USB. Depenent de la gestió que es vulgui dur a terme s’haurà de demanar
un tipus o un altre de certificat.

En el cas de les persones jurídiques, com som les AMPA, hem de tenir
en compte que el certificat el que fa és vincular a un subscriptor
(subjecte passiu tributari) unes dades de verificació de firma, i

EL CERTIFICAT DIGITAL

confirmar la seva identitat. El subscriptor del certificat serà una
persona jurídica, entenent com a tal el conjunt de persones agrupades

El certificat digital s’utilitza cada cop més per fer tràmits amb les
Administracions. Actualment és habitual trobar-se que algunes
gestions s’han de presentar de forma obligatòria mitjançant aquesta
eina, com ara la presentació de les declaracions a l'Agència Tributària,
per exemple el model 347.

Què és el certificat digital?
El certificat o la signatura digital és un document en format digital que
serveix per identificar una persona física o jurídica a la qual se li
assigna una clau per poder realitzar tràmits amb les administracions
d’una forma mes còmoda.

El certificat digital té diferents formats en funció del perfil
d’acreditació: certificat personal, certificat de pertinença a empresa,
certificat de representant i certificat de persona jurídica; i en funció del
suport del propi certificat: programari, certificat de targeta i dispositiu

que constitueix una unitat amb finalitat pròpia que té, com a entitat,
capacitat jurídica i d'obrar diferent de la dels membres que la
composen.
El més habitual és el certificat software, és a dir, que s’instal·larà a
l'ordinador i que és gratuït. Existeixen altres dos tipus, no gratuïts, un
per targeta o USB i altre per Android al mòbil.
Per demanar el certificat per Android s'ha de baixar una aplicació al

mòbil que es pot realitzar des de la mateixa web de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Certificat digital gratuït, on i com es demana?
Si el certificat es vol obtenir en suport fitxer de forma gratuïta, s’haurà de
fer la sol·licitud al web de la “Fábrica Nacional de Moneda y Timbre”
(enllaç informació sol·licitud) L’entitat haurà d’acreditar la titularitat de
forma presencial en alguna de les Oficines Registre, que en aquest cas son

les oficines de l'agència tributària . Finalment, es farà una descàrrega del
certificat via internet i es realitzarà una còpia de seguretat del certificat.

Què haurem de fer una vegada demanat el certificat digital?

Actualment la FNMT expedeix Certificats Electrònics de Persona Jurídica

Quan es demana el certificat digital s'ha d'acreditar la identitat amb la

reconeguts en l'Àmbit Tributari, que és l’àmbit en el qual les AMPA ho

clau que ens donaran al demanar-lo via internet ens hem de personar

necessiten habitualment. També es pot fer servir per tràmits via on line

en una oficina de l'Agència Tributària.

amb la Generalitat de Catalunya, com poden ser les sol·licituds de
certificats al Registre d'entitats jurídiques.

Necessitareu el certificat digital per presentar els models de
declaracions a Hisenda com la declaració d'operacions a tercers,

El sol·licitant del certificat electrònic de persona jurídica per a l'àmbit
tributari, a més d'acreditar la seva identitat amb el seu DNI, haurà
d'aportar la següent documentació:
•

Certificat del Registre d'entitats jurídiques de la Generalitat de
Catalunya corresponent al nomenament i vigència del càrrec del

model 347.

representant legal de l'entitat, president/a. Aquest certificat

Què tenir en compte abans de demanar el certificat digital?
Consideracions prèvies a la sol·licitud del certificat digital:
•

No formatar l'ordinador, entre el procés de sol·licitud i el de
descàrrega del certificat.

•

S'ha de realitzar tot els procés amb el mateix equip informàtic, amb
el mateix usuari i el mateix navegador.

•

No fer actualitzacions durant el procés.

Els navegadors suportats son: Google Chrome, Mozilla FireFox, Microsoft

haurà d'haver estat expedit com a màxim deu dies anteriors a la
data de sol·licitud del certificat demanat.
•

Certificat del Registre d'entitats jurídiques de la Generalitat de
Catalunya on constin les dades registrals de l'entitat relatives a
la constitució.

La persona física sol·licitant del certificat, a efectes de la seva
identificació haurà de personar-se en qualsevol oficina de l'Agència
Tributària i s'acreditarà mitjançant el seu DNI.

Internet Explorer.

Per més informació relativa al certificat digital us podeu adreçar a la
web del FNMT: enllaç

