITAT DE REGISTRE 

1. Demanant cita prèvia a una Entitat de Registre IdCAT: 

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

lidcat/ o anant a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la 

Generalitat de Catalunya (carrer Sant Honorat, 1-3) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Presenciar-nos amb el DNI/NIE/Passaport/DNI d’altres països 

(REPRESENTANT LEGAL) 

3. Descarregar i instal·lar IdCAT Certificat des del web al 

nostre ordinador 

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


5. Com sol·licitar el Certificat de Representant 
de Persona Jurídica de la Fàbrica Nacional de 
Moneda i Timbre (FNMT)? 
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Pas 1 
•1. Verificar les consideracions prèvies 

Pas 2 

• 2.1. Sol·licitud del Certificat de Dades 
Registrals 

• 2.2. Sol·licitud de cita prèvia a l’Agència 
Tributària 

Pas 3 

•3.1. Sol·licitud del Certificat Digital 

•3.2. Acreditació identitat (oficina Agència 
Tributària) 

Pas 4 
• 4. Descàrrega del Certificat Digital 



5. Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona  
Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)? 

13 

1. VERIFICAR LES CONSIDERACIONS PRÈVIES 

•Tot el procés s’ha de 
realitzar en el mateix 
ordinador. 

•No podrem ni formatejar ni 
actualitzar l’ordinador 
durant el procés de 
sol·licitud. ALERTA  
ACTUALITZACIONS 
AUTOMÀTIQUES! 

•Per la sol·licitud només 
podrem utilitzar l’Internet 
Explorer o el Mozilla 
Firefox. S’aconsella fer 
una actualització abans 
d’iniciar el procés. 



5. Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona  
Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)? 
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•Aturar l’Antivirus durant 
el procés de sol·licitud. 

•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/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/consideraciones-previas
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/preguntas-frecuentes/acerca-de-internet-explorer/-/asset_publisher/fVZppcBHj0oa/content/1628-configuracion-para-obtener-o-renovar-el-certificado-con-windows?inheritRedirect=false&redirect=https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/acerca-de-internet-explorer?p_p_id=101_INSTANCE_fVZppcBHj0oa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/preguntas-frecuentes/acerca-de-internet-explorer/-/asset_publisher/fVZppcBHj0oa/content/1628-configuracion-para-obtener-o-renovar-el-certificado-con-windows?inheritRedirect=false&redirect=https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/acerca-de-internet-explorer?p_p_id=101_INSTANCE_fVZppcBHj0oa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/preguntas-frecuentes/acerca-de-internet-explorer/-/asset_publisher/fVZppcBHj0oa/content/1628-configuracion-para-obtener-o-renovar-el-certificado-con-windows?inheritRedirect=false&redirect=https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/acerca-de-internet-explorer?p_p_id=101_INSTANCE_fVZppcBHj0oa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1


5. Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona  
Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)? 
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2.1. SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT DE DADES REGISTRALS 

 

 

 

Qué és el Certificat de dades registrals de l’entitat? 

És un certificat relatiu a la constitució i al representant legal 

de l’entitat que es demana en el cas d’entitats religioses al 

Ministeri de Justícia  -Govern de l’Estat (o altres administracions 

públiques: Departament de Justícia de la Generalitat, etc)*.  

 

Aquest document certifica....  

1.Les dades registrals de l'entitat.  

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

* Cal que sigui sol·licitat en l’administració pública on està registrada l’entitat (Ministeri, 

Generalitat, etcètera). Si està registrada a més d’una administració pública (p.e: Generalitat i 

Ministeri) triar-ne una, la que sigui més ràpida d’aconseguir per exemple (sempre que el registre tingui 

caire legal) 

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/associacions/
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2.1. SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT DE DADES REGISTRALS: DEPARTAMENT DE 
JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

PRESENCIALMENT: 

 

 

Al departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya al c/ Pau Claris, 

81  

 Emplenar la sol·licitud: http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-

temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-

00001?category=&moda=1 

 

 

 

 

 Liquidar la carta de pagament, el Certificat té un cost de 21,85 € 

 Entregar la sol·licitud amb la carta de pagament al registre del 

departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (es demanarà 

identificació personal) + la carta de pagament 

http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?category=&moda=1
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?category=&moda=1
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?category=&moda=1
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?category=&moda=1
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?category=&moda=1
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?category=&moda=1
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?category=&moda=1
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?category=&moda=1
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?category=&moda=1
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?category=&moda=1
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?category=&moda=1
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?category=&moda=1
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?category=&moda=1
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?category=&moda=1
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?category=&moda=1


5. Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona  
Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)? 
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Baixar-lo, us sortirà 

el següent missatge 
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Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)? 
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Descarregar  

Activar la 
sol·licitud, emplenar-

la, imprimir-la i 

guardar-la 
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TELEMÀTICAMENT: 

 Procediment per a obtenir el Certificat de Dades 

Registrals: 

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juri

diques/associacions/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/associacions/
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/associacions/
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/associacions/
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/associacions/
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 Emplenar la sol·licitud 

 Liquidar carta de pagament (21,85€). Una vegada generada la carta de 

pagament, cal fer l'ingrés de la taxa en el termini de 10 dies hàbils. El 

pagament es pot fer mitjançant caixers automàtics o per internet. 

