SIGNATURA DIGITAL AMB ADOBE READER XI
Per signar amb l’Adobe Reader XI els passos a seguir són:
1. Inserir el DNIe. Quan l’inserim, si està ben instal·lat el programa, s’obrirà un avís a baix a
l’esquerra de la pantalla indicant que només s’ha d’inserir el DNIe quan el vulguem fer
servir (li hem de dir “D’acord”):

2. Després obrim el PDF que s’hagi de signar i a dalt a la dreta busquem l’eina de
“Emplenament i Signatura”:

3. Un cop fem cli a “Emplenament i Signatura” hem de fer clic a “Treballar amb Certificats”:

4. Escollim ara l’opció “Signa amb certificats”:

5. Ara ens apareixerà un avís que ens indica que hem de pintar un rectangle en el document al
lloc on ha de quedar la signatura (li podem dir que no mostri mai més aquest avís):

6. Ara pintem el rectangle (fent clic i arrossegant amb la rateta) en el lloc on signaríem a mà si
imprimíssim el document:

7. Ara el Windows buscarà els certificats digitals que trobi. Hauria de trobar els 2 certificats
del DNIe, hem de seleccionar el que posa “FIRMA”, no el que posa “AUTENTICACIÓN”:

8. Aquest pas és opcional, només l’hem de fer si el document no l’ha de signar ningú més (a
vegades, alguns documents els ha de signar també l’inspector/a o la direcció dels ST):

9. Quan premem el botó de “Signa”, ens demanarà on volem guardar la còpia del document
signada (sí, no se signa el propi document sinó que es crea una còpia signada). La
recomanació aquí és que guardeu el document a la mateixa carpeta amb el mateix nom,
així substituirem la còpia no signada amb la signada:

10.Un cop desem el document ens demanarà el PIN que protegeix el DNIe:

11.Entrem el PIN i l’últim pas serà verificar el control de signatura que fa el programa del DNIe.
A baix a la dreta de la pantalla ens preguntarà si volem permetre que es realitzi una
signatura, li diem que Sí:

