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 SIGNATURA DOCUMENT. MANUAL D'ÚS.  

1. INTRODUCCIÓ 

El Servei d'Informàtica ha preparat una eina per a facilitar la signatura de documents electrònics. 

Aquesta utilitat permet l'enviament d'un document (el format ha de ser pdf o xml i no superar els 20 Mb) 

a una altra persona (pot ser un destinatari o diversos) perquè el signe electrònicament. El document es 

deposita en el seu portafirmes i el signant rebrà un avís que té un document pendent de signatura.  

Es pot signar utilitzant la targeta de coordenades, que ja s'usa en altres tràmits, o bé amb certificat 

digital/Cl@ve signatura. De manera general, per a documents d'ús intern de la universitat (sol·licitud de 

permisos, justificants de despesa, informes interns...), se sol·licitarà la signatura de targeta de coordenades, 

mentre que per a documents que han de fer efecte fora de la universitat, se sol·licitarà un certificat digital del 

signant o bé les credencials de Cl@ve signatura si es té.  

En tots els casos, al document signat se li afig un codi de verificació (CSV) per al cas que el document 

haja d'imprimir-se i associar-se a un expedient en paper. Si el document signat s'incorpora a un expedient 

electrònic, l'eina permet vincular-lo a l'expedient ja existent. 

Opcionalment es pot donar permís de consulta a altres usuaris, encara que no siguen aquests els que 

hagen de signar el document.  

A continuació es descriu com funciona detalladament. 

 

 

 

 

NOTA: No es poden signar documents en format pdf que estiguen protegits/bloquejats amb o sense 
contrasenya. 
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2. DESCRIPCIÓ. EMISSOR DEL DOCUMENT. 

Per a poder enviar un document a signar l'usuari ha d'accedir a UACloud -> Administració Electrònica 

-> Portafirmes i triar l'opció Puja document per a signar 

FIRMANTS DEL DOCUMENT 

 

El primer pas és emplenar l'email de la persona que signarà el document. En cas que siguen diverses 

les persones que han de signar-lo, es poden anar afegint amb el botó <+AFEGIR>. És important saber que 

en cas d'afegir diversos signants l'orde de signatura serà seqüencial, és a dir, s'enviarà el document al 

primer signant i quan l'haja signada arribarà al segon signant. I així successivament fins a arribar a la 

signatura de l'últim signant. 

Un cas especial i que pot ser molt útil és que pots enviar-te tu mateix un document que necessites 

signar posant la teua pròpia adreça de correu. 

 CAS ESPECIAL DE FIRMANTS QUE NO PERTANYEN A LA UA 

 Si un o diversos dels firmants són una persona externa a la Universitat d’Alacant, primer de tot cal 

donar-los d’alta amb el formulari que apareix en <+DONA D’ALTA UNA PERSONA EXTERNA A LA UA>. 

Els firmants externs a la UA només poden firmar documents amb certificat electrònic o Cl@ve permanente. 

Aquests no disposen de targeta de coordenades de la Universitat. 



SIGNA DOCUMENT. EADM 
 

Equip de desenvolupament de l'Administració Electrònica  4 
Servei d'informàtica | Universitat d'Alacant 
 

 

 Quan faces clic en <+DONA D’ALTA UNA PERSONA EXTERNA A LA UA> apareix aquest 

formulari, en el qual s’introdueixen les dades del firmant extern: 

 

 Una voltat completat el formulari, fes clic en el botó <+CREA USUARI>. Si hi ha algun error, 

apareixerà en roig. Si és correcte, es mostrarà en verd el missatge ‘Usuari creat correctament’.  

 

 Si cal introduir més firmants externs es farà clic de nou en <+DONA D’ALTA UNA PERSONA 

EXTERNA A LA UA>, i es repetirà el procés. 
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 PERMISOS DE CONSULTA SOBRE EL DOCUMENT 

Si cal, es poden afegir persones que poden consultar el document. En aquest cas, no es permet la 

consulta a persones externes a la UA. Per tant, les persones a les quals s’autoritza la consulta han de ser 

personal pertanyent a la Universitat d’Alacant. 

 

Les persones ací indicades podran consultar el document enviat a signatura a pesar que no participen 

en el circuit de signatura. Per a saber com consultar els documents pots accedir a l'apartat 5 d'aquest 

document. 

 ASSOCIACIÓ A EXPEDIENTS 

En el cas que es necessite associar el document a un expedient electrònic ja existent es pot indicar a 

continuació, detallant el número de l'expedient:  

 

En el cas que l'expedient al qual s'associa el document tinga expedients relacionats es pot permetre 

que el document també siga visible en aquests expedients relacionats prement el check de “ Document 

visible en expedients relacionats”. Aquests casos són específics de determinats tràmits com ara 

convocatòries i les seues sol·licituds. Si no fóra aquest el cas, es pot deixar sense marcar el check. 

DOCUMENT A FIRMAR 

Finalment, només queda seleccionar el document a enviar i assenyalar de quin tipus és. Recorda que 

el format del document ha de ser pdf o xml obligatòriament i que la grandària del document no pot excedir els 

20 Mb. 
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És obligatori indicar el tipus de document que s'enviarà, ja que d'aquest tipus triat dependrà el mètode 

de signatura que s'utilitzarà per a signar el document. També és important especificar una breu descripció 

perquè ens facilitarà identificar posteriorment el document quan es faça una consulta o una cerca. 

Per a triar el document a signar només cal prémer el botó <Examina> i navegar pel nostre ordinador fins 

a trobar-lo i seleccionar-lo. 

Si tens dubtes respecte a quin tipus de document seleccionar, pot consultar una ajuda que t’orientarà. 

Fes clic en el títol i t’apareixerà una 

explicació (tornant a fer clic en el títol pots ocultar l'explicació). 

 

En cas de considerar que els tipus de documents no s'ajusten al que necessites enviar, per favor fes 

clic en el botó de  per a posar-te en contacte amb nosaltres i fer la petició d'un nou 

tipus de document. 

Fent clic en el botó següent podràs accedir a un resum de totes les dades indicades perquè les revises  

abans d'enviar definitivament el document a signatura. Si detectes alguna dada incorrecta pots tornar i 

corregir-lo, però si fas clic en <Confirmar> s'enviarà el document a signatura i es facilitarà el número 

d'expedient assignat: 
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En aquest mateix instant el signant rep un correu d'avís que indica que té un document pendent de 

signatura.  

3. DESCRIPCIÓ. RECEPTOR DEL DOCUMENT. 

A continuació pots veure un exemple del correu que rep el signant on se li indica el tipus de document 

juntament amb el seu nom i se li dona la facilitat d'accedir directament a la signatura sense necessitat  d'eixir 

del correu i accedir al seu portafirmes des d'UACloud . 

 

Quan el receptor accedeix al portafirmes pot tenir diversos documents pendents de signatura . No és 

necessari que signe els documents un a un, ja que se’n podrien signar diversos al mateix temps marcant la 

casella que apareix al costat del número de l'expedient, sempre que el mètode de signatura siga el mateix. 
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També es pot accedir al portafirmes en qualsevol moment des d’UACloud->Administració 

Electrònica dins del menú Portafirmes -> Pendents de signatura . 

4. AJUDA SOBRE EL TIPUS DE SIGNATURA A UTILITZAR. 

A l’hora de signar hi ha dues modalitats: 

 Targeta de coordenades: Aquest mètode de signatura s'utilitzarà per als tipus de documents 

següents: autorització UA, document intern UA, justificant de despesa, acta d'òrgan col·legiat. 

S'utilitzarà la targeta de coordenades que ja s'usa en altres processos de signatura.  

NOTA: Si no disposes encara de targeta de coordenades pots sol·licitar-la a través 

d’aquest enllaç: 

https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/home/create/?id=9&dato41=UACLOUD&idioma=ca 

 Document extern UA: Es farà la signatura digital utilitzant un certificat electrònic o bé Cl@ve 

permanent. 

4.1) FIRMA AMB TARGETA DE CLAUS UA (TARGETA DE COORDENADES).  

En el moment de la signatura el sistema sol·licitarà una clau que hauràs rebut en el correu personal, 

indicant la clau i fent clic en <ACCEPTA> el document s'haurà signat. 
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4.2) FIRMA DIGITAL (CERTIFICAT ELECTRÒNIC, @CLAU PERMANENT): 

Quan s'utilitza aquest mètode de signatura, automàticament el sistema portarà l'usuari a la plataforma 
de signatura de l’Estat.  

Pots obtenir més informació d'aquest procés de signatura en l'ANNEX I 

Una vegada feta la signatura, el procés torna automàticament a la plataforma d’e-Administració de la 

Universitat d'Alacant. 
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En qualsevol cas, quan un document s'haja signat ja no apareixerà entre els documents Pendents de signar. 

 

5. CONSULTA DE SIGNATURES FETES  

Per a poder consultar els documents enviats a signatura, pots accedir a UACloud -> Administració 

Electrònica i entrar en el menú Portafirmes -> Històric de signatures 
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En el desplegable de “documents” tenim dues opcions:  

 

 

- Firmas fetes: mostra els documents que hem signat 

- Signatures anul.lades mostra el documents amb signatura anul.lada. 

