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Benvolguts,
El nostre assessor fiscal ens ha informat sobre els canvis introduïts en la Llei 39/2015, sobre El
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Recordem que aquesta llei
contemplava un període d’un any per facilitar-ne l’adaptació, i que aquest termini va expirar el
passat 2 d’octubre de 2016. Des d’aquesta data, ja ha entrat en vigor i els seus dictàmens són
d’obligat compliment.
Com afecta aquesta normativa a les associacions i federacions de cultura popular?
Prohibeix que l’Agència Tributària i la Seguretat Social enviïn notificacions per correu postal a
les federacions o associacions.
Com rebrem les notificacions, doncs?
És necessari obtenir una signatura digital. Aquesta signatura no pot ser la d’una persona física,
sinó que cal un certificat que identifiqui també l’entitat. El certificat correcte és el de
representant de persona jurídica, on el president actuarà com a representant legal de l’entitat.
Com s’obté el certificat electrònic de persona jurídica?
L’entitat certificadora CERES, de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), emet el
certificat de persona jurídica, que té un cost de 14€. Seguiu els passos marcats en aquest
enllaç, que resumim a continuació:
1. Sol·licitar via internet el Certificat de Persona Jurídica
Acabat aquest tràmit, rebreu un codi de sol·licitud en el correu electrònic que hàgiu
facilitat.
2. Acreditar la identitat de l’Associació.
El president de l’entitat ha d’anar a una delegació de l’Agència Tributària presentant:


Certificat recent del registre públic, expedit en una data no superiors al 15 dies de
la sol·licitud del certificat de representació de persona jurídica, on hi constin les
dades de registre de l’entitat, el nom del representant legal, i la seva vigència en el
càrrec. Si aquest certificat es demana presencialment, costa 21€. Si el tràmit es
realitza telemàticament, els costos es redueixen un 50€.

 El codi de la Codi de Sol·licitud que us hauran assignat
És preferible demanar Cita prèvia a l’AEAT, perquè el servei a aquest tràmit està col·lapsat.
3. Donar l’alta de l’entitat a la Direcció Electrònica Habilitada (DEH) mitjançant aquest
enllaç
Per qualsevol dubte, no dubteu en contactar amb nosaltres.
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