 Adjuntar el pagament 
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Escollir i 

s’activarà el 

formulari (pàg. 

Següent) 
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Emplenar el formular i guardar-lo 
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Per fer el pagament a “preguntes freqüents” trobareu la 

següent informació 
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Al cap de 10-15 dies rebrem el certificat de dades 

registrals a l’adreça de correu postal que hàgim 

indicat 
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2.1. SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT DE DADES REGISTRALS*: MINISTERI DE 
JUSTÍCIA 

 

 

 

PRESENCIALMENT 

 

Entrar a la web del “Ministerio de Justícia” i accedir a 

l’apartat: “Tràmits davant del registre d’entitats religioses”.  

 

*Si una mateixa persona és representant legal de diferents entitats, associacions, etc. caldrà que sol·liciti 

les dades registrals de cadascuna d’elles.  

El certificat digital de la FNMT vincula a l’entitat, no a la persona. D’aquesta manera caldrà que gestioni  

un certificat digital per cada entitat de la qual és representant. 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/actuaciones-registro


5. Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona  
Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)? 

28 

 

 

 

Un cop  dins, cal que ens descarreguem i 
emplenem el document “Actuació en el registre 
d’entitats religioses” 
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Marcar la casella de 
“CERTIFICADO” i 
exposar la tipologia 
de certificat que 
sol·licitem 
(Certificado de 
funcionamiento para 
certificado digital 
de entidad). Cal 
exposar certificat 
de dades registrals 
on consti el nom de 
la persona 
representant legal i 
la durada de 
vigència del càrrec. 
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En la pàgina 2 ens demanarà on volem 
rebre la notificació: per correu 
electrònic (tingueu en compte que sigui 
un correu electrònic d’ús habitual) o 
correu postal 



5. Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona  
Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)? 

32 

 

 

 

Un cop emplenat s’haurà d’entregar a la Gerència 
Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya ( c/ 
Caballero, 52) 
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Entrar a la seu electrònica del Ministerio de Justicia: 
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/declaracion-
funcionamiento  

Manual: 
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/1292429498532?blobheader
=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DMANUAL_PARA_LA_OBT
ENCION_ON_LINE_CERTIFICADO_DE_INSCRIPCION_Y_REPRESENTACION_LEGAL.PDF  

TELEMÀTICAMENT: 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/declaracion-funcionamiento
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/declaracion-funcionamiento
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/declaracion-funcionamiento
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/1292429498532?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment;+filename=MANUAL_PARA_LA_OBTENCION_ON_LINE_CERTIFICADO_DE_INSCRIPCION_Y_REPRESENTACION_LEGAL.PDF
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/1292429498532?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment;+filename=MANUAL_PARA_LA_OBTENCION_ON_LINE_CERTIFICADO_DE_INSCRIPCION_Y_REPRESENTACION_LEGAL.PDF
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/1292429498532?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment;+filename=MANUAL_PARA_LA_OBTENCION_ON_LINE_CERTIFICADO_DE_INSCRIPCION_Y_REPRESENTACION_LEGAL.PDF
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/1292429498532?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment;+filename=MANUAL_PARA_LA_OBTENCION_ON_LINE_CERTIFICADO_DE_INSCRIPCION_Y_REPRESENTACION_LEGAL.PDF
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/1292429498532?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment;+filename=MANUAL_PARA_LA_OBTENCION_ON_LINE_CERTIFICADO_DE_INSCRIPCION_Y_REPRESENTACION_LEGAL.PDF
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A través del Certificat IdCat o qualsevol altre 
Certificat Digital, o DNI electrònic d’alguna de les 
persones físiques que ostenten la Representació legal de 
l’entitat religiosa. 
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2.2. SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA A AGÈNCIA TRIBUTÀRIA* 

Sol·licitar cita prèvia a la oficina de l’Agència Tributària 

més propera mitjançant la seva web:  

http://www.agenciatributaria.es/ ,per tal  d’autentificar la 

identitat de la persona que serà propietària del certificat 

 

