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Procés d’acreditació
L’ha de fer de forma presencial la persona representant, en l’Oficina de l’Agència
Tributària, en el nostre cas de Vilafranca del Penedès

Portarem tota la documentació que tindrem preparada (especificada en la pàgina 1),
més el CIF de l’Entitat, més el DNI del representant
Entre la data de l’acreditació, i la data del Certificat de dades Registrals,
no han d’haver passat més de 15 dies hàbils

ULL! de tota la documentació haurem depresentar els documents
originals i una fotocòpia de tot. (els originals ens els tornaran)
També presentarem el resguard on surt el número que ens hauran donat
en el primer pas del procés d’inscripció (pàg. 5)

Un cop fet el tràmit de l’acreditació davant el funcionari de l’Àgència Tributària
ens tornaran a donar un codi, que l’utilitzarem per al
proper (i definitiu) pas del tràmit.

pàg.

Inici del procediment de sol·licitud
de Certificat Digital
Atenció: A partir d’aquest moment, tot el procés des de la sol·licitud fins la descàrrega
del Certificat Digital cal fer-se des del mateix ordinador i navegador (vàlids l’Explorer o Firefox)

Un cop tinguem tots els documents preparats, iniciarem el procediment. Entrarem
a la pàgina web de la FNMT, en el següent enllaç:
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/entidad-sin-personalidad-juridica

Us apareixerà aquesta pàgina

anem a aquest enllaç, i...
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Com obtenir un Certificat Digital de
Representant d’Entitat sense personalitat jurídica
per a Entitats i Associacions sense afany de lucre
necessari per presentar telemàticament
a l’Agència Tributària tot tipus de documentació fiscal i tributària

Gener 2017

Més informació a:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Ayuda/obtener_certificado_electronico.shtml

pàg.
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Preparació de la documentació necessària
L’Entitat necessita disposar:

1

- Estatuts legalitzats, amb diligència d’inscripció al Registre d’Entitats
del departament de Justícia de la Generalitat.
- Certificat d’elecció/renovació total de càrrecs de la Junta directiva,
fet per la pròpia Entitat.
a descarregar de: http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/associacions/cert_renov_total_jd.pdf
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- o bé Certificat de renovació parcial de càrrecs de la Junta directiva,
fet per la pròpia Entitat.
a descarregar de: http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/associacions/cert_renov_parcial_jd.pdf

Aquests dos Certificats (o l’un o l’altre) acrediten que la persona que vol sol·licitar el Certificat Digital
en representació de l’Entitat n’és membre de la mateixa i ocupa un càrrec directiu.
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- Certificat de dades registrals d’una Associació

Aquest és el document que sol donar més complicació, ja que s’ha de demanar al Departament
de Justícia de la Generalitat, i per presentar-lo a l’Agència Tributària ha de tenir una validesa dels
darrers 15 díes. Certifica que és veritat el que diuen els Certificats anteriors (núm. 2)
Per sol·licitar-lo, cal accedir a:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?category=72e9341a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

i omplir la sol·licitud. S’ha de pagar una taxa de 21 € (si es tramita de forma
electrònica hi ha una reducció del 50%), i a esperar a rebre’l. Sol trigar entre 1 i 2 mesos.

El que s’hja explicat en aquesta pàgina és el resum aplicat a la pràctica
del que exigeix l’Entitat emissora dels Certificats Digitals (Entitat
Certificadora), que en aquest cas és la Fábrica Nacional de Moneda i
Timbre (FNMT), tal com queda indicat en les dues pàgines següents:

pàg.

...omplim el formulari que sen’s demana...

...i enviem.

En aquest moment, el sistema ens lliurarà un resguard o un número.
Convé guardar-lo i imprimir-lo, ja que s’haurà de presentar en el següent procés d’acreditació
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pàg.
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Finalització del procediment
Aquesta part de la descàrrega del Certificat Digital
s’ha de fer des del mateix ordinador i navegador (vàlids l’Explorer o Firefox)
en què vàrem iniciar el tràmit.

Tornarem a entrar a la web de la FNMT, (de la pàgina 4),
i clicarem en l’apartat de Descarregar Certificat

Posaren el nostre CIF de l’Entitat, i el Codi que ens haurà
donat l’Agència Tributària (pàgina 6)...
I JA TINDREM EL CERTIFICAT DIGITAL DE REPRESENTANT DE L’ENTITAT

Aquest Certificat queda instal·lat al vostre navegador. Convé fer-ne una còpia de
seguretat, mitjançant el procés d’Importació/Exportació de Certificat. (però això ja és
una altra història)

PER ÚLTIM, RECORDAR QUE, A DIFERÈNCIA DELS CERTIFICATS PERSONALS
QUE DUREN 4 ANYS I ES PODEN ANAR RENOVANT DIRECTAMENT (SEMPRE QUE NO
HAGI CADUCAT), AQUEST CERTIFICAT DE REPRESENTANT D’ENTITAT TÉ UNA
VALIDESA DE 2 (DOS) ANYS, I DESPRÈS SE N’HA DE TREURE UN DE NOU, PASSANT
ALTRE COP PEL MATEIUX PROCÉS DE TRAMITACIÓ QUE EL QUE HEM SEGUIT FINS AQUÍ.

