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RESUM DE LA SESSIÓ
1.

Què és un certificat digital i per què el necessiteu?

2.

Per què és important tenir un certificat digital?

3.

Quin tipus de certificats digitals hi ha?

4.

Tràmits electrònics amb l’Ajuntament de Vilanova de Vilanova i la Geltrú.

5.

Quin certificat digital he de sol·licitar per a la meva entitat?

6.

Com sol·licitar l’IdCat i notificar a l’Ajuntament que sóc el representant legal de
l’entitat.

7.

Com sol·licitar el Certificat de representant de Persona Jurídica de la Fàbrica
Nacional de Moneda i Timbre?

1. QUÈ ÉS UN CERTIFICAT DIGITAL I PER QUÈ EL
NECESSITEU?
• Dues funcions principals:
– Identificar-se de forma fefaent al realitzar alguna gestió o
tràmit a través d’algun programari web.
– Signar electrònicament documents (en format digital) amb
plena validesa jurídica.

• Permet realitzar tota mena de tràmits com per
exemple: presentació de documents, sol·licituds i
declaracions a diferents Administracions, gestió de
sol·licituds de subvencions i la seva posterior
justificació, obtenció de certificats tributaris

2. PER QUÈ ÉS IMPORTANT TENIR UN CERTIFICAT
DIGITAL?

• Amb l’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015
d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, les
persones jurídiques (entitats, associacions...)
esteu obligades a relacionar-vos
electrònicament amb les administracions
públiques.

3. QUIN TIPUS DE CERTIFICATS DIGITALS HI HA?
A grans trets, els certificats digitals es poden dividir
en:
• De persona física: La persona identificada actua a
títol personal. Exemples: IdCAT (Consorci AOC).
• De representant: La persona identificada pertany
a un col·lectiu professional, empresarial,
associació, etc. N’hi hi ha diversos (de
Representant únic o solidari , de representant
d’una entitat sense personalitat jurídica o de
representant de Persona jurídica.).

4. COM PUC FER TRÀMITS ELECTRÒNICS AMB
L’AJUNTAMENT?

A l’apartat de tràmits i gestions de la pàgina vilanova.cat podreu
accedir a tots els tràmits que podeu fer amb l’Ajuntament.
Alguns es poden realitzar sense certificat digital i
progressivament s’aniran implantant tràmits amb certificat
digital.
(Per exemple el tràmit Representar legalment a una entitat o associació que
explicarem més endavant serà un tràmit que caldrà fer amb certificat digital)

5.QUIN CERTIFICAT DIGITAL HE DE SOL·LICITAR PER
A LA MEVA ENTITAT?
Tenim dues opcions en funció del tràmits que realitzem:
•Certificat de persona física (ID Cat) i acreditar que sou un
representant de l’entitat
Recomanat per a aquelles entitats que només heu de
fer tràmits amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
(per exemple les subvencions).
•El certificat de representant de Persona Jurídica de la
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre
Recomanat per a aquelles entitats que heu de fer
tràmits amb altres Administracions com Hisenda o la
Seguretat Social.

6. COM SOL·LICITAR L’IDCAT I NOTIFICAR A L’AJUNTAMENT
QUE SÓC EL REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT.
• Recordeu que l’IDCat és un certificat digital de persona física. El podrà
sol·licitar a títol individual el president/a. A efectes de l’entitat el podreu
utilitzar, sempre que només hagueu de fer tràmits amb l’Ajuntament i
sempre que comuniqueu a l’Ajuntament que la persona física que farà el
tràmit amb el seu IDCAT és el representant legal de l’entitat. És gratuït.
• PAS 1: SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT I VALIDACIÓ DE LA IDENTITAT
Heu d’anar personalment a l’Oficina de Registre de VNG ubicada al Consell
Comarcal del Garraf (Plaça Beatriu de Claramunt 5-7). Allà podreu fer la
sol·licitud i comprovaran la veracitat de les dades. Heu de portar el
DNI/NIE i tenir un correu electrònic. Horari: Matins de 9 a 14h i els dijous a
la tarda de 16:30 a 18.30 h
• PAS 2: DESCARREGAR EL CERTIFICAT

6. COM SOL·LICITAR L’IDCAT I NOTIFICAR A L’AJUNTAMENT
QUE SÓC EL REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT.
• PAS 3: COMUNICAR A L’AJUNTAMENT QUI ÉS EL REPRESENTANT LEGAL
DE L’ENTITAT (Tràmit electrònic)

Caldrà omplir un tràmit electrònic (amb certificat digital).
“Representar legalment una entitat o associació”.
(Aquest tràmit no l’han de fer aquelles entitats que optin per tenir el certificat
de la FNMT)

Cal adjuntar:
• El DNI/NIE del representant
• Algun document que acrediti la representació
• Estatuts vigents
(només aquelles entitats que
no estan inscrites al RMEA)

7. COM PUC SOL·LICITAR EL CERTIFICAT DE REPRESENTANT
DE PERSONA JURÍDICA DE LA FNMT?
Recomanat per a aquelles entitats que heu de fer tràmits amb altres Administracions com Hisenda o la
Seguretat Social. Té un cost de 14 euros més els 21, 85 euros de l’acreditació de la Generalitat.

