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MÒDUL 1: Introducció i aspectes legislatius 

 

Tema 1: Introducció 
 

Al llarg dels anys, les noves tecnologies han anat evolucionant i amb l’aparició d’Internet han 

permès que els seus usuaris puguin tenir al seu abast una sèrie d’eines i serveis que els 

faciliten el tractament i la transmissió de la informació. 

Aquesta agrupació d’eines i serveis se coneix com a les Tecnologies de la Informació i de la 

Comunicació (TIC). 

L’ús d’aquestes tecnologies permet a l’usuari interactuar amb diferents organismes a través 

d’Internet per resoldre tasques que, d’un altre manera, hauria d’anar a resoldre a les 

pertinents dependències de manera presencial. 

Ja fa temps que els usuaris utilitzen les TIC de manera quotidiana per resoldre tràmits o poder 

consultar l’estat d’aquests, com ara la connexió al banc per a gestionar els comptes, la reserva 

de bitllets d’avió, la compra i venta de productes, la presentació de la declaració de renta, etc. 

Per fer aquestes tasques, l’usuari pot fer servir un dispositiu que estigui connectat a Internet: 

ordinadors, tauletes o, fins i tot, mòbils. Però el més important és que ho faci de manera 

segura. 

La importància de la seguretat 

La seguretat és imprescindible per no ser víctima de delictes informàtics que estan a l’ordre del 

dia: estafes, robatoris, suplantació d’identitat, espionatge, etc. i per això l’usuari ha de 

disposar d’un dispositiu que compleixi amb uns mínims de seguretat. 

Aquests mínims es compleixen en el moment en que l’usuari té un dispositiu que disposi de: 

- Un sistema operatiu amb les darreres actualitzacions instal·lades 

- Un antivirus que s’actualitzi periòdicament 

- Un tallafocs que eviti intrusions des de l’exterior 

- Un navegador que estigui lliure de complements de procedència dubtosa 

- Una connexió d’Internet segura, protegida d’accessos externs. 

La seguretat no només va lligada al dispositiu de l’usuari, sinó que també depèn de la conducta 

i la conscienciació que tingui aquest respecte a la privacitat de les seves claus d’accés a les 

diferents plataformes. Aquestes han d’estar custodiades únicament pel seu propietari i ell ha 

de ser l’únic que les utilitzi. Des del moment que es donen les claus a un altre persona, 

aquestes ja deixen de tenir la seva funció. Per altra banda, l’usuari que utilitza les claus 

personals d’un altre persona, està incorrent en un delicte informàtic, la suplantació d’identitat. 
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Tema 2: L’administració electrònica 
 

L’administració electrònica és el servei que l’administració posa a l’abast del ciutadà, a través 

de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), perquè aquest pugui resoldre 

mitjançant Internet una sèrie de procediments que feia de manera presencial a les oficines 

tradicionals. 

L’administració electrònica també transforma el format de la documentació i canvia el paper 

per documentació electrònica. 

Els principals avantatges que presenta la e-administració són: 

- Estalvi de temps en desplaçaments i en esperes per ser atesos. 

- Poder fer qualsevol tràmit en qualsevol moment 24h/365d. 

- Accedir a l’oficina des de qualsevol lloc a través d’Internet o del mòbil. 

A l’enllaç http://masdestacados.060.es es pot trobar un recull de serveis d’administració 

electrònica que el Govern posa a l’abast del ciutadà. 

 

Tema 3: Aspectes legals 
 

Real Decret Llei 14/1999, de 17 de setembre, sobre firma electrònica (derogat) 

Aquest Reial decret llei pretén establir una regulació clara de l'ús de la signatura electrònica, 

atribuint eficàcia jurídica i preveient el règim aplicable als prestadors de serveis de certificació. 

També determina el registre en el qual s'han d'inscriure els prestadors de serveis de 

certificació i el règim d'inspecció administrativa de la seva activitat, regula l'expedició i la 

pèrdua d'eficàcia dels certificats i tipifica les infraccions i les sancions que es preveuen per 

garantir el seu compliment. 

Directiva 1999/93/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 13 de desembre de 1999 

La present Directiva té per finalitat facilitar l'ús de la signatura electrònica i contribuir al seu 

reconeixement jurídic. La present Directiva crea un marc jurídic per a la signatura electrònica i 

per a determinats serveis de certificació per tal de garantir el correcte funcionament del 

mercat interior. 

La present Directiva no regula altres aspectes relacionats amb la celebració i validesa dels 

contractes o altres obligacions legals quan hi hagi requisits de forma establerts en les 

legislacions nacionals o comunitària, ni afecten les normes i límits, continguts en les 

legislacions nacionals o comunitària, que regeixen l'ús de documents. 

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica 

La norma regula la signatura electrònica, la seva eficàcia jurídica i la prestació de serveis de 

certificació. Entre d'altres aspectes, conté disposicions relatives als prestadors de serveis de 

http://masdestacados.060.es/
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certificació subjectes a la llei, signatura electrònica, i documents signats electrònicament, ús de 

la signatura electrònica en l'àmbit de les administracions públiques, certificats electrònics, 

certificats reconeguts, document nacional d'identitat electrònic, dispositius de signatura 

electrònica i sistemes de certificació de prestadors de serveis de certificació i de dispositius de 

signatura electrònica. 

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. 

Aquesta Llei reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques 

per mitjans electrònics i regula els aspectes bàsics de la utilització de les tecnologies de la 

informació en l’activitat administrativa, en les relacions entre les administracions públiques, 

així com en les relacions dels ciutadans amb aquestes amb la finalitat de garantir els seus 

drets, un tractament comú davant les administracions i la validesa i eficàcia de l’activitat 

administrativa en condicions de seguretat jurídica. 

Les administracions públiques han d’utilitzar les tecnologies de la informació d’acord amb el 

que disposa aquesta Llei, i assegurar la disponibilitat, l’accés, la integritat, l’autenticitat, la 

confidencialitat i la conservació de les dades, les informacions i els serveis que gestionin en 

l’exercici de les seves competències. 

Les Administracions Públiques tenen l'obligació de possibilitar l'accés a tots els seus serveis 

electrònics, incloent registres, pagament, notificacions i la consulta de l'estat de tramitació 

dels seus procediments a partir del 31 de desembre de 2009. 