 
Cita 
prèvia 

*Es recomana posar-se amb contacte amb l’Agència Tributària per saber quan tarden a donar cita prèvia per 

poder tot el tràmit i no patir caducitat del Certificat de Dades Registrals  

http://www.agenciatributaria.es/
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_otros_/_Direcciones_y_telefonos_/Delegaciones_y_Administraciones/Cataluna/Barcelona/Delegacion/Delegacion.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_otros_/_Direcciones_y_telefonos_/Delegaciones_y_Administraciones/Cataluna/Barcelona/Delegacion/Delegacion.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_otros_/_Direcciones_y_telefonos_/Delegaciones_y_Administraciones/Cataluna/Barcelona/Delegacion/Delegacion.shtml
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Sol·licitud 
de cita 
prèvia 
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1)Introduirem el NIF i nom de l’entitat 
 

ALERTA: Tot i que 

demana nom i cognoms 

si ens posem en el 

quadre apareix el 

missatge següent:  

http://www.agenciatributaria.es/


5. Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona  
Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)? 

39 

2) Seguirem aquesta ruta 
 

 

 

 

 

 

 

3)Escollirem l’oficina on volem la cita 

A una oficina 
en una 

provincia en 
concreto 

Barcelona 
Escollir 
oficina 

Gestión censal, 
clave pin y 
acreditación 
certificado 

digital 

Acreditación 
(...) 

Representante 
persona jurídica 
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Des de la web de la FNMT: 

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

 

 

 

 

 

 

 

Seguirem aquesta ruta: 

Certificats 
Certificat 

de 
representant 

Persona 
jurídica 

Sol·licitar 
certificat 

3.1. SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT DIGITAL 

https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio
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A) NIF de l’entitat  

(9 caràcters) 

 

B) Correu 

electrònic 

 

Totes les 

notificacions les 

rebrem en aquest 

correu! 

 

    

C) Acceptació de 

les condicions 
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Rebrem per correu 

electrònic la 

confirmació amb: 

 

 Codi de sol·licitud 

i de tramitació de 

la resta del procés 

 NIF Associat 

 Informació per la 

acreditació (Pas 

3.2) 
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3.2. ACREDITACIÓ IDENTIAT (OFICINA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA) 

El dia de la cita amb l’Agència Tributària (Hisenda), el 

representant legal de l’entitat, s’haurà de personar amb: 

 

El codi de la sol·licitud/tramitacó rebuda al correu 

electrònic (Pas 3.1.) 

El seu DNI/NIE 

Certificat de dades registrals emès pel registre on 

teniu l’entitat inscrita. Aquest document acredita la 

seva condició de representant legal de l’entitat així 

com la vigència del càrrec.  El Certificat de Dades 

Registrals haurà d’estar expedit e els 15 dies hàbils* 

anteriors a la data en què us personeu a Hisenda per tal 

d’acreditar-vos 

 

 

 

 

*Dia hàbil (de dilluns a divendres, laborables). Són inhàbils dissabtes, diumenges i festius. 
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4. DESCÀRREGA DEL CERTIFICAT DIGITAL 

 

 

 

Passades 24-48h aproximadament del Pas 3.2, rebrem l’avís 

al correu electrònic “o no” que ens informarà que podem 

descarregar el certificat 

 

Des de la web de la FNMT: 

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

 

certificats 
Certificat 

de 
representant 

Persona 
jurídica 

Descàrrega 
del 

certificat 

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

•NIF de 
l’entitat 

•Codi de 
sol·licitud 
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Abans d'iniciar la descàrrega del certificat, ens 

apareixerà l‘aplicació per a poder fer efectiu el pagament 

de 16,94€ 

Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit 

Visa/Mastercard 
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Un cop completades les dades ens apareixerà la pantalla de 

confirmació de pagament: 

Al final del pagament serem redirigits a la pàgina 

de descàrrega del certificat 
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1. Introduir 
novament NIF de 
l’entitat, i Codi de 
Sol·licitud (Pas 
3.1) 

 

2. Arribats aquí 
podrem descarregar 
el certificat tantes 
vegades  com sigui 
necessari 

... I finalment! 

Mateix equip, usuari i 
navegador que vam utilitzar en 
la sol·licitud 



6. Gestió del certificat: suspensió, 
renovació, modificació 
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Un cop descarregat...  
 

Recomanem fer una CÒPIA DE SEGURETAT del certificat en un 

dispositiu extern. Manual d’instruccions 

IMPORTAR, EXPORTAR I ELIMINAR certificats digitals: 

instruccions 

ANUL·LACIÓ ho haurà de sol·licitar el titular del certificat. 

• Anul·lació online    

• Físicament en una oficina d’acreditació 

RENOVACIÓ: Actualment la FNMT no renova certificats de 

representats 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, més que el correu electrònic de notificacions. 

