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Nom del curs CURS DE CERTIFICACIÓ DIGITAL I SIGNATURA ELECTRÒNICA 

Organitza Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca i Consorci de 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de Mallorca 

Objectius 

• Comprendre els conceptes bàsics relacionats amb la identificació i la 
signatura digital: termes de seguretat, certificats, cicle de vida, 
validació, aspectes jurídics, signatures, etc. 

• Aprendre a configurar el programari necessari per a l'ús de la 
signatura digital amb sistemes operatius de Windows. 

• Practicar els usos dels certificats digitals, des de la sol·licitud i la 
gestió fins a operacions de signatura, autenticació o xifratge de dades 
electròniques. 

Continguts 

1. Introducció i aspectes legislatius 

1.1. Introducció 

1.2. L’administració electrònica 

1.3. Aspectes legals 

2. Els certificats digitals i les entitats certificadores 

2.1. Definició, tipus de certificats i els seus formats 

2.2. Com s’aconsegueix, com es descarrega i com s’instal·la 

2.3. Seguretat dels certificats 

3. Targetes criptogràfiques 

3.1. Targeta CERES 

3.2. DNIe 

4. Components necessaris per a l’ús del certificat 

4.1. El lector de targetes criptogràfiques (CERES, DNIe, etc.) 

4.2. El JAVA, la seva instal·lació i les diferents versions 

5. La signatura i la compulsa de documents 

5.1. Què significa i en què consisteix la signatura de documents 

5.2. Programari per signar documents (IBKey i Xolidosign) 

Durada 15 hores 

Destinataris 
Personal dels ajuntaments que habitualment facin enviaments mitjançant 
certificat digital al BOIB o a altres administracions com ara el Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, etc. 
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Requeriments 

• És imprescindible que les persones interessades disposin 
de DNI electrònic. 

• Les persones que ja tenguin certificat electrònic l’han de 
dur. 

• Cada alumne ha de dur una memòria USB. 

Dates Del 7 a l’11 d’abril 2014 

Horari 9.00 a 12.00 h 

Lloc Aula 1 d’Informàtica del Consorci TIC Mallorca (C/ General Riera 
113, Palma) 

Professor/a Jordi Benaiges Vinent, tècnic de suport del Servei d’Informàtica del 
Consell de Mallorca 

Dates 
preinscripció Del 17 al 28 de març 

Més informació Departament de Cooperació Local. Telèfon 971173930. E-mail 
qualitataj@conselldemallorca.net  


