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Introducció 
Tal i com s’estableix a l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les 
entitats i les empreses, entre d’altres subjectes, hauran de relacionar-se 
amb les administracions públiques exclusivament a través de mitjans 
electrònics. 

Què vol dir a efectes pràctics?

Doncs que totes les entitats, associacions i empreses hauran de fer tots 
els tràmits que, habitualment es podien fer en paper, a través de 
plataformes telemàtiques. 
L’ús d’aquestes plataformes telemàtiques suposa un canvi en relació a l’ús 
del paper perquè obliga a que entitats, associacions i empreses utilitzin 
certificats digitals per tal de signar totes les sol•licituds i d’altres 
documents que abans es signaven de forma manuscrita.

Quins certificats digitals puc utilitzar com 
a entitat, associació o empresa?

Les entitats, associacions o empreses, tot i ser persones jurídiques, no 
poden disposar de certificats digitals que els identifiquin com a tals. És per 
això que són els seus responsables (persones físiques: el president, 
l’administrador etc.) els qui han d’utilitzar aquests certificats digitals per 
relacionar-se amb les administracions públiques en nom de les entitats, 
associacions o empreses que representen. 
Per tal que aquests representants puguin signar en representació de les 
entitats, associacions i empreses a les que pertanyen han d’utilitzar un 
certificat digital de representant de persona jurídica.

Què és un certificat de representant de 
persona jurídica?

És un tipus de certificat digital que acredita al responsable (com per 
exemple el president o administrador etc) per expressar voluntat i 
consentiment en nom de l’entitat, associació o empresa a la que 
representa. És a dir és un certificat que l’habilita per presentar sol·licituds 
en nom de l’entitat, empresa o associació. 



Només puc utilitzar un certificat de representant de persona jurídica per 
relacionar-me amb l’administració?
Tot i que aquests certificats són els més recomanats i preferibles moltes 
administracions, com per exemple la Diputació de Girona, accepten  que 
els representants d’entitats, empreses i ciutadania utilitzin qualsevol altre 
tipus de certificat digital complementant-lo, per exemple, amb una 
declaració responsable mitjançant la qual la persona que es dirigeix a 
l’administració declara sota la seva responsabilitat ser el representant d’una 
entitat, associació o empresa. 

Quins certificats de representant de 
persona jurídica hi ha?
 
Hi ha nombroses empreses i institucions (entitats de certificació) que 
emeten certificats de representant de persona jurídica. Els més coneguts 
són els de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), els emesos per 
Camerfirma, per Firmaprofessional, o els de l’Agència Notarial de 
Certificació. Tots aquests certificats digitals tenen costos d’emissió 
diferents depenent de l’entitat de certificació que els expedeix. 
En aquest manual d’ajuda us expliquem com obtenir un certificat digital de 
representant de persona jurídica, en aquest cas, emès per la Fàbrica 
Nacional de Moneda i Timbre. Amb aquest certificat digital podreu 
relacionar-vos amb qualsevol administració pública en nom de l’entitat, 
associació o empresa a qui representeu. 

Per obtenir el certificat només heu de seguir les instruccions:

*NOTA: Tingueu en consideració la data d’actualització d’aquesta guia. Com podreu comprovar, la 
sol·licitud d’aquests certificats es porta a terme en pàgines web de terceres empreses i institucions de 
manera que la Diputació de Girona no es fa responsable de les eventuals modificacions i canvis en el 
procediment d’obtenció dels mateixos en dates posteriors a la data d’actualització del manual. 



Passos per sol·licitar el certificat digital de l'FNMT
  

1 Cal demanar un codi per mitjà del web de l’FNMT  
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados

1.1 Certificat de representant

1.2 Persona jurídica
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1.3 Sol·licitud d’un certificat

En el formulari se us demanarà el NIF de la societat i una adreça electrònica. En 
aquesta adreça electrònica rebreu el codi que necessitareu quan demaneu el certificat 
a l’Agència Tributària.

S’ha d’anar a l’Agència Tributària (cal demanar cita prèvia a través del web: 
www.aeat.es)



Heu de marcar l'opció següent: Gestión censal y acreditación certificado digital  >  
Apoderamientos. Acreditación certificado digital FNMT.NEO. Representante de perso-
na jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.    

Per sol·licitar cita prèvia, haureu de donar el NIF i el primer cognom.



A la cita, hi ha d'anar el president de l'entitat. Ha de dur el DNI original, el codi que heu 
rebut de l'FNMT i un certificat original en què consti el seu càrrec vigent (per acreditar que 
pot actuar en nom de l'entitat). 

El certificat cal que estigui emès per l’administració competent.

 • Entitats esportives: S'ha de sol·licitar al Registre d'Entitats Esportives del 
 Consell Català de l'Esport.
 • Agrupacions de defensa forestal: S'ha de sol·licitar al registre específic   
 dependent del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat 
 de Catalunya.
 • Resta de casos: S'ha de sol·licitar al Departament de Justícia de la Generalitat  
 de Catalunya (el certificat ha d'acreditar que la persona sol·licitant representa   
 l'associació, fundació, etc., d'acord amb els estatuts).

Descarregar el certificat a través del web de l’FNMT 
(https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados).

 • Certificat de representant
 • Persona jurídica
 • Descarregar certificat

Haureu de donar el NIF de l'entitat i el mateix codi que heu necessitat per anar a l'Agència 
Tributària.

En aquest moment se us descarregarà el certificat.

(Actualment aquest certificat té un cost de 14 € + IVA; per tant, a l'hora de descarregar-lo 
haureu de fer el pagament amb targeta de crèdit --que no ha de ser necessàriament de 
l'entitat-- i un cop fet efectiu, es descarregarà el certificat).

Trobareu el certificat a l'Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Contenido > 
Certificados
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