SIGNAR PDF’s AMB CERTIFICAT DIGITAL
Per signar PDFs amb certificat digital hi ha 2 possibilitats:
A- Ja hi ha el quadre de signatura incorporat en el document pdf: en aquest cas
només hem de fer doble-click sobre el quadre de signatura corresponent, i ja se'ns
obrirà el procés per signar electrònicament.
B- No hi ha cap quadre de signatura: És en la majoria de casos. Llavors hem de
seguir els següents passos:
VERSIO ADOBE READER DC
1- Obrim el document que volem signar i anem a “Herramientas”

2- S’obre una finestra amb molts icones, i cal clicar a sobre del que posa
“certificados”
3- Aleshores es torna al document i cal clicar a on posa “Firmar digitalmente”
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4- Surt un missatge que ens diu que hem de fer una àrea a on anirà la signatura.
Cliquem amb el ratolí a on volem signar i arrosseguem el ratolí sense deixar
d’apretar el botó esquerre i es marca una àrea que decidim quina grandària volem
que tingui

5- Un cop hem dibuixat el rectangle on anirà el quadre de signatura, ja se'ns obre
la finestra de signatura per escollir el certificat si en tenim varis, fem continuar i
després signar.
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6- Aleshores hem de guardar el document on vulguem.

7- Un cop guardat veiem el document signat
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VERSIÓNS ANTERIORS ADOBE READER ( X, XI...):

1- Prémer el botó "Rellenar y firmar" que apareix en la barra superior de menús (si
no està visible la podem mostrar amb la tecla F8).

2- Obrir la secció "Trabajar con certificados".
3- Prémer l'opció "Firmar con certificado".
4- Tot seguit, s'obre un missatge informant que cal prémer el botó "Arrastrar nuevo
rectángulo de firma" per tal de situar el quadre de signatura.
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5- Llavors mantenint el boto esquerre del ratolí premut, el movem i ens dibuixa un
rectangle de la mida que vulguem i en el full que vulguem posar la signatura.

6- Un cop hem dibuixat el rectangle on anirà el quadre de signatura, ja se'ns obre la
finestra de signatura per escollir el certificat i signar.

Si tenim més d’un certificat digital
instal·lat podem obrir el desplegable i
escollir el que vulguem

Si volem que ningú més pugui signar
marquem aquesta opció. No és gaire
recomanable si no s’està segur de que
ningú més ha de signar el document
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7- Cliquem a “Firmar” i el programa ens demana on, i amb quin nom, volem guardar el
document pdf signat, i amb això ja tindrem un document pdf signat des de l'Adobe
Reader sense quadre de signatura previ.

Un cop signat el document, també hi ha la possibilitat d'enviar-lo a una altra persona
(p.ex. per correu electrònic) per tal que hi afegeixi una altra signatura. Sempre i quan
no haguem marcat l’opció de “bloquear documento tras firmar”
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