 

 

 

 

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/administrador-unico-solidario/copia-de-seguridad-del-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/preguntas-frecuentes/exp-imp-y-elim-de-certificados
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/anular/solicitar-anulacion
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/anular/solicitar-anulacion
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/anular/solicitar-anulacion
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7. Tràmits amb l’Ajuntament de 
Barcelona 

 

Quan realitzis un tràmit amb l’Ajuntament de Barcelona: 

 

 Cal que et fixis amb aquest símbol. Significa que pots 

fer el tràmit telemàticament a través de certificat 

digital 
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7. Tràmits amb l’Ajuntament de Barcelona 

 

 Iniciaràs el tràmit. 

Et demanarà a través 

de quin certificat 

vols realitzar-lo 

 Escollir “Continuar 
amb certificat 
digital” 

 Seguidament us 

demanarà que us 

identifiquem amb el 

certificat digital 

corresponent 
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Pas 2.1. Sol·licitar 

el certificat de dades 

registrals al 

Departament de 

Justícia  

Recepció del certificat de 

dades registrals*  

(vigència inferior a 15 dies) 

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

Pas 3.1. 1-2 dies abans de la cita 

presencial amb Hisenda, omplir el 
formulari de sol·licitud del 

Certificat Representant Pers. 

Jurídica a la web de FNMT 

Pas 2.2. Demanar cita a 

Agència Tributària  

(solen donar-la en 1 o 2 

dies, però es recomana 

posar-se en contacte per 

assegurar-ho) 

Pas 3.2. : Anar 

presencialment a 

Agència Tributària 

amb el certificat de 

dades registrals, 

DNI, codi de 
sol·licitud (Pas 

3.1.) 

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 

WEB FNMT 

Pas 4: 

Descàrrega del 

certificat a la 

web de FNMT 

Passades 24-48 hores 

10-15 dies 

* ALERTA: en el document 

expedit figurarà la data 

d’expedició, no tardar a 

fer els passos 2.2 i 3.1 
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Pas 2.1. Sol·licitar 

el certificat de dades 

registrals al 

Ministeri de Justícia  

Recepció del certificat de 

dades registrals*  

(vigència inferior a 15 dies) 

MINISTERI DE JUSTÍCIA 

Pas 3.1. 1-2 dies abans de la cita 

presencial amb Hisenda, omplir el 
formulari de sol·licitud del 

Certificat Representant Pers. 

Jurídica a la web de FNMT 

Pas 2.2. Demanar cita a 

Agència Tributària  

(solen donar-la en 1 o 2 

dies, però es recomana 

posar-se en contacte per 

assegurar-ho) 

Pas 3.2. : Anar 

presencialment a 

Agència Tributària 

amb el certificat de 

dades registrals, 

DNI, codi de 
sol·licitud (Pas 

3.1.) 

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 

WEB FNMT 

Pas 4: 

Descàrrega del 

certificat a la 

web de FNMT 

Passades 24-48 hores 

1 mes màxim 

* ALERTA: en el document 

expedit figurarà la data 

d’expedició, no tardar a 

fer els passos 2.2 i 3.1 



CALENDARI ORIENTATIU SOBRE EL PROCEDIMENT D’OBTENCIÓ 
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PROCEDIMENT ELECTRÒNIC) 
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Pas 2.1. Sol·licitar 

el certificat de dades 

registrals al 

Ministeri de Justícia 

(IdCAT)  

Recepció del certificat de 

dades registrals*  

(vigència inferior a 15 dies) 

MINISTERI 

DE JUSTÍCIA 

Pas 3.1. 1-2 dies abans de la cita 

presencial amb Hisenda, omplir el 
formulari de sol·licitud del 

Certificat Representant Pers. 

Jurídica a la web de FNMT 

Pas 2.2. Demanar cita a 

Agència Tributària  

(solen donar-la en 1 o 2 

dies, però es recomana 

posar-se en contacte per 

assegurar-ho) 

Pas 3.2. Anar 

presencialment a 

Agència Tributària 

amb el certificat de 

dades registrals, 

DNI, codi de 
sol·licitud (Pas 

3.1.) AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 

WEB FNMT 

Pas 4 

Descàrrega del 

certificat a 

la web de FNMT 

Passades 24-48 hores 

Immediat 

* ALERTA: en el document 

expedit figurarà la data 

d’expedició, no tardar a 

fer els passos 2.2 i 3.1 



Enllaços d’interès: 
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Torre Jussana 

 Especial Certificat digital 

 

ID Cat 

 ID Cat certificat 

 Departament de justícia (certificat de registre) 

 

FNMT 

 Seu electrònica de la FNMT 

• Suport tècnic i atenció als usuaris 

 

 Ministerio de Justícia 

 

http://www.tjussana.cat/certificat.php
https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/associacions/
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/inicio
https://www.sede.fnmt.gob.es/soporte-tecnico/atencion-a-usuarios
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/actuaciones-registro


Gràcies per la vostra 
col·laboració! 

http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos  
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