Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Ajudes a la tramitació electrònica

003 – Representació durant la tramitació
Una persona, representant legal d'una entitat, associació o empresa (persona jurídica) o
d’una altra persona (persona física) pot realitzar tràmits amb l’Ajuntament, en nom de la
persona que representa. Al Servei de Tramitació Avançada ho pot fer de tres maneres
diferents:




Fent servir un certificat digital de representació.
Comunicant prèviament les dades de representació a l’Ajuntament.
Fent servir la representació lliure, al formulari.

En qualsevol dels procediments, la persona que realitzi el tràmit, com qualsevol persona
que vulgui fer servir el Servei de Tramitació Avançada, necessitarà un certificat digital.
Expliquem cada procediment per separat:

1. Certificat digital de representació
Les entitats certificadores poden expedir “certificats de representat” a nom de les
persones que exerceixen la representació i en els que figura, a més, la persona
representada, ja sigui jurídica o física. Un exemple és el certificat de Representant de
l’FNMT.
Si fem servir un certificat d’aquest tipus, el formulari el reconeixerà i ens omplirà
automàticament els camps de la persona interessada (la nostra entitat, empresa...) i de
la persona representant (nosaltres).
Si hem d’introduir una adreça, podem consultar l’apartat “Introduir adreça”, en aquest
mateix document.

2. Comunicació prèvia de dades de representació
Una persona física pot sol·licitar expressament la capacitat d’actuar a partir d’aquell
moment com a representant d’una altra persona (ja sigui física o jurídica). Caldrà aportar
els documents que ho certifiquin.
Aquest és el tràmit a realitzar, actualment només previst per al cas d’entitats i
associacions: Representar legalment una entitat o associació.
Quan l’Ajuntament tramiti aquesta sol·licitud, gravarà a la seva base de dades la relació
de representació entre les dues persones. Una vegada gravada aquesta informació,
quan la persona torni a realitzar un tràmit, apareixerà automàticament la representació
(com si s’estigués fent servir un certificat de representació).
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3. Fer servir la representació lliure
Independentment de les anteriors opcions, en qualsevol moment es pot realitzar un
tràmit en nom d’una altra persona. Caldrà però, aportar la documentació que acrediti la
representació, tal i com s’especifica al tràmit Representar legalment una entitat o
associació.
A continuació s’especifiquen algunes instruccions per introduir les dades de la persona
interessada:

Marcar que volem actuar com a representant

En marcar l’opció “Persona Representant”, ens apareixen dos requadres nous: Dades de
l’interessat” i “Persona Representant” (amb les nostres dades):

Introduir nom i número d’identificació (normalment NIF)
Els camps van sense accent. Per exemple:
 Número identificació: “34522266” “H”
 Nom: “ANGEL” “GOMEZ” “RUIZ”
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Introduir adreça
Els camps van sense accent. Per exemple:





País: “ESPAÑA”
Província: “BARCELONA”
Municipi: “VILANOVA I LA GELTRU”
CARRER: “UNIO”

Si, en introduir les dades, posem només les primeres lletres i amb el tabulador passem al
següent camp, ens apareixerà un desplegable que ens mostrarà aquelles possibles
coincidències.
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