 

MÒDUL 2: Els certificats digitals i les entitats certificadores 
 

Tema 1: Definició, tipus de certificats i els seus formats 
 

Definició 

El certificat digital d'usuari permet al ciutadà identificar-se a Internet i realitzar tràmits, tant 

amb les administracions públiques com amb nombroses entitats privades, a través de la xarxa. 

A la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica, es troba la següent definició de 

certificat: 

- Un certificat electrònic és un document signat electrònicament per un prestador de 

serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura a un signant i 

confirma la seva identitat.  

- El signant és la persona que posseeix un dispositiu de creació de signatura i que actua 

en nom propi o en nom d'una persona física o jurídica a la qual representa. 

El certificat digital el poden obtenir tant persones físiques com jurídiques davant d'una 

autoritat de certificació reconeguda.  
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Una autoritat certificadora (AC, en anglès CA) és una entitat de confiança de l'emissor i del 

receptor d'una comunicació. Aquesta confiança de tots dos en una 'tercera part fiable' (trusted 

third party) permet que qualsevol dels dos confiï en els documents signats per l'Autoritat 

Certificadora, en particular, en els certificats que identifiquen ambdós extrems. 

S'anomena prestador de serveis de certificació la persona física o jurídica que expedeix 

certificats electrònics o presta altres serveis en relació amb la signatura electrònica. 

Actualment a Espanya, a més del DNI electrònic (DNIe) emès per la Direcció General de la 

Policia, hi ha altres certificats digitals emesos per diverses autoritats de certificació1, entre 

elles, CERES liderada per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT). A la seva pàgina web 

(www.cert.fnmt.es) es pot realitzar el procés d'obtenció del certificat de manera senzilla i 

ràpida. 

   

En el cas que ja es compti amb un DNI electrònic (DNIe), no es necessari obtenir un altre 

certificat digital, ja que aquest pot servir per realitzar qualsevol tràmit amb l’administració 

pública. 

Tipus de certificats 

Existeixen diferents tipus de certificats, depenent de que com es vulgui identificar el signant: 

- Persona Física: és el que identifica una persona individual. 

- Persona Jurídica: és el que identifica una entitat amb personalitat jurídica. Per exemple 

a una empresa. 

- Entitat sense Personalitat Jurídica: és el que identifica una entitat sense personalitat 

jurídica. Per exemple a una comunitat de veïns. 

- Certificats programari o de component: és el que vincula unes dades de verificació de 

signatura a un component o aplicació informàtica sobre la qual hi ha una persona física 

o jurídica determinada que actua com a responsable, sent aquesta la que té el control 

sobre aquest component o aplicació. 

 

                                                           
1
 Pàgina de l’Agencia Tributària on hi consten les Entitats emissores de certificats electrònics: 

(http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Certificad
o_electronico/Como_obtener_un_certificado_electronico/Entidades_emisoras_de_certificados_electro
nicos_/Entidades_emisoras_de_certificados_electronicos_.shtml) 

http://www.cert.fnmt.es/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Certificado_electronico/Como_obtener_un_certificado_electronico/Entidades_emisoras_de_certificados_electronicos_/Entidades_emisoras_de_certificados_electronicos_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Certificado_electronico/Como_obtener_un_certificado_electronico/Entidades_emisoras_de_certificados_electronicos_/Entidades_emisoras_de_certificados_electronicos_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Certificado_electronico/Como_obtener_un_certificado_electronico/Entidades_emisoras_de_certificados_electronicos_/Entidades_emisoras_de_certificados_electronicos_.shtml


 9 

Tipus de suport del certificat 

Tenim diferents tipus de suport per poder emmagatzemar els certificats. Cada un d’ells té una 

sèrie d’avantatges i inconvenients: 

- Certificat programari: es tracta d’un fitxer que es descarrega i instal·la localment al 

navegador de l’ordinador (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.) o bé a un sistema 

mòbil android. Es pot exportar la clau privada, per tant es poden fer còpies de 

seguretat o instal·lar-lo a altres ordinadors i altres navegadors. 

- Certificat en targeta criptogràfica: es tracta d’una targeta que pot contenir un o més 

certificats, alguns exemples podrien ser les targetes CERES, Camerfirma o fins i tot el 

mateix DNIe. No es pot exportar la clau privada, pel que es considera més segur, però 

amb l’inconvenient que no es pot realitzar còpia de seguretat. 

Les claus digitals 

Un certificat electrònic conté unes claus digitals que serveixen per a codificar la signatura de 

documents o enviaments i per autenticar el seu titular, també poden servir per verificar 

l’autenticitat d’un document signat.  

Els certificats poden ser de dos tipus diferents en funció del tipus de clau que continguin: 

1. el Certificat Privat, que conté la clau privada i la clau pública (Fitxer amb extensió .p12) 

2. i el Certificat Públic, que només conté la clau pública (Fitxer amb extensió .cer) 

Quan es parla de claus digitals, no vol dir que siguin contrasenyes, sinó que són unes claus que 

serveixen per xifrar el document, o per desxifrar document signats i comprovar que la 

signatura és vàlida. 

La diferència entre aquestes claus és que: 

1. la clau privada serveix perquè l’usuari es pugui autenticar o bé perquè pugui signar 

documents i, per tant, ha d’estar sempre sota el seu control, no s’ha de compartir 

2. i la clau pública només serveix per verificar l’autenticitat de documents enviats pel 

signant, i per tant, es pot repartir o enviar a altres usuaris. 

Cicle de vida dels certificats 

- Obtenció del certificat: en primer lloc cal demanar el certificat a una Autoritat de 

Certificació (AC). Normalment, en l'obtenció es distingeixen tres passos: 

1. Un primer pas de sol·licitud, que sol ser via Internet des de la pàgina web de 

l'Autoritat de Certificació. 

2. Un segon pas on és necessària la presència física del sol·licitant davant d'alguna de 

les Oficines d'Inscripcions, o també anomenades Autoritats de Registre, habilitades 

per l'AC. 

3. Finalment la baixada del certificat, via Internet. 
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- Instal·lació del certificat: una vegada que una Autoritat de Certificació ha emès el 

certificat i aquest és de programari, s'ha de descarregar i s’ha d’instal·lar al navegador 

de l’ordinador. Quan el certificat és de targeta no cal instal·lar el certificat al 

navegador. S'utilitza inserint la targeta a un lector de targetes prèviament instal·lat. 

