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Mòdul 5. La identificació i la signatura electrònica 

Unitat 5.2. La signatura electrònica 

Hola!  

Ara parlarem de la signatura electrònica.  

Aquest tipus de signatura s’ha d’utilitzar per acreditar l’autenticitat de l’expressió de la voluntat de les 
persones interessades i el seu consentiment, així com la integritat i la inalterabilitat del document 
signat.  

No totes les actuacions dels interessats i interessades davant de les administracions públiques 
exigeixen l’ús de la signatura electrònica. Això vol dir que només serà necessària quan la persona 
interessada:  

• Formuli sol·licituds.  

• Presenti declaracions responsables o comunicacions.  

• Interposi recursos.  

• Desisteixi d’accions.  

• Renunciï a drets.  
 

L’ús d’un sistema de signatura comporta la identificació del seu usuari o usuària.  

Per a la signatura electrònica, les administracions públiques poden determinar l’admissió dels 
mecanismes següents:  

En primer lloc, els sistemes de signatura electrònica (reconeguda o qualificada i avançada), basats en 
certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica, expedits per prestadors o 
prestadores, inclosos a la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. També s’hi 
inclouen els certificats electrònics reconeguts o qualificats de persona jurídica i d’entitat sense 
personalitat jurídica.  

En segon lloc, els sistemes de segell electrònic reconegut o qualificat i de segell electrònic avançat, 
basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de segell electrònic, expedits per prestadors 
o prestadores, inclosos a la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació.  

En tercer lloc, qualsevol altre sistema que les administracions públiques considerin vàlid, en els termes 
i condicions que s’estableixin.  

Finalment, també es podrà utilitzar qualsevol sistema d’identificació que permeti acreditar 
l’autenticitat de l’expressió de la voluntat i consentiment de les persones interessades.  

Cada administració pública pot determinar si només admet alguns d’aquests sistemes per efectuar 
determinats tràmits o procediments del seu àmbit de competència, d’acord amb els criteris que hem 
exposat en el vídeo anterior.  

Seguim!  
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5.3. La identificació i la signatura electrònica de les administracions públiques  

Hola de nou!  

Si anem a la seu electrònica del nostre ajuntament, veurem que l’adreça de la pàgina comença amb 
https i, al navegador, hi ha una icona d’un cadenat. Això ens indica que la seu electrònica té un certificat 
digital que ens garanteix que la comunicació és segura.  

A més d’aquesta mesura, les administracions públiques poden identificar-se mitjançant l’ús de segells 
electrònics basats en un certificat electrònic reconegut o qualificat, o mitjançant la signatura 
electrònica de la persona titular de l’òrgan, o empleat o empleada públics.  

Pel que fa a l’ús de segells electrònics, cada administració pública ha de difondre la relació de segells 
electrònics utilitzats, incloent les seves característiques i els prestadors o prestadores que els 
expedeixen. També haurà d’adoptar les mesures necessàries per facilitar la verificació dels seus segells 
electrònics.  

Respecte a la signatura electrònica de la persona titular de l’òrgan, o empleat o empleada públics, cada 
administració pública ha de determinar els sistemes de signatura electrònica que ha d’utilitzar el seu 
personal. Aquests mitjans podran identificar de manera conjunta la persona titular del lloc de treball 
o el càrrec i l’administració pública o òrgan als quals presta els seus serveis. Per raons de seguretat 
pública, aquests sistemes de signatura electrònica podran referir-se només al número d’identificació 
professional de l’empleat o empleada públics.  

Finalment, quan l’Administració pública actuï de manera automatitzada, sense la intervenció directa 
d’un empleat o empleada públics, també podrà signar mitjançant un codi segur de verificació vinculat 
a aquesta administració pública. El codi segur de verificació vincula l’òrgan signant del document i 
permet comprovar-ne la integritat mitjançant l’accés a la seu electrònica de l’administració pública 
que hagi emès l’acte. El codi segur de verificació garanteix:  

• El caràcter únic del codi generat per a cada document.  

• La seva vinculació amb el document generat i amb la persona signant.  

• La possibilitat de verificar el document pel temps que s’estableixi en la resolució que autoritzi 
l’aplicació d’aquest procediment.  

 

Fins aquí aquesta lliçó. Ens veiem al mòdul 6! 
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