PAS 1: ACREDITACIÓ DE L’ENTITAT AL REGISTRE D’ENTITATS
JURÍDIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Un dels documents necessaris per tramitar el certificat digital de la FNMT és el CERTIFICAT DE L’ENTITAT
AL DEPARTAMENT D’ENTITATS JURÍDIQUES DE LA GENERALITAT (o al registre al qual estigueu inscrits).
Aquest certificat té un cost de 21,85 euros. Cal una sol·licitud on-line (Explorer), imprimir-la i llavors
s’imprimirà la taxa que haureu d’anar a pagar al banc. Aquesta documentació s’ha de portar l’Oficina de
Benestar Social de VNG (carrer Forn del Vidre) .
•Important: la Generalitat triga uns 10 dies en emetre’l i aquest document només té una vigència de 15
dies. PER TANT ES RECOMANA ENTRAR LA SOL·LICITUD A VILANOVA PERÒ ESPECIFICAR A LES
OBSERVACIONS QUE EL CERTIFICAT L’ANIREU A BUSCAR PRESENCIALMENT A BARCELONA, POSAR UN
MÒBIL I ELLS US TRUCARAN PERQUÈ L’ANEU A BUSCAR. (Carrer Pau Claris 8)
•Des de l’Oficina d’Entitats us podem oferir suport per omplir la sol·licitud.

Important: Les entitats esportives o les que esteu inscrites en altres registres oficials que no són
el del Departament d’Entitats Jurídiques de la Generalitat heu de sol·licitar el certificat en el
registre corresponent (no fer aquest tràmit).

7. COM PUC SOL·LICITAR EL
CERTIFICAT DE REPRESENTANT DE
PERSONA JURÍDICA DE LA FNMT?
Només pot tramitar el certificat digital davant
d‘Hisenda el President/a, cap altre càrrec.
Si no pot pel motiu que sigui, només es pot
aconseguir amb poder notarial específic on surti
que es faculta a la persona que sigui, per aquest
tràmit concret.

7. COM PUC SOL·LICITAR EL CERTIFICAT DE REPRESENTANT
DE PERSONA JURÍDICA DE LA FNMT?

PAS 2: SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT A LA SEU ELECTRÒNICA
DE LA FNMT (FIREFOX O EXPLORER)
2.1 Tria l’opció “obtenga/renueve su
certificado digital”.
2.2 Seleccionar opció “Certificado de
Representante y Persona Jurídica”
(a l’esquerra de la pantalla) .
2.3 Anar a l’opció “Sol·licitar certificat”.
Obtindrem un codi de sol·licitud
que hem de guardar.

7. COM PUC SOL·LICITAR EL CERTIFICAT DE REPRESENTANT
DE PERSONA JURÍDICA DE LA FNMT?
• PAS 3 : ACREDITAR LA NOSTRA IDENTITAT A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

Amb el codi de sol·licitud del PAS 2 us haureu de personar a una oficina de
registre per acreditar la vostra identitat. Demanar cita prèvia a la
Delegació de l’Agència Tributària. Ho podem fer a través de la seva seu
electrònica
Portar la documentació necessària:
–Codi obtingut al pas 2
–DNI, NIE o passaport del representant legal de l’entitat
–Certificat del registre on estigui censada l’entitat que corrobori la persona física
que ostenta la representació legal de l’entitat. Aquest certificat haurà d’haver
estat expedit en els 15 dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat digital.
–Estatuts de l’entitat

7. COM PUC SOL·LICITAR EL CERTIFICAT DE REPRESENTANT
DE PERSONA JURÍDICA DE LA FNMT?

• PAS 4: DESCARREGAR EL CERTIFICAT DIGITAL
A LA PÀGINA DE LA FNMT
Tornarem a la pàgina web de la FNMT, a l’apartat
“Descarrega el certificat”.
El preu del certificat són 14 euros i té una
validesa de 2 anys.
Es paga amb targeta al moment de fer el tràmit.
Es recomana fer una còpia de
seguretat del Certificat en un dispositiu
extern (usb, etc).

Més informació:
Oficina d’entitats de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila 8
entitats@vilanova.cat
938140000 (ext 2047)