- Importar un certificat: consisteix en portar al navegador un certificat que està en algun 

mitjà d'emmagatzematge. També és possible importar un certificat a una targeta. 

- Exportar un certificat: Només es podran exportar amb clau privada els certificats que 

no resideixin en una targeta criptogràfica. L’exportació dels certificats programari que 

resideixin al navegador si que es podran exportar i, per tant, fer-ne còpies de 

seguretat. També es poden exportar per alternar-ne l'ús en altres equips o navegadors. 

- Període de validesa del certificat: és el temps durant el qual un certificat es pot fer 

servir. Aquest període de validesa pot variar depenent del tipus de certificat i de qui 

l’hagi emès. Per exemple, si estan emesos per la FNMT, un certificat de persona 

jurídica té un període de validesa de dos anys i un certificat de persona física tres anys. 

- Caducitat d'un certificat: una vegada expirat el període de validesa que es reflecteix al 

certificat, el certificat es diu que està caducat i deixa de ser operatiu. 

- Renovar un certificat: abans que un certificat caduqui, si es vol tornar a utilitzar, cal 

que es renovi. És renovable sense necessitat de realitzar l'acte de presència a l'oficina 

d'inscripcions. La renovació del certificat es pot fer amb 1 o 2 mesos d'antelació a la 

data de caducitat. 

- Revocar un certificat: en cas de pèrdua, o sospita que el certificat hagi estat copiat per 

persones estranyes, és possible revocar-lo, cosa que consisteix a anul·lar la validesa del 

certificat encara que no estigui caducat. 

- Eliminar un certificat: és l'operació de treure el certificat del navegador o d'una targeta 

criptogràfica. Un cop feta aquesta operació no es podrà utilitzar més tret que se n'hagi 

fet còpia de seguretat. 

 

Tema 2: Com s’aconsegueix, com es descarrega i com s’instal·la 
 

Hi ha tres maneres diferents d'obtenir un certificat electrònic: 

- Com a fitxer en suport programari, que es pot descarregar a l'ordinador o directament 

en una targeta criptogràfica. 

- Utilitzant el DNIe. 

- Com a fitxer, que es pot descarregar en un dispositiu Android. 

 

A continuació s’expliquen les diferents passes que s’hauran de seguir per a la obtenció del 

certificat:  
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1. Sol·licitud d’un certificat digital en suport programari o en targeta criptogràfica a través 

de la FNMT: 

1.1.  Configuració del navegador. Per evitar problemes a l'hora de sol·licitar/descarregar el 
certificat, la FNMT posa a l’abast del sol·licitant un programari que ajuda a configurar 
el navegador amb el qual es farà tota l’operació. S’ha de tenir en compte que tot el 
procés de sol·licitud i descàrrega s’ha de fer des del mateix ordinador i des del mateix 
navegador. 

1.2.  Sol·licitud del certificat a través d'Internet. Quan finalitzi el procediment de sol·licitud, 
el sol·licitant obtindrà un codi que haurà de presentar en el moment d'acreditar la 
seva identitat i posteriorment en el moment que descarregui el certificat. En el cas 
d’haver sol·licitat el certificat en targeta criptogràfica s’ha de conservar el sobre que 
conté els codis PIN i PUK de la targeta. Són imprescindibles durant el procés 
d'obtenció i per utilitzar-los posteriorment. 

1.3.  Acreditació de la identitat en una oficina de registre. Si l’usuari ha sol·licitat un 
certificat de persona física, es pot adreçar a qualsevol de les oficines de registre dels 
organismes acreditats i mostrar el DNI o CIF i el codi obtingut en la sol·licitud. Perquè 
li resulti més còmode, pot fer ús del servei de localització de les “Oficines més 
properes” que hi ha a la pròpia web.  

1.4.  Descàrrega del certificat d'usuari. Aproximadament dues hores després de que l’usuari 
hagi acreditat la seva identitat en una oficina de registre fent ús del codi de sol·licitud 
obtingut en el pas 2, l’usuari es podrà descarregar el seu certificat des de la mateixa 
pàgina web entrant a l'apartat “Descàrrega del certificat” (si s’ha triat una oficina de 
registre de l'Agència Tributària per acreditar la seva identitat, haurà d'esperar a 
l'endemà per poder-se descarregar el certificat). Un cop obtingut el certificat d'usuari, 
ja en pot fer ús amb el mateix equip i navegador amb el qual ha seguit el procés. Això 
no obstant, és altament recomanable que l'usuari faci una còpia de seguretat en un 
suport extraïble. Quan es faci la còpia de seguretat, el sistema demanarà una 
contrasenya per protegir el fitxer. S’ha de conservar el fitxer i la contrasenya perquè 
en el futur s’hauran de fer servir per poder utilitzar el certificat. 

2. Sol·licitud d’un certificat utilitzant el DNIe: 

 

2.1.  Configuració del navegador. Per evitar problemes a l'hora de sol·licitar/descarregar el 
certificat, la FNMT posa a l’abast del sol·licitant un programari que ajuda a configurar 
el navegador amb el qual es farà tota l’operació. S’ha de tenir en compte que tot el 
procés de sol·licitud i descàrrega s’ha de fer des del mateix ordinador i des del mateix 
navegador. 

2.2.  Sol·licitud del certificat a través d'Internet. Amb el DNIe connectat al lector, s’ha 
d’anar a triar l’opció per fer la sol·licitud amb el DNIe. Al final d'aquest procés 
s’obtindrà un codi que serà necessari per poder descarregar el certificat. No cal fer 
cap desplaçament a cap oficina per acreditar la identitat. 

2.3.  Descàrrega del certificat d'usuari. Aproximadament dues hores després d'haver fet la 

sol·licitud, es podrà descarregar el certificat des de la mateixa pàgina web entrant a 

l'apartat “Descàrrega del certificat”. 
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3. Sol·licitud d’un certificat per a dispositiu Android: 

3.1.  Descarregar aplicació. Per a obtenir el certificat d’usuari des d’un dispositiu Android 

s’ha d’instal·lar l’aplicació de la FNMT per aquesta finalitat i seguir les seves 

instruccions. L’aplicació es pot trobar al Google Play o bé es pot obtenir capturant el 

següent còdi QR:  

 

 

 

3.2.  Sol·licitud del certificat. Per fer la sol·licitud, s’haurà d’entrar a l’aplicació instal·lada i 
seleccionar el botó “Sol·licitar”. 

