
Proposta de declaració institucional del Plenari de l’Ajuntament en relació amb les 

problemàtiques vinculades a la tramitació del certificat digital de les entitats  

 

Des del mes d’octubre passat, l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat l’aplicació de la Llei 39/2015 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques que obliga totes les 

persones jurídiques a relacionar-se amb les administracions per mitjans electrònics.  

 

Per tant, les associacions i la resta d’entitats sense ànim de lucre estan obligades a obtenir el 

certificat electrònic per fer tràmits tan bàsics per al seu dia a dia com sol·licitar subvencions o 

espais per celebrar activitats o fer el pagament de taxes i impostos. Això ha provocat que 

moltes associacions hagin de fer el procés per obtenir aquest certificat digital. Si bé és cert que 

disposar del certificat digital facilita molt els tràmits amb les administracions, el fet que sigui 

obligatori també comporta problemes a moltes organitzacions a causa de la bretxa digital 

encara existent en el sector associatiu, que dificulta l’accés a aquest recurs. Tant des del 

mateix sector associatiu, amb l’impuls de moltes federacions, com des de l’Administració local, 

s’han fet esforços per facilitar aquest canvi.  

 

A més d’aquest procés d’adequació al certificat digital, també cal esmentar que el certificat que 

tramet la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), l’únic que pot representar digitalment 

una persona jurídica, té un cost de 16,94 euros. A aquesta xifra cal sumar-hi els 21,85 euros 

que val el certificat de dades registrals que expedeix el Departament de Justícia i que té una 

vigència de 15 dies, imprescindible per obtenir el certificat. Això vol dir que cada cop que 

s’expedeix el certificat digital suposa un cost de prop de 40 euros. Sumat a tot el que acabem 

d’exposar, cal tenir en compte que el certificat digital té una vigència de dos anys, que les 

persones amb responsabilitats en les associacions acostumen a dedicar el seu temps lliure de 

manera voluntària i que, per tant, possiblement, aquesta despesa s’hagi de repetir sovint en un 

termini de temps relativament curt.  

 

Per tot això, des del Consell de Ciutat fem arribar aquest posicionament al Plenari de 

l’Ajuntament en relació amb les problemàtiques vinculades a la tramitació del certificat digital 

de les entitats:  

 

 Sol·licitar i treballar per la coordinació entre les administracions per facilitar aquestes 

gestions amb un cost mínim o nul per a les entitats sense ànim de lucre.  

 Sol·licitar i treballar perquè tant l’Ajuntament de Barcelona com la Generalitat puguin 

emetre certificats a entitats sense ànim de lucre, des de la proximitat.  

 Mentre no es puguin trobar alternatives per a aquells projectes col·lectius que seguiran 

afectats per la bretxa digital.  

 