- Pujats per a signar: mostra els documents que hem pujat per a signar o documents en els quals 

ens han donat permisos de consulta quan es van pujar a signar i així ho va especificar l'emissor del 

document. 
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6. GENERAR CÒPIA ELECTRÒNICA 

 Els documents firmats amb certificat digital, una volta firmats, permeten l’obtenció d’una còpia 

electrònica per a imprimir en paper. En l’última pàgina d’aquesta còpia electrònica es mostren els firmants. 

Per a obtenir la còpia electrònica imprimible del document, quan el consulte l’expedient firmat amb 

certificat digital i finalitzat, veuràs que apareix l’opció ‘Genera còpia electrònica’. 

 

 Quan faces clic en aquesta opció, el pas següent és confirmar l’acció: 

 

 Quan es confirma, apareix en els documents associats a l’expedient la còpia imprimible. 
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En la còpia generada, al final de l’última pàgina, es veuran els firmants: 
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ANNEX I 

 

SIGNATURA AMB CL@VE SIGNATURA 

La principal novetat que incorpora el sistema ‘Cl@ve signatura’, és la possibilitat de fer la signatura 

electrònica mitjançant certificats electrònics centralitzats, és a dir certificats electrònics emmagatzemats i 

custodiats per l’Administració Pública. 

Aquests certificats centralitzats, o "certificats en el núvol" permeten al ciutadà signar documents 

electrònics des de qualsevol dispositiu que tinga connexió a Internet i sense cap equipament addicional. 

Per a utilitzar la signatura centralitzada és necessari haver fet prèviament aquests passos: 

1. Registre en el sistema Cl@ve permanent: El ciutadà proporciona les seues dades de registre en 

el sistema, bé de manera presencial en una oficina davant un empleat públic habilitat a aquest 

efecte o bé de manera telemàtica. 
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2. Activació de la Cl@ve permanent: Consisteix en l'obtenció de les credencials d'accés al sistema 

mitjançant credencials basades en usuari i contrasenya, i que han de ser custodiades pel ciutadà. 

La validesa de la contrasenya està limitada en el temps. Addicionalment, i quan el tipus de tràmit 

ho  requerisca, la modalitat d'identificació Cl@ve permanent podrà proporcionar un nivell de 

garantia en l'autenticació superior, mitjançant una verificació de seguretat addicional a través 

d'un codi d'un sol ús (OTP, “One Time Password”) que s'envia al dispositiu mòbil de l'usuari. 

3. Generació del certificat de signatura : es pot fer de manera automàtica en el moment de fer la 

primera signatura, o en qualsevol altre moment a voluntat de l'usuari..  

 
Els passos 1 i 2 es poden fer en el Registre General de la Universitat d'Alacant. 

Si la persona està registrada prèviament amb clau pin però no disposa de sistema Cl@ve permanent 

no podrà generar el certificat en el núvol i la signatura fallarà: 

Davant això, la persona ha d'acudir a un punt de registre presencial perquè li faciliten les credencials 

de Cl@ve permanent. El Registre General de la Universitat d'Alacant proveeix Cl@ve permanent. 

Seleccionant signa amb Cl@ve permanent es mostra el certificat en el núvol disponible i la seua data 

límit de validesa que pot utilitzar per a la signatura. Si és la primera volta que utilitzes Cl@ve permanent el 

sistema et demanarà que emetes el certificat en el núvol. Una vegada emès, podràs usar-lo per a signar. 

 

 

En la següent pantalla has d'introduir la contrasenya Cl@ve permanent i el codi rebut en el telèfon. 
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SIGNATURA AMB AUTOFIRM@: 

Amb aquest mètode la signatura es duu a terme amb certificat local o amb un que estiga emmagatzemat 

en una targeta criptogràfica. Per a poder fer aquest tipus de signatura és necessari tenir instal·lat prèviament 

en el nostre ordinador el programari d'Autofirm@: 

https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html 

 

Si fem clic en <Firmar> apareix aquesta pantalla: 
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En cas de no tenir instal·lat un certificat en el nostre ordinador, ens demanarà que inserim la targeta 

criptogràfica en el lector de targetes. 

Hem de seleccionar un certificat: 

 



SIGNA DOCUMENT. EADM 
 

Equip de desenvolupament de l'Administració Electrònica  18 
Servei d'informàtica | Universitat d'Alacant 
 

 