3.3.  Acreditació de la identitat en una oficina de registre. En un moment donat, l’usuari 
s’haurà d’adreçar a qualsevol de les oficines de registre dels organismes acreditats i 
mostrar el DNI o CIF i el codi de sol·licitud obtingut per l’aplicació. Perquè li resulti 
més còmode, pot fer ús del servei de localització de les “Oficines més properes” que 
hi ha a la pròpia web.  

3.4.  Descàrrega i còpia de seguretat. Per a la descàrrega i còpia de seguretat del certificat 
s’haurà de continuar amb les instruccions de l’aplicació (si s’ha triat una oficina de 
registre de l'Agència Tributària per acreditar la seva identitat, haurà d'esperar a 
l'endemà per poder descarregar el certificat). 

 

Tema 3: Seguretat dels certificats 
 

Com ja s’ha vist amb anterioritat, els certificats poden residir en una targeta criptogràfica, o bé 

en el navegador de l'usuari (suport programari) En aquest cas, per tenir una còpia de 

seguretat, el certificat electrònic s'ha d'exportar a un dispositiu USB o un altre mitjà 

d'emmagatzematge, ja que la reinstal·lació de sistema operatiu o de navegadors pot portar a la 

seva pèrdua. 

També es pot exportar per fer simultani el seu ús en altres equips o navegadors. 

A continuació hi ha unes instruccions per poder exportar un certificat, i poder fer la còpia de 

seguretat, que corresponen als dos navegadors més utilitzats (Internet Explorer i Mozilla 

Firefox): 
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- Internet Explorer:  

1. S’ha d’accedir a "Eines", "Opcions d'Internet" (1). S’ha de seleccionar la pestanya 

superior "Contingut" i, a continuació prémer l’opció "Certificats" (2).  

 

            
 

2. A la pestanya "Personal" (3), seleccionar el certificat corresponent i prémer el botó 

"Exportar" (4). S'executarà l'assistent d'exportació dels certificats (5). 

 

 
 

3. Seleccionar l'opció "Exportar la clau privada" (6). Triar el format PKC5#12 (.pfx) (7). 

Establir una contrasenya que l'assistent sol·licitarà posteriorment, quan es faci la 

importació del certificat (8). S’ha de tenir en compte que si s'oblida no es podrà 

recuperar la còpia i això pot suposar que s’hagi de sol·licitar un certificat nou. 
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4. Seleccionar la ubicació en la qual es vol desar la còpia i posar nom a l'arxiu que es 

generarà. L’assistent mostrarà un resum amb les opcions escollides. 

 

- Mozilla Firefox: 

1. Accedir a "Eines", "Opcions". Dins d'aquest menú, triar "Avançat". Fer clic sobre la 

pestanya "Xifratge" i, a continuació, al botó "Visualitza els certificats" (1). 
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2. S'obrirà l'administrador de certificats. Al magatzem "Els vostres certificats", 

seleccionar aquell del qual s’hagi d’obtenir la còpia de seguretat i polsar el botó 

inferior "Fes-ne còpia de seguretat...". Posar nom a l'arxiu de la còpia i seleccionar 

la ubicació per emmagatzemar-lo. 

 

 
 

3. Establir una contrasenya per a la còpia de seguretat. Es necessitarà tornar a 

introduir quan es vulgui importar el certificat. 

 

 
 

4. Si tot s'ha dut a terme correctament, apareixerà un missatge que indicarà que la 

còpia s'ha realitzat amb èxit. 

5. Si s’ha introduït una contrasenya mestra al navegador Mozilla Firefox, caldrà 

introduir-la correctament perquè es pugui fer la còpia de seguretat del certificat 

electrònic. Si el navegador sol·licita una contrasenya mestra i no s'ha establert pot 

significar que el navegador no està configurat correctament el que impedirà la 

realització de la còpia de seguretat. 
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MÒDUL 3: Targetes criptogràfiques 
 

Tema 1: Targetes CERES 
 

La targeta criptogràfica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) està especialment 

dissenyada per a infraestructures de clau pública en que es requereix autenticació d'una 

entitat, integritat, confidencialitat de dades i el no repudi en origen. Manté el material sensible 

criptogràfic sempre intern a la targeta i protegeix el seu ús mitjançant control d'accés. 

D'aquesta manera, s'obté una considerable avantatge en termes de seguretat i portabilitat 

sobre les solucions de programari. 

La targeta criptogràfica de la FNMT és, en compliment de la Directiva Europea de Signatura 

Electrònica i de la Llei de Signatura Electrònica, un dispositiu segur de creació de signatura. Un 

dispositiu que presenta generació interna de les claus que impedeix que les mateixes puguin 

ser accedides des de l'exterior, i totes les operacions criptogràfiques amb maneig de clau 

privada, a l'interior de la pròpia targeta. La clau privada no pot ser usada ni copiada des de 

l'exterior. La protecció d'accés a la targeta es realitza mitjançant PIN . 

Aquesta targeta la utilitzen en el Centre Nacional d'Intel·ligència , la Direcció General de la 

Guàrdia Civil , el Consell General del Notariat , el Col·legi d'Advocats de Madrid i el Ministeri 

d'Hisenda i Administracions Públiques, entre d'altres, i està actualment en període d'avaluació 

com a element de xifra pel Centre Criptogràfic Nacional. 

 

Tema 2: Document Nacional d’Identitat electrònic (DNIe) 
 

Història del DNI 

El Document Nacional d'Identitat (DNI), emès per la Direcció General de la Policia (Ministeri de 

l'Interior), és el document que acredita, des de fa més de 50 anys, la identitat, les dades 

personals que hi apareixen i la nacionalitat espanyola del seu titular. 

