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Abstract 

 
 

Plataforma web per una democràcia líquida, fent ús del DNI electrònic. 

 

Plataforma web para una democracia liquida, haciend o uso del DNI 
electrónico. 

 

Web platform for a liquid democracy using the elect ronic ID. 

 

Per 

Miquel Martí Mestres 

 
 
 

Es presenta una plataforma web per aplicar la democràtica líquida com a eina 
que possibilita una millora en alguns aspectes del sistema de democràtic 
representatiu actual. Aquesta esta pensada tant per a ciutadans com per a 
polítics, on tots els individus que hi participin poden elaborar propostes de llei, 
d’una forma social i participativa, i dur a terme les seves votacions. Mitjançant 
els certificats d’autenticació i les claus de xifrat que proporciona el DNI 
electrònic, s’identifica i es dona accés als usuaris remots tot garantint cert nivell 
de seguretat per protegir les comunicacions i els vots emesos.  

El treball s'enfoca primerament en el debat sobre diferents problemes del 
sistema polític actual, així com en els processos electorals que s’usen per 
aplicar-lo, i com la mecànica de la democràcia líquida pot adreçar alguns 
d’aquests problemes. Es presenta el disseny del lloc web com a solució 
tecnològica als problemes plantejats i es defineix la plataforma que sostindrà el 
sistema, la qual fa ús de la infraestructura de clau pública de la Direcció 
General de la Policia. 

 

Sota la tutela de la professora Vanesa Daza 

Sota la cotutela del professor Héctor Palacios 
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1. Pròleg 

 

Observant la situació social en la que ens trobem des de fa uns anys, no 
només a Catalunya sinó a Espanya, Grècia, Itàlia, Portugal i molts altres països 
Europeus, així com també en països de l’est com Turquia, o gran part de sud 
Amèrica o d’Àfrica, es troben en situacions democràtiques que no es 
corresponen amb lo que aquesta demanda. En definitiva és difícil nombrar 
alguna regió democràtico-practicant on la democràcia no s’hagi pervertit o 
corromput d’alguna forma o altre. Els ciutadans creuen en la democràcia però 
aquesta no s’aplica pròpiament, sinó que al final les polítiques que semblen 
aplicar-se són més aviat com les d’una plutocràcia, regida estricament pels 
diners i mercats, que només beneficien a les grans empreses, a les persones 
apoderades i a la classe política.  

Descobrint aquest punt de vista, ens trobem amb una clara necessitat 
d’encaminar la forma en que les poblacions es regeixen, es regulen i 
evolucionen, però fins fa poc no hi havia ni els medis ni els mecanismes per 
poder generar un sistema que permetés tal aparent utopia. D’aquí és de on rau 
la idea d’Ecràcia, que es basa en la cerca d’una solució tecnològica que pugui 
satisfer les necessitats no cobertes per a una gran part de la població, tant de 
cara al sistema democràtic que no pràcticament no permet la participació de la 
població en els aspectes politics que la concerneixen, com a la forma d’exercir-
lo, basat en antiquats sistemes electorals. 

Amb l’aparició de les TIC, Internet, les xarxes socials i la immersió tecnològica 
a la que s’ha vist sotmesa molta la gent, les poblacions han sigut capaces 
d’organitzar-se socialment d’una altre forma, de comunicar-se com mai s’havia 
fet abans d’una forma molt més eficient, dinàmica i immediata. Aprofitant el 
potencial d’aquestes noves tecnologies, és possible crear un sistema que 
ataqui als punts febles de la política actual i dels seus sistemes electorals, de 
forma que el poder legítim per a legislar sigui recuperat pel poble sense perdre 
els avantatges ja oferts actualment. 

Podem veure com això és una tendència a nivell global, ja que existeixen altres 
projectes amb objectius similars. Són partits polítics que volen digitalitzar un 
senat delegant els vots dels seus parlamentaris als resultats de lo que es 
comenti al seu lloc web, o recollides de firmes per a fer propostes de lleis. 
Alguns exemples son: 

 
• Podemos: podemos.info 
• Change:  change.org 
• Avaaz: avaaz.org 
• Pirates de Catalunya: pirata.cat 
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• Pirate party: pirateparty.ch 
• Prou: prou.cat 
• Som lo que sembrem: somloquesembrem.org 
• Partit PARTICIPA: democraciaparticipativa.es 
• Moviment 5 estrelles: movimentocinquestelle.it 

A continuació doncs, ens centrarem a descriure les possibles formes de 
democràcia i els sistemes electorals que permeten aplicar-la, així com alguns 
dels problemes que es plantegen. Aquest anàlisi ens permetrà escollir quins 
mecanismes s’adapten millor a les necessitats de la població, de forma que 
arribem a la proposta d’una solució, que atendrà a alguns d’aquests problemes, 
sempre tenint en compte les limitacions d’un projecte de final de carrera i altres 
qüestions difícils de resoldre i que queden fora de l’abast d’una aplicació 
tecnològica. 
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2. Democràcia 

Per a solucionar les carències del sistema polític actual, cal observar quin es el 
seu funcionament per tal de poder deduir més fàcilment els principals 
problemes, les necessitats que aquests generin, i les solucions que es podrien 
adoptar per a satisfer aquestes necessitats. Això si, sempre mantenint les 
garanties ja cobertes, i donant lloc una nova proposta de model polític i 
electoral, que com veurem només podria funcionar gràcies a les noves 
tecnologies. 

La democràcia, per definició, és una forma de organització on la titularitat del 
poder resideix en la totalitat dels seus components, en aquest cas el poble, de 
tal forma que la presa de decisions correspon a la voluntat col·lectiva dels seus 
membres. 

2.1. Aspectes a tenir en compte en una democràcia 

2.1.1. El sufragi universal  

El