
INFORMACIÓ PER A EMPRESES, PROFESSIONALS I ENTITATS

Amb  motiu  de  l’entrada  en  vigor  de  la  Llei  39/2015,  d’u  d’octubre,  del  Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions públiques, us comuniquem que totes les persones 
jurídiques,  entitats  sense  personalitat  jurídica  i  professionals  col·legiats  estan  obligats  a 
relacionar-se  amb  les  administracions  públiques  per  a  la  realització  de  qualsevol  tràmit 
utilitzant mitjans electrònics.

L’Ajuntament ha habilitat la Seu Electrònica http://seuelectronica.moia.cat en la que podreu 
fer qualsevol tràmit mitjançant certificat digital.

Els tipus de certificats digitals acceptats son els següents:

EMPRESES I ENTITATS

Per poder realitzar qualsevol tràmit amb les administracions públiques, és necessari que el 
representant legal de l’empresa o entitat disposi d’un certificat de representant, el qual es pot 
obtenir de les següents maneres:

Opció 1.- Fabrica Nacional de Moneda y Timbre

- Accedint  a  la  pàgina  de  la  FNMT  http://www.cert.fnmt.es/certificados,  s’hauran 
d’escollir el tipus de certificat adient a la seva empresa o entitat.

- Pagant la taxa de tramitació de 14,00 €
- Una  vegada  realitzats  els  tràmits  anteriors  s’haurà  de  presentar  la  documentació 

especifica que trobareu a l’apartat “Acreditación de la identidad en una Oficina de 
Registro”   a  qualsevol  delegació  de  la  AEAT  (En  cas  de  Manresa  al  carrer 
Circumval·lació, 33) on se’ls lliurarà un justificant amb el qual descarregar el certificat 
a l’ordinador.

Opció 2.- Cambra de Comerç

- Accedint a la pàgina http://www.camerfirma.com/ i seguint els passos assenyalats a la 
pàgina web.

- Pagant la taxa de tramitació de  96,80 €
- Una  vegada  realitzats  els  tràmits  anteriors  s’haurà  de  presentar  la  documentació 

especificada  a  la  pàgina  web  a  qualsevol  Cambra  de  Comerç  on  es  lliurarà  un 
justificant amb el qual descarregar el certificat a l’ordinador.

PROFESSIONALS COL·LEGIATS

Els professionals col·legiats que per la seva activitat professional hagin de realitzar qualsevol 
tràmit amb una administració pública poden utilitzar el DNI electrònic, un certificat IDCAT que 
es pot sol·licitar  a l’oficina d’atenció al  ciutadà de l’Ajuntament o bé el  certificat del  seu 
col·legi.

En compliment de la nova legislació, les administracions públiques no poden acceptar les 
tramitacions relacionades amb persones jurídiques, entitats i professionals col·legiats en els 
mitjans tradicionals ni utilitzant un certificat que no sigui l’adient pel tipus de personalitat.

Dionís Guiteras i Rubio
L’Alcalde

Moià, 28 d’octubre de 2016
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