Al llarg de la seva vida, el Document Nacional d'Identitat ha anat evolucionat i incorporant les 

innovacions tecnològiques disponibles en cada moment, per tal d'augmentar tant la seguretat 

del document com el seu àmbit d'aplicació. 
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Amb l'arribada de la Societat de la Informació i la generalització de l'ús d'Internet es fa 

necessari adequar els mecanismes d'acreditació de la personalitat a la nova realitat i disposar 

d'un instrument eficaç que traslladi al món digital les mateixes certeses amb què operem cada 

dia en el món físic i que, essencialment, són : 

- Acreditar electrònicament i de forma indubtable la identitat de la persona. 

- Signar digitalment documents electrònics, atorgant-los una validesa jurídica equivalent 

a la que els proporciona la signatura manuscrita. 

Per respondre a aquestes noves necessitats neix el Document Nacional d'Identitat electrònic 

(DNIe), similar al tradicional i la principal novetat és que incorpora un petit circuit integrat 

(xip), capaç de guardar de forma segura informació i de processar internament. 

Per poder incorporar aquest xip, el Document Nacional d'Identitat canvia el seu suport 

tradicional (cartolina plastificada) per una targeta de material plàstic, dotada de noves i majors 

mesures de seguretat. Aquesta nova versió del Document Nacional d'Identitat (DNI electrònic) 

permet, a més del seu ús tradicional, accedir als nous serveis de la Societat de la Informació, 

que ampliaran al ciutadà les capacitats d'actuar a distància amb les administracions públiques, 

amb les empreses i amb altres ciutadans. 

En la mesura que el DNI electrònic vagi substituint al DNI tradicional i s'implantin les noves 

aplicacions, es podrà utilitzar per: 

- Realitzar compres signades a través d'Internet 

- Fer tràmits complets amb les Administracions Públiques a qualsevol hora i sense haver 

de desplaçar-se ni fer cues 

- Realitzar transaccions segures amb entitats bancàries 

- Accedir a l'edifici del lloc de feina 

- Utilitzar de forma segura l’ordinador personal 

- Participar en un conversa per Internet amb la certesa que l’interlocutor és qui diu ser 

Vida útil del DNI electrònic 

S’entén com a vida útil al període de temps que el document està vigent i actiu. 

S’han de diferenciar dos aspectes de la vida útil del DNIe, la de la part física del document i la 

de la seva part electrònica: 

1. El període de vida útil de la part física va des de l’expedició del document fins a la seva 

caducitat. Aquest temps de vigència varia depenent, principalment, de la edat del seu 

titular (Article 6. Validesa, RD 1553/2005, de 23 de desembre): 

a. Cinc anys, quan el titular no hagi complert els trenta al moment de l'expedició 

o renovació 

b. Deu anys, quan el titular hagi complert els trenta i no hagi arribat als setanta. 

c. Permanent quan el titular hagi complert els setanta anys. 
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d. De forma excepcional es podrà atorgar validesa permanent als majors de 30 

anys que acreditin la condició de gran invàlid, o de un any en determinades 

circumstàncies. 

2.  El període de vida útil de la part electrònica, o sigui, dels certificats continguts en el xip 

de la targeta del DNI electrònic, tenen un període de vigència de trenta mesos. (Article 

12. Validesa dels certificats electrònics, RD 1553/2005, de 23 de desembre) 

Renovació de certificats 

Com s’ha dit anteriorment, la part electrònica del DNIe que conté els certificats té una 

caducitat diferent a la part física i, per tant, s’ha de renovar als 30 mesos (2 anys i mig). 

Aquesta renovació és gratuïta i voluntària. Si no es du a terme, la part electrònica del DNIe 

deixarà d’estar activa i no es podrà fer servir. 

La renovació dels certificats del DNIe es podran dur a terme si l’estat d’aquests es troben en 

una situació de les que hi ha a continuació: 

- Si han estat revocats a petició del titular. 

- Per caducitat, en un període de temps que abasta des de trenta dies abans de la data 

de caducitat dels certificats fins a la caducitat del suport físic. Els certificats caduquen 

passats 30 mesos des de l'emissió dels mateixos.  

Per procedir a la renovació serà necessària la presència física del titular en una oficina 

d'expedició, en cap cas es podran renovar els certificats de manera telemàtica. 

El Titular haurà de seguir les següents instruccions: 

1. Dirigir-se e un dels Punts d'Actualització del DNIe habilitats en les oficines de la Policia 

Nacional. Aquests punts d’actualització són uns dispositius semblants a un caixer 

automàtic amb els quals es podrà dur a terme la renovació de manera desatesa. 

2. Autenticar-se mitjançant la targeta (DNIe) i les empremtes dactilars (plantilles 

biomètriques) capturades durant l'expedició de la targeta. 

3. Introduir correctament el PIN i accedir a la pantalla de "informació sobre el contingut 

del DNI electrònic". A la part inferior es pot visualitzar l'estat dels certificats, i si 

aquests necessiten estar renovats, a l’esquerra, apareix una casella "renovar 

certificats". 

4. Seleccionar "renovar certificats", introduir novament el PIN i posteriorment la 

presentació de l'empremta dactilar. Si el resultat és positiu es procedeix a la renovació 

dels certificats, sinó s’haurà de sol·licitar la renovació en un lloc d'expedició i ser atès 

per un funcionari. 

Atenció!! El procés de renovació dura aproximadament cinc minuts. És important, no retirar el 

document del lector de targetes fins a la finalització del procés, perquè sinó el DNIe podria 

quedar inservible. 
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En el cas que el certificats s’hagin de renovar per segona vegada (passats 5 anys en suports 

físics que caduquen als 10 o més anys) es requerirà la personació prèvia del titular davant un 

funcionari de l’oficina d’expedició. Això es així a els efectes de l’article 13 de la Llei de 

Signatura Electrònica ("La identificació de la persona física que sol·liciti un certificat reconegut 

exigirà la seva compareixença davant els encarregats de verificar i s'acreditarà ... "). 

En el cas que el suport físic hagi caducat o s’hagi de substituir, es farà de la mateixa manera 

que a la primera inscripció, sent necessària la presència física del titular, tal com recull l'apartat 

3.2.3 del document de polítiques de certificació. 

