
 

 

 

 

Segons la llei 39/2015 de 2 d’octubre, tots els tràmits que fan les entitats amb les 

administracions s’han de realitzar amb identificació digital. Algunes administracions 

accepten la identificació digital del president o del secretari per operar en nom de 

l’entitat. Si no és el vostre cas i necessiteu del certificat digital de l’entitat per operar, 

seguiu els passos següents: 

 

 

Obtenció del certificat digital d’una entitat 

 

1. Fer la sol·licitud del certificat de dades registrals a la Generalitat 

Demanar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el certificat de 

dades registrals d’una federació (obrir amb l’Explorer). 

El tràmit l’ha de fer un membre de la junta i cal tenir a mà les dades de l’entitat. 

 

1.1. Omplir la sol·licitud del certificat de dades registrals, imprimir-lo i firmar-lo. 

1.2. Realitzar el pagament de 21€ amb el codi de barres que es generarà al omplir 

la sol·licitud. 

1.3. Portar la sol·licitud i el rebut de pagament a un punt de registre oficial. (Per 

exemple, al Consell Comarcal del Berguedà, on ho redigiran al departament 

corresponent) 

 

Després d’aquests 3 passos, rebràs el certificat de dades registrals abans de 10 

dies al domicili que s’hagi indicat al omplir-lo. 

 

Tingueu en compte: 

El certificat de dades registrals té una validesa de 10 dies des de la seva 

expedició. Cal entregar-lo a l’Agència Tributària abans que caduqui juntament 

amb el codi que s’obtindrà de realitzar el pas 2. 

 

2. Descarrega del certificat digital a l’ordinador 

A través del següent enllaç s’ha de descarregar el certificat digital seguint els 

passos que es mencionen (són 4). Aquest quedarà instal·lat a l’ordinador que 



 

 

 

estigueu utilitzant, però no podreu fer-ne us encara. Cal que tingueu present un 

codi que es genera i que l’haureu d’entregar a l’Agència Tributària juntament amb 

el certificat de dades registrals que heu rebut al domicili. 

 

Tingueu en compte: 

• Cal descarregar el certificat digital al mateix ordinador que utilitzareu per fer 

les gestions de l’entitat. 

• Podeu guardar el certificat digital en un llapis de memòria per tal d’instal·lar-

lo a altre ordinadors si convé. 

• El cost d’aquest tràmit és de 14€ a pagar amb targeta des de la plataforma 

web. 

 

3. Verificar dades a l’Agència Tributària 

Anar a l’Agencia Tributària i presentar el certificat de dades registrals i el codi 

obtinguts de la instal·lació del certificat digital al vostre ordinador (fruit dels passos 

1 i 2). Allà validaran la vostra acreditació i us enviaran un correu electrònic per tal 

d’activar el certificat digital que heu descarregar a l’ordinador. 

 

4. Activar el certificat digital 

Un cop a casa obriu el correu electrònic al mateix ordinador on ja heu instal·lat el 

certificat digital (com indica al pas 2) i seguiu-ne les instruccions. Si hi ha 

problemes de funcionament podeu contactar amb 902.090.592 / 917.406.721 o 

representacion.ceres@fnmt.es 

 

 

Per més informació i suport en el tràmit:        

Oficina Jove del Berguedà 

C/ Pere III nº 5 baixos 

bergueda@oficinajove.cat // 93 595 03 28 

 

Berga 3 d’abril del 2017 


