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Instrucció 6/2019 sobre els sistemes de certificació i de signatura 

electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 

La Llei 39/2015, d’1 octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, entre d’altres, han suposat un gran impuls en la gestió electrònica 

dels procediments administratius. En aquest sentit, el sistema de certificació és 

una eina fonamental per dur a terme les gestions electròniques, el qual permet 

la identificació i la signatura electròniques. 

Conscients dels dubtes que han generat els diversos tipus de certificació  

electrònica disponibles i atès el que disposa la normativa de la Unió Europea en 

aquests matèria s’ha considerar adient dictar aquesta instrucció. 

Per tot això, i en exercici de les competències atribuïdes per resolució de la 

rectora de data  6 de juny de 2019 per la qual acorda atribuir al Secretari General 

les competències en matèria de signatura electrònica derivades de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, així com de les normes de desenvolupament 

d’aquesta matèria, s’aprova la Instrucció següent:  

Els tipus de certificats electrònics distribuïts per la Universitat són els següents:  

 

1- Certificat T-CAT i T-CAT P 
 

L’ús del T-CAT (certificat inserit dins una targeta) i del T-CAT P (certificat en 

programari) està reservat als membres de la comunitat universitària que, segons 

les necessitats del servei i de representació, han d’autenticar-se o han de signar 

documents electrònics com a personal de la UAB i amb un nivell alt o mitjà de 

garanties jurídiques. 

Donat que ambdós certificats (targeta i programari) fan bàsicament la mateixa 

funció, i atès que el certificat T-CAT té més requeriments d’usuari (lector de 

targeta i instal·lació de programari) i un cost econòmic més alt, es recomana l’ús 

de la T-CAT P. 

 

 

https://seuelectronica.uab.cat/
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2- IdCAT  
 

La UAB també expedeix (sense cost) el certificat ldCAT a qualsevol membre de 

la comunitat universitària que ho sol·liciti (estudiant, PDI, PIF i PAS ). S’expedeix, 

entre d’altres, a la Unitat d’Arxiu General i Oficina d’Assistència en Matèria de 

Registre del Rectorat.  

L’IdCAT és un certificat de ciutadà que garanteix la identitat de les persones a 

Internet i que es pot utilitzar en la majoria de tràmits de l’administració 

electrònica.  

3- Altres certificats 
 

Com preveuen les diferents normatives, altres certificats personals que no són 

distribuïts per la UAB (com el DNI electrònic o el de la FNMT) també són 

acceptats per fer tràmits a la Universitat. 

 

Finalment, cal esmentar que l’evolució de les eines d’identificació i signatura és 

constant i que, per això, s’haurà d’assumir l’ús de nous certificats que poden 

modificar el criteris actuals.  

Més Informació 

 

Podeu trobar més informació sobre la distribució, la instal·lació i l’ús dels 

certificats a la Intranet de la UAB (Inici > Gestions >Seu electrònica >Certificats, 

autenticació i signatura electrònica). 

També podeu enviar les vostres consultes per correu electrònic a l’adreça: 

certificacio.digital@uab.cat.  
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