Contingut del xip 

La informació en el xip està distribuïda en tres zones amb diferents nivells i condicions d'accés: 

- Zona pública: Accessible en lectura sense restriccions, contingut: 

- Certificat CA intermèdia emissora 

- Claus Diffie-Hellman 

- Certificat x509 de component 

- Zona privada: Accessible en lectura pel ciutadà, mitjançant la utilització de la 

contrasenya personal d'accés o PIN, contingut: 

- Certificat de Signatura 

- Certificat d'Autenticació 

- Zona de seguretat: Accessible en lectura pel ciutadà, en els Punts d'Actualització del 

DNIe. 

- Dades de filiació del ciutadà (els mateixos que hi ha impresos en el suport físic) 

- Imatge de la fotografia 

- Imatge de la signatura manuscrita 

Ús del DNIe 

Per poder utilitzar de manera adequada les targetes criptogràfiques, especialment el DNI 

electrònic, l'ordinador i el navegador han de tenir instal·lats uns components de programari 

denominats mòduls criptogràfics. 

Per a facilitar la instal·lació d’aquests mòduls criptogràfics, a l’àrea de descàrregues del web 

www.dnielectronico.es es posa a l’abast del ciutadà,  un “assistent d’instal·lació del programari 

DNIe” 

 

http://www.dnielectronico.es/
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Aquest assistent permet fer les següents operacions: 

- Comprovar l'estat d'una instal·lació anterior del DNI Electrònic en el seu ordinador. 

- Instal·lar tots els elements necessaris per poder utilitzar el DNI electrònic. 

- Utilitzar el DNIe en els navegadors més habituals (Internet Explorer, Firefox i Chrome). 

- Validar els certificats del DNI electrònic. 

- Desinstal·lar el DNI Electrònic en el seu equip Windows o Linux (Ubuntu). 

En aquest web també es poden trobar descàrregues per fer la instal·lació de manera manual, 

però, per evitar possibles problemes, és més recomanable utilitzar l’assistent. 

 

MÒDUL 4: Components necessaris per a l’ús del certificat 

 

Tema 1: El lector de targetes criptogràfiques (CERES, DNIe, etc.) 
 

Per a l’ús de targetes criptogràfiques, es necessita un lector de targetes intel·ligents que sigui 

compatible amb el sistema operatiu de l’ordinador (Windows, Mac, Linux o Unix) i que sigui 

compatible amb l’ús de targetes criptogràfiques com el DNI electrònic. Per això haurà de 

complir amb els següents requisits: 

- Ha de complir l’estàndard ISO-7816 (1, 2 y 3) 

- Ha de suportar targetes asíncrones basades en protocols T=0 (y T=1) 

- La velocitat mínima de comunicació ha de ser de 9600 bps 

- Ha de suportar els estàndards: 

- API PC/SC (Personal Computer / Smart Card) 

- CSP (Cryptographic Service Provider, Microsoft) 

- API PKCS#11 

 

Existeixen una sèrie de lectors que estan pensats per l’ús de targetes intel·ligents físicament 

iguals que les criptogràfiques (telefonia mòbil), però no son compatibles amb l’ús del DNIe.  
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En el mercat es poden trobar diferents formats de lectors: 

    

Integrats en el teclat Integrats a l’ordinador Externs USB 
PCMCIA (ord. 

portàtils) 

 

Per poder utilitzar qualsevol tipus de lector s’hauran d’instal·lar correctament els seus 

controladors. 

 

Tema 2: El JAVA, la seva instal·lació i les diferents versions 
 

Definició 

JAVA és un llenguatge de programació de propòsit general. 

El JRE (Java Runtime Environment, o Entorn en Temps d'Execució de Java) és el programari 

necessari per executar qualsevol aplicació desenvolupada per a la plataforma Java. L'usuari 

final utilitza el JRE com a intèrpret o lector per executar els programes desenvolupats en JAVA. 

Vindria a ser com l’Adobe Acrobat Pro que s’empra per a l’elaboració de documents PDF i 

l’Adobe Reader que serveix per poder obrir aquests documents PDF. 

La majoria d’aplicacions de signatura i llocs web on es pot dur a terme la signatura electrònica 

han de menester un entorn d’execució JAVA (JRE), per això cal tenir-lo instal·lat correctament. 

Amb el tema de les actualitzacions, cal anar en compte, ja que hi haurà plataformes web que 

ens asseguraran el funcionament del seu portal amb una versió concreta de Java (per exemple 

el 6.21 o la 7.25), i per tant, en aquest cas, no s’han d’instal·lar les actualitzacions proposades 

pel mateix JAVA. 

Per saber si hi ha un JRE instal·lat correctament a l’ordinador, s’haurà d’anar al Tauler de 

Control de Windows i revisar si hi ha una icona amb el logotip de JAVA. 
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En el cas que el JRE estigui instal·lat i es vulgui saber quina versió és, s’haurà de fer de la 

següent forma. Entrar a l’aplicació i seleccionar la pestanya general (1), fer un clic a “About...” 

(2) i s’obrirà una finestra on es podrà veure la versió de java que hi ha instal·lada (3). 

 

En aquest cas hi ha la versió 7.51 

Instal·lació 

Si no es disposa del JRE s’haurà d’anar a la pàgina http://www.java.com/es/download/ i 

descarregar el programari d’instal·lació de JAVA: 

 

 

http://www.java.com/es/download/
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Una vegada descarregat, s’haurà de procedir a la seva instal·lació: 

 

Per aconseguir una versió anterior de java, s’haurà d’accedir a la pàgina web següent: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/archive-139210.html Aquí es poden davallar 

versions anteriors, però per això serà necessari realitzar el registre gratuït que posa a l’abast la 

pròpia pàgina d’Oracle. 

 

   

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/archive-139210.html
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MÒDUL 5: La signatura electrònica 
 

Tema 1: Què significa i en que consisteix la signatura de documents 
 

Fins ara, quan l’autor d’un document volia identificar i assegurar la seva identitat, ho feia 

estampant una signatura manuscrita. Aquesta signatura és única i és la mateixa que consta al 

seu DNI. 

Amb l’arribada de les noves tecnologies, s’ha aconseguit posar a l’abast de tots els ciutadans la 

manera de poder signar documents de manera electrònica.  

Tipus de signatura electrònica 

Segons la Llei 59/2003 existeixen tres tipus de signatura electrònica: 

1. Signatura electrònica: Conjunt de dades en forma electrònica consignats junt a uns 

altres o associats amb ells, que poden ser utilitzats com a medi de identificació del 

signant. 

