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Manual per obtenir i descarregar el certificat 
digital per entitats sense ànim de lucre 

 

El certificat digital de representant de persona jurídica que expedeix la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre (FNMT) té un cost total de 14€ i permet fer tràmits amb Hisenda i amb la 

resta d’administracions i organismes, a més de signar documents electrònicament. Aquest 

certificat digital té una durada de 2 anys i per tant un cop transcorregut aquest temps caldrà 

sol·licitar-lo de nou. El procediment serà el mateix tan si és la primera vegada que es demana 

com si s’ha de fer la renovació perquè ha caducat.  

S’ha de tenir en compte que per poder demanar aquest certificat no es pot tenir la Junta Directiva 

caducada. Cada cop que canvia la presidència de l’associació, s’ha de demanar el certificat 

digital de nou, començant el tràmit des de zero. És a dir, si la junta està a punt de caducar o 

esteu a punt de renovar-la, cal que abans feu la renovació d’aquesta per després iniciar els 

tràmits per aconseguir el certificat de representant de persona jurídica. 

 

Com aconseguir el certificat digital 

1. Configuració prèvia 

Abans de fer la sol·licitud haureu d’assegurar-vos que l’ordinador té instal·lat el software 

necessari per a la generació de claus. En aquest enllaç trobareu la configuració del software. 

És molt important que utilitzeu el mateix ordinador i usuari fins que no tingueu el certificat 

descarregat correctament. Cal tenir present també que caldrà escollir un correu electrònic on s’hi 

enviaran totes les notificacions durant aquest procés.  

   

2. Sol·licitud del certificat digital per internet 

Heu de sol·licitar el certificat digital mitjançant aquest enllaç. Ara bé, no feu la sol·licitud fins que 

no tingueu el certificat de dades registrals (explicat al pas 3), ja que entre una cosa i l’altra 

no poden passar més de 15 dies hàbils. Fent aquest pas (és a dir, omplint les dades que 

apareixen a l’anterior enllaç) obtindreu el codi de sol·licitud. 

Atenció! El període de validesa del codi de sol·licitud és de 40 dies a partir de la data de 

sol·licitud. S’haurà de completar tot el procés en aquest termini i es donarà per finalitzat amb la 

descàrrega del certificat digital.  

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/configuracion-previa
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/configuracion-previa
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/solicitar-certificado
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3. Acreditació de la identitat davant d’Hisenda 

Per acreditar la vostra identitat (ho ha de fer el president/a de l’associació en persona) 

teniu 2 opcions: 

 A): Anar a qualsevol oficina de l’Agència Tributària, demanant cita prèvia. En 

el formulari de cita per a particulars, s’haurà d’indicar el NIF i el nom de l’entitat. Caldrà 

portar el codi de sol·licitud del pas anterior imprès (Pas 2). 

 

 B): Anar a qualsevol oficina de Correus, amb el Formulari de sol·licitud omplert 

amb ordinador i signat a mà. Necessitareu el codi de sol·licitud obtingut en el pas 

anterior (Pas 2). Caldrà pagar 3,90 € pel tràmit. A diferència de l’opció anterior, aquesta 

no requereix cita prèvia.  

 

En les opcions A i B d’acreditació caldrà portar: 

– DNI original de la presidència  

– Document que acrediti la Junta Directiva vigent. Aquesta acreditació es pot fer de dues 

maneres:  

1. Certificat de dades registrals demanat a Justícia i que no hagi passat més de 15 dies 

hàbils entre la seva expedició i la sol·licitud del certificat digital (Per sol·licitud ens 

referim al Pas 2). No computen dissabtes, diumenges ni festius. S’ha de pagar una taxa 

d’11 € i es pot demanar presencialment o telemàticament amb certificat digital (FNMT de 

persona física, idCAT Certificat, DNIe, Cl@ve PIN, etc. Per comoditat i facilitat, 

recomanem l’idCAT Certificat) 

 

2. Renovació de la Junta Directiva demanada a Justícia i que no hagi passat més de 15 

dies des de la seva emissió. Només es pot demanar telemàticament amb certificat 

digital (FNMT de persona física, idCAT Certificat, DNIe, Cl@ve PIN, etc. Per comoditat i 

facilitat, recomanem l’idCAT Certificat) 

