
  

PREGUNTES MES FREQÜENTS EN L’OBTENCIÓ DE
CERTIFICATS DE RENDA

Qui  són  els  interessats  que  poden  obtindre  telemàticament  el
certificat d’IRPF?

Els certificats a través del web  poden ser obtinguts pel  personal  de SERVEF, INVASSAT i  el
personal  d’Administració  del  Consell,  justícia  i  personal  docent  de  la  GENERALITAT  (no  pel
personal sanitari) que estaven donats d’alta el 2013, parcialment o durant tot l’any.

Si vosté ja no està en actiu i no disposa de certificat digital, podrà obtindre el seu certificat a través
del responsable del seu àmbit o centre de treball consultant per a això el 012.

Com es pot obtindre el certificat d’IRPF?

No s'enviarà el certificat per correu electrònic ni es distribuirà per correu convencional.

L’accés al servici d’expedició del certificat electrònic de retencions es realitza a través de la pàgina
www.gva.es/  Sede electr  o  nica/Servicios On-Line/Certificados IRPF  

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2570

L'accés  es  realitza  utilitzant  el  DNI  electrònic  o  qualsevol  certificat  de  ciutadà  reconegut  per
l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per mitjà de la clau d’usuari i la contrasenya
del compte de correu electrònic de domini gva.es de què disposen estos empleats.

Les còpies dels certificats que no hagen pogut obtindre’s en format electrònic, després d'acreditar-
se'n la causa de la no-obtenció, podran ser sol·licitades als centres gestors següents:

a) El personal docent, al seu mateix centre de treball.
b) La resta d’empleats públics de les conselleries i entitats autònomes,  al departament de
nòmines de les seues conselleries i entitats.
c)  El  personal  de l’Administració de Justícia,  a les unitats  administratives de la Direcció
General de Justícia.

Davant de qualsevol dubte, telefonant al 012, on l'informaran del centre al qual ha de dirigir-se.



  

Quins són els requisits tècnics per a poder accedir a l’obtenció del
certificat d’IRPF? 

Per a utilitzar  este servici es requerix obligatòriament l’ús de certificat digital de persona física o
d’empleat públic,  emés per l’Agència de Tecnologia i  Certificació Electrònica, o DNI  electrònic,
expedit pel Ministeri de l’Interior. També s'hi pot accedir amb el compte de correu corporatiu gva.es
i la contrasenya d'este.

1. COMPTE DE CORREU GVA.ES I CONTRASENYA:

Cal seguir els passos següents:

CONFIRME SI DISPOSA DE CORREU ELECTRÒNIC  .

Confirme si disposa de correu electrònic, accedint a l’enllaç següent:

http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/personal

Si no disposa de correu electrònic (no apareix en la guia o apareix el camp de correu electrònic en
blanc) o no recorda la seua contrasenya, ha de posar-se en contacte amb el seu responsable de
correu perquè tramite la seua alta o l'informe de la seua contrasenya:

oPersonal docent: accedisca a http://sai.edu.gva.es/  ?q=  e  s/node/64  
oPersonal de justícia: consulte la seua unitat administrativa.
oPersonal del Consell: truque al telèfon 963985300 del CETESI

CONFIRME QUE L’USUARI I   CONTRASENYA   SÓN CORRECTES  .

Si disposa de correu i no pot descarregar-se el certificat, accedisca al correu web i confirme que 
són correctes:

https://webmail.gva.es/login.php

2. CERTIFICAT DIGITAL:

El certificat digital de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica es pot obtindre als punts de
registre d’usuari de l’ACCV (PRU).

o Pot consultar el seu punt de registre més pròxim en: 
http://www.accv.es/ciudadanos/puntos-de-registro-de-usuario/
o Una vegada dispose del certificat digital, haurà de seguir els passos indicats en la
web de l’Agència de Tecnologia i  Certificació  Electrònica,  en Requisits  aplicacions
amb firma electrònica: 
http://www.accv.es/ciutadans/desc  a  rrega-programari/  



  

o Així mateix, pot comprovar si el seu certificat s’ha instal·lat correctament i si és vàlid
des de l'enllaç següent: 

http://www.accv.es/va/ajuda/comprovacio-de-la-firma-electronica/

3. DNI ELECTRÒNIC:

El DNI electrònic  es  expedit pel  Ministeri  de l’Interior.  Amb esta finalitat  pot consultar  l'adreça
següent: 
http://www.dnielectronico.es/Guia_Basica/proceso_expedicion.html

En l’enllaç següent: 
https://zonatic.usatudni.es/es/aplicaciones/asistente-dnie.html
Disposa d’un assistent d’instal·lació del DNI electrònic que permetrà:
o Comprovar l’estat d’una instal·lació anterior del DNI electrònic al seu ordinador.
o Instal·lar tots els elements necessaris per a poder utilitzar el DNI electrònic
o Utilitzar el DNI electrònic en els navegadors més habituals (Internet Explorer, Firefox i Chrome).
o Validar els certificats del DNI electrònic.
o Desinstal·lar el DNI electrònic al seu equip Windows o Linux (Ubuntu).
També pot comprovar si  el seu DNI  electrònic s’ha instal·lat  correctament i  si  és vàlid des de
l’enllaç següent: 
http://www.dnielectronico.es/como_utilizar_el_dnie/verificar.html

VERIFICACIÓ DEL CODI DEL CERTIFICAT

El servici de verificació pel mateix interessat o per l’organisme que el requerisca es troba en 
l’enllaç següent:

https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?idioma=es

He entrat en la zona personalitzada del Portal del Funcionari o en la
plataforma de tramitació en línia de la Generalitat, accedisc al 
tràmit però no he pogut descarregar el certificat d’IRPF.

Comunique al telèfon d’atenció 012 el seu NIF, nom i cognoms, entitat en què treballa i el seu
telèfon i contactarem amb vosté per a solucionar-ho.



  

En sol·licitar el certificat d’IRPF visualitze l’error següent: “No hi ha
dades per al NIF Sol·licitat”

Els certificats a través del web poden  ser  obtinguts únicament per tot el personal de SERVEF,
INVASSAT i el personal d’Administració del Consell, personal de justícia i personal docent de la
GENERALITAT (no pel personal sanitari).

Si vosté ja no està en actiu i no disposa de certificat digital ni de compte de correu, podrà obtindre
el seu certificat a través del responsable del seu àmbit laboral anterior o centre de treball en què
va treballar. Si té algun dubte respecte d’això, consulte el 012.

Obtinc el certificat d’IRPF, però l’import declarat no és correcte?

En eixe cas, comunique al 012 el seu NIF, nom i cognoms, entitat en què treballa i el seu telèfon i
contactarem amb vosté per a solucionar-ho.

Què  he  de  fer  quan,  accedint  amb  el  certificat  electrònic,  no
coincidix el nom que mostra el formulari en pantalla (correspon al
certificat ACCV) amb el nom que consta en el sistema informàtic i
per tant no em permet obtindre el certificat de renda?

Pot ocórrer que no coincidisca el nom que consta en el seu certificat digital ACCV (apareixen en
l’apartat de Sol·licitant) amb el que consta en el sistema, i com que no hi ha prou coincidència, no
li permet emetre el certificat.

En este cas, pot accedir amb el seu compte de correu corporatiu i la seua clau d’accés, on podrà
obtindre'l sense problemes.

Si el certificat que ha obtingut així conté dades personals errònies vosté pot telefonar al 012 per a
detallar les seues dades, NIF, nom i cognoms correctes i telèfon. Ens posarem en contacte amb
vosté per a esmenar els errors.