2. Signatura electrònica avançada: És la signatura electrònica que permet identificar al 

signant i detectar qualsevol canvi ulterior de les dades signades, que està vinculada al 

signant de manera única i a les dades a que es refereix i que ha estat creada per medis 

que el signant pot mentir baix el seu exclusiu control. 

3. Signatura electrònica reconeguda: És la signatura electrònica avançada basada en un 

certificat reconegut i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura. 

Per realitzar aquest tipus de signatura electrònica reconeguda, el ciutadà haurà de disposar 

d’un ordinador, un certificat electrònic vàlid i un programari que realitzi la signatura. Avui en 

dia, la signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la signatura manuscrita. 

Funcions bàsiques de la signatura electrònica reconeguda 

Perquè la signatura electrònica reconeguda sigui vàlida ha de tenir les funcions bàsiques que 

es descriuen a continuació: 

- La identificació del signant de manera inequívoca. 

- La integritat del document signat. Seguretat de que el document signat és exactament 

el mateix que l'original i que no ha patit alteració o manipulació. 

- El no repudi. Les dades que utilitza el signant per realitzar la signatura són únics i 

exclusius i, per tant, posteriorment, no pot dir que no ha signat el document. 

La base legal de la Signatura electrònica està recollida a la Llei 59/2003 de signatura 

electrònica. on també es pot veure l’equiparació de la signatura electrònica a la signatura 

manuscrita. 
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Procés de signatura de documents 

El procés bàsic que es segueix per a la signatura electrònica és el següent: 

1. L'usuari disposa d'un document electrònic (un full de càlcul , un pdf , una 

imatge , fins i tot un formulari en una pàgina web) i d'un certificat que li 

pertany i l'identifica 

 

2. L'aplicació utilitzada per a la signatura realitza un resum del document. 

Aquest resum és únic i qualsevol modificació del document implica també 

una modificació del resum 

 

3. L'aplicació utilitza la clau continguda en el certificat per a codificar el resum 

 

4. L'aplicació crea un altre document electrònic que conté aquest resum 

codificat. Aquest nou document és la signatura electrònica 

 

Segons el tipus de document, es pot deixar l’original intacte i adjuntar-li el 

resum codificat o fitxer de signatura. 

 

 

El resultat de tot aquest procés és un document electrònic obtingut a partir del document 

original i de les claus del signant . La signatura electrònica, per tant, és el mateix document 

electrònic resultant, o bé el fitxer de signatura juntament amb l’original. 
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Mitjans per a realitzar la signatura electrònica 

La signatura s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics i es pot realitzar de dues 

formes: 

1. Descarregant una aplicació a l’ordinador: En aquest cas, per signar, s’utilitza l'aplicació 

instal·lada a l’ordinador. 

2. Signar directament a Internet: Aquesta opció és usada sobretot quan es firmen 

formularis o sol·licituds, per exemple, en la relació amb l'Administració Pública. Però 

també es poden signar documents propis a Internet utilitzant el servei ofert per 

VALIDe. Per signar s’ha de descarregar un component que funciona sobre el mateix 

navegador. 

En ambdós casos cal disposar d'un certificat electrònic o DNIe. 

Alguns exemples d'operacions que es poden realitzar a través d’Internet fent ús de la signatura 

digital són: 

Declaració de la Renda a  través d’Internet. 

 

Petició de vida laboral 
 

Signatura de correus electrònics 
 

Signatura de factures electròniques 

 

 

Tipus de documents resultants del procés de signatura 

A l’hora de signar electrònicament un document es pot fer de dues maneres, sempre que el 

format de fitxer a signar ens ho permeti: 

- Incloure el document original al fitxer de signatura. 

- Crear un fitxer de signatura que haurà d’estar acompanyat del document original. 

 

El fitxer de signatura que acompanya al document conté informació sobre el document 

original, el signant, la data de la signatura, algoritmes utilitzats i possible caducitat de la 

signatura. Existeixen diferents formats depenent de com s’estructura aquesta informació: 

- CAdES (CDM Avançat): .p7s, p7b 

- XAdES (XML Avançat): .xml, .dsig, .xsig 

- PAdES (PDF Avançat): .pdf 

- OOXML: .docx, .xlsx, .pptx 

- ODF: .odt, .ods, .odp 
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Validació d’un document signat 

Un document signat també es pot validar, és a dir, es pot comprovar que les dades signades es 

corresponen amb els originals, que el certificat amb el qual s'ha signat és vàlid i que 

l'estructura del fitxer és correcta. 

Per comprovar un document signat es pot fer a través de VALIDe o també a través d’alguna de 

les aplicacions instal·lades a l’ordinador que s’ha fet servir per a signar documents. 

Per verificar una signatura cal: 

- Comprovar la integritat de les dades signades assegurant que aquests no hagin 

experimentat cap modificació. 

- Comprovar que l'estat del certificat amb el qual es va signar era el correcte, és a dir, 

era vigent en el moment de l'operació. 

Per poder saber si el certificat d’un document signat era vigent a la data en què es va signar i 

per poder validar o verificar una signatura en el futur encara que estigui caducat el certificat, 

s’hauria d’incorporar a les signatures electròniques informació addicional que garanteixi la 

validesa d'una signatura a llarg termini, un cop vençut el període de validesa del certificat. 

Aquests formats s'afegeixen a la signatura evidències de tercers (d'autoritats de certificació) i 

certificacions de temps, que realment certifiquen quin era l'estat del certificat en el moment 

de la signatura. 

El segellat de temps és un mètode per provar que un conjunt de dades va existir abans d'un 

moment donat i que cap d'aquestes dades han estat modificades des de llavors. 

El Segell de Temps és una firma d'una Autoritat de Segellat de Temps (TSA), que actua com a 

tercera part de confiança testificant l'existència d'aquestes dades electròniques en una data i 

hora concrets. 

El segellat de temps proporciona un valor afegit a la utilització de signatura digital, ja que la 

signatura per si sola no proporciona cap informació sobre el moment de creació de la 

signatura, i en el cas que el signant la inclogués, aquesta hauria estat proporcionada per una 

de les parts, quan el recomanable és que la marca de temps sigui proporcionada per una 

tercera part de confiança. 