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_otros_/_Direcciones_y_telefonos_/Delegaciones_y_Administraciones/Cataluna/Barcelona/Barcelona.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC29.shtml
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10780489/Formulario_solicitud_certificado_PJ_Correos.pdf
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?moda=1
https://www.crajbcn.cat/plantilla-renovacio-membres-junta-directiva/
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Recordeu entregar la documentació abans dels 15 dies d’ençà que rebeu el certificat de dades 

registrals o la renovació de la Junta Directiva! En el cas de la cita prèvia a Hisenda, si us la donen 

per molt tard, per valorar la validesa del certificat es tindrà en compte la data en que es va 

sol·licitar la cita prèvia, i no la de personació a l’oficina. 

 

4. Descàrrega del certificat 

L’acreditació tarda entre 4 i 8 dies hàbils i us notificaran pel correu electrònic que ja podeu fer 

el pagament de la taxa de 14 € per descarregar-vos el certificat. És possible que us hagueu 

d’esperar 24 h per descarregar-vos el certificat. 

 

On es guarda el certificat digital? 

1. Internet Explorer: està a Eines/Opcions d’Internet/Contingut/Certificats. 

2. Mozilla Firefox: està a Eines/Opcions/Avançat/Xifrat/Veure certificats. 

3. Google Chrome: està a Configuració/Seguretat i Privadesa/Seguretat/Administra 

Certificats  

 

Com fer una còpia de seguretat del certificat 

És important fer una còpia de seguretat del vostre certificat digital i guardar-la a un llapis de 

memòria, d’aquesta manera podreu utilitzar el certificat en tots aquells dispositius que vulgueu i 

no només en l’ordinador on heu fet la descàrrega original. A més a més, si el vostre ordinador 

s’espatlla o perd la seva informació, el fet de tenir una còpia de seguretat us permetrà seguir 

utilitzant el certificat i no haver de iniciar tot el procediment de nou.  

En aquest enllaç hi trobareu explicada pas a pas la forma en que podeu obtenir una còpia de 

seguretat en funció del navegador que esteu utilitzant. A continuació us deixem els passos a 

seguir per obtenir-la mitjançant l’Internet Explorer (que tot i ser un navegador poc utilitzat és el 

que ho permet fer de forma més senzilla). El procés per altres navegadors és molt similar. 

A Internet Explorer heu d’anar al menú Eines/Opcions d’Internet/Contingut/Certificats. Una 

vegada dintre de la finestra de ‘Certificats’ heu d’anar a la pestanya de ‘Personal’. Aquí és on es 

mostren tots els certificats personals que teniu al navegador. Seleccioneu el que voleu exportar 

i cliqueu a ‘Exportar’. En aquest moment us sortirà un assistent d’exportació del certificat: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/descargar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/preguntas-frecuentes/exp-imp-y-elim-de-certificados
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 A la primera pantalla heu de clicar a ‘Següent’. 

 A la segona, important, heu de clicar a ‘Exportar la Clau Privada’ (si no es selecciona 

aquesta opció s’exportarà un certificat buit). 

 A la tercera pantalla a ‘Següent’. 

 A la quarta heu de clicar a ‘Examinar’ i s’obrirà una finestra per tal que li doneu nom al 

certificat i la ruta on el voleu guardar. Per saber si heu exportat correctament un certificat 

heu de mirar l’extensió del fitxer, que ha de ser un .pfx (si s’ha creat un fitxer .cer voldrà 

dir que no s’ha exportat la clau privada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest manual s’ha elaborat des de l’àrea de Ciutadania de l’Ajuntament de Vic a partir 

d’informacions procedents de la pròpia FNMT, el CRAJ, Torre Jussana i Xarxanet. Per qualsevol 

dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de ciutadania@vic.cat o 

bé trucant al 938862100 extensió 21206 

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica
https://www.crajbcn.cat/
http://www.tjussana.cat/
https://xarxanet.org/
mailto:ciutadania@vic.cat

