Guia per demanar la
signatura electrònica

Què és i per què serveix la signatura electrònica?

La certificació electrònica emesa per la FNMT-RCM a una entitat vincula un signant a unes dades de
verificació de signatura i confirma la seva identitat en els tràmits admesos per la llei, com per exemple,
els tràmits tributaris.

El certificat digital permet al seu titular:
- Identificar-se eficaçment en línia.
- Signar documents amb validesa legal mitjançant Internet.
- Assegurar que la seva identitat no és suplantada.
- Protegir la informació tramesa.
- Garantir la integritat de la comunicació entre ambdues parts.

Fins fa poc temps la signatura era de l’entitat representada pel seu president, a partir d’ara és al revés,
la signatura és del president com a representant de l’entitat.

Com es tramita?

Per poder tramitar la signatura electrònica primer s’ha de demanar un certificat de qui és el president
del club al Registre d'Entitats Esportives del Consell Català de l'Esport. La petició es pot fer per correu
electrònic a l’adreça ree.cce.presidencia@gencat.cat

Posteriorment, s’ha d’accedir a la pàgina http://www.cert.fnmt.es/certificados mitjançant Internet
Explorer (excepte Windows 10) o Mozilla Firefox.

Aquest certificat té un cost de 14 euros (impostos no inclosos) i té una validesa de 2 anys. El pagament
es pot realitzar pel web mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

Un cop s’ha accedit a la pàgina al menú de l’esquerra s’han de seguir els següents passos:

1. Clicar: “ Certificado de representante”
2. Clicar: “ Persona jurídica”
3. Clicar: “ Solicitar certificado”

A continuació, s’haurà d’omplir el següent formulari i clicar “Enviar”.

Finalitzat aquest punt, es generarà un número que s'ha de guardar.

Amb el certificat del Registre i el número generat s'ha d'anar a una Administració d'Hisenda (demanant
cita prèvia a www.agenciatributaria.es) per finalitzar el tràmit. Hi ha d'anar el president personalment
ja que no es pot delegar. Vigileu perquè Hisenda només dóna una validesa de 10 dies al certificat del
Registre a partir de la data que figuri en el document.

Després de 24 hores d'haver anat a Hisenda, s’ha de tornar a entrar a la pàgina web d'abans i clicar:
“Descargar certificado”.

La descàrrega del certificat s’haurà de fer al mateix equip on es va tramitar la sol·licitud.