 

Tema 2: Programari per signar documents (IBkey, XolidoSign i 

Ecofirma) 
 

IBkey 

El Govern Balear a través de la pàgina http://www.caib.es/signaturacaib/ibkey-desktop/ posa a 

l’abast del ciutadà una aplicació d’escriptori anomenada IBkey per a realitzar la signatura 

electrònica de documents.  

http://www.caib.es/signaturacaib/ibkey-desktop/
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Pel funcionament d’aquesta aplicació és necessari tenir instal·lat el JAVA. 

La utilitat d’escriptori IBkey conté les següents aplicacions: 

- Aplicació d'escriptori de signatura electrònica 

- Aplicació d'escriptori de verificació de documents signats electrònicament 

L'aplicació de signatura electrònica permet fer els següents tipus de signatures: 

- Signatura CMS: Aquest tipus de signatura genera documents que contenen el 

document original i una signatura electrònica associada a una persona física o jurídica. 

El format del document compleix  l'estàndard RFC 3851. 

- Signatura PDF: Aquest tipus de signatura només és aplicable a documents en format 

PDF i, com l'anterior, genera documents que contenen el document original i una 

signatura electrònica associada a una persona física o jurídica, i que permet verificar la 

integritat del document i la identitat del signatari. La diferència amb el tipus de 

signatura anterior és que tant el document original com el document generat són de 

tipus PDF. 

L’aplicació d'escriptori de verificació de documents signats electrònicament analitza el 

document i verifica la seva integritat, així com la validesa dels certificats usats. Un cop analitzat 

el document mostra un resum amb els resultats de l'anàlisi. 

També permet visualitzar, amb més detall, les característiques d'un document signat 

electrònicament: 

- Visualitzar el fitxer signat. 

- Guardar el fitxer signat a disc. 

- Visualitzar els certificats que garanteixen la identitat del signant. 

- Visualitzar els certificats que garanteixen la data a la que es va signar el document. 

L’aplicació permet l’ús de certificats en format programari (instal·lats a l’Internet Explorer) o bé 

en suport de targeta criptogràfica (DNIe, CERES, etc.) 
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XolidoSign 

Es tracta d’una aplicació, gratuïta disponible per a la plataforma Windows, per a la signatura 

digital, segellat de temps i verificació electrònica de documents signats, signatures i segells de 

temps. Aquesta aplicació es pot descarregar de la pàgina http://www.xolido.com/lang/. 

 

Característiques: 

- Permet realitzar, la signatura electrònica de qualsevol tipus de documents (PDF, DOC, 

PSD, imatges, música, vídeos, html...). 

- Permet aplicar segell de temps digital, tant independent com incrustat en les 

signatures digitals, utilitzant per a això un servidor compatible RFC 3161 que vostè 

determini. 

- Permet realitzar la verificació de signatures electròniques , segells de temps i arxius 

signats. 

- Suporta firmes externes d'arxius de qualsevol tipus i extensió, independentment de la 

seva grandària i incrustades en documents PDF , així com verificació de segellats de 

temps. 

La verificació digital de documents es realitza seguint les corresponents pautes de control de 

seguretat i es mostra en tot moment a l'usuari la informació completa amb el resultat de 

cadascuna de les verificacions realitzades. 

 

 

 

http://www.xolido.com/lang/
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El seu funcionament és molt senzill. 

Per signar un document s’ha de triar l’opció signar que està a l’esquerra de la pantalla. 

 

1. Seleccionar el document o diferents documents que es vulguin signar. 

2. Triar el certificat que es vol fer servir (certificat programari o bé DNIe). 

3. Seleccionar la carpeta de destí on es gravarà la signatura electrònica. Aquesta carpeta 

no pot ser la mateixa on està ubicat el document original, ja què la signatura 

electrònica pot tenir el mateix nom que el document original. 

4. Seleccionar si es vol signar amb segell de temps i quin servidor es vol fer servir. En el 

cas que es vulgui incloure un nou servidor de segellat de temps, s’ha d’anar al menú 

“opcions”, “configuració”, “servidors de segell de temps” i afegir o modificar els 

servidors de segell de temps. 

5. Aquesta opció permet incrustar la signatura al document, sempre que es tracti d’un 

document PDF. A l’apartat “motiu” es por incloure un text que apareixerà en els camps 

de la signatura. També es pot triar la ubicació del segell incrustat al document. 

6. Finalment es pot iniciar la operació de signatura. 
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Per verificar un document s’ha de triar l’opció de verificar que està a l’esquerra de la pantalla i 

triar el document a verificar. 

 

1. Seleccionar el document o diferents documents que es vulguin verificar. 

2. Iniciar l’operació de verificació. 

  

EcoFirma 

És una aplicació creada pel Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç, que es pot descarregar de la 

web http://oficinavirtual.mityc.es/javawebstart/soc_info/ecofirma/index.html, i es tracta 

d’una aplicació que serveix per signar documents electrònicament.  

 

http://oficinavirtual.mityc.es/javawebstart/soc_info/ecofirma/index.html
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L'aplicació presenta tres aspectes molt interessants. Es pot signar amb certificat digital i també 

amb DNI electrònic. Permet signatura per part de diversos actors. I permet signar documents (. 

Doc o. Pdf) i qualsevol tipus de fitxer, com ara fotos (. Jpg). 

L'aplicació permet generar documents en format XML signat XADES. Aquest format, al mostrar 

les dades estructurades i amb informació de metadades, permet a més cerques avançades 

sobre els documents i processos automatitzats sobre les mateixes, sense perdre les 

funcionalitats de la signatura digital avançada. 

La plataforma és Multi-PKI, la qual cosa permet utilitzar qualsevol tipus de certificat electrònic 

X509 v3 emès per entitats proveïdores de serveis de certificació que es considerin, ara o en el 

futur, de confiança. L’aplicació cobreix tot el necessari per treballar amb el DNI electrònic. 

Per a signar un document amb ecofirma s’han de seguir les següents passes: 

1. Seleccionar el fitxer que es vol signar 

 

2. Seleccionar el certificat que es vol fer servir 
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3. Seleccionar la carpeta de destí on es desarà la signatura electrònica 

 

4. Un cop realitzada la signatura, surt una finestra amb el resultat de la signatura 
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