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CERTIFICATS DIGITALS I SIGNATURA 
ELECTRÒNICA 
 
Des de fa un temps que les entitats per realitzar 
diferents gestions amb l’administració pública ho han 
de fer telemàticament i a través d’un certificat digital 
o signatura electrònica.  
 
Per tal que les vostres entitats puguin sol·licitar 
subvencions, gestionar expedients i/o justificar-los, 
cal que disposeu d’un certificat digital o signatura 
electrònica. 
 
Hi ha dos tipus de certificat. Per un costat la 
signatura electrònica emesa per la Generalitat de 
Catalunya i per un altre el certificat digital emès per 
l’Agència Tributària de l’Estat. 
 
Signatura electrònica idcat emès per la 

Generalitat: 

Qualsevol persona pot sol·licitar aquesta signatura 

electrònica. Es recomana que ho sol·licitin alguns 

membres de la junta directiva per tenir més d’una 

signatura. Els que disposin d’aquesta signatura 

podran actuar en nom de l’entitat (sempre i quan 

aquesta persona sigui representant de l’entitat). 

  

Aquesta firma es sol·licita per internet en el següent 

enllaç: http://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do i 

heu de seguir les instruccions que us va indicant la 

pàgina web.  

 

Aconsellem que ho tinguin un parell de persones de 

l’entitat. 

 

Aquest certificat només té validesa per ús individual i 

per a gestions autonòmiques (Generalitat de 

Catalunya). Per temes estatals o locals no té 

validesa. 

 

Certificat digital o certificat d’usuari emès per 

l’Agència Tributària de l’Estat: 

Aquest certificat no és d’una persona sinó de la 

pròpia entitat. És un certificat que l’entitat té en nom 

propi i que l’ha de sol·licitar el President de 

l’associació. 

 

Per poder sol·licitar el certificat s’han de seguir uns 

passos molt concrets: 

a) Entrar a la web www.fnmt.es i sol·licitar a 

l’enllaç  

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/pe

rsona-juridica/obtener-certificado-

software/solicitar-certificado, un certificat per 

a persona jurídica. 

b) Realitzat aquest pas, la web dóna un 
número que s’ha de guardar i posteriorment 
portar a l’Agència Tributaria. 

 

c) Sol·licitar al departament de justícia de la 

Generalitat de Catalunya, un certificat de 

càrrecs de l’entitat. 

 

d) Amb aquest certificat (el President) 

juntament amb el número que s’ha obtingut 

de la web, caldrà anar al departament de 

certificats d’usuari d’una delegació de 

l’Agència Tributaria,.  

 

e) Per acabar amb el tràmit, cal connectar-se 

des del mateix ordinador que es va sol·licitar 

el certificat digital i clicar sobre descarregar 

certificat en el següent enllaç: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/pe

rsona-juridica/obtener-certificado-

software/descargar-certificado 
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f) Fent aquesta última connexió a la web ja 

haureu obtingut el certificat d’usuari que 

caldrà que el guardeu i/o exporteu a d’altres 

ordinadors. 

 

Aquest certificat serveix per totes les administracions 

públiques: estatals, autonòmiques i locals. Us 

permetrà poder presentar els impostos (IVA, IRPF, 

Impost de Societats), impostos que ja només es 

poden presentar de manera telemàtica i mitjançant 

certificat d’usuari. 

 

Té una vigència de 4 anys i es renova de manera 

automàtica a través de la pàgina web. 

 

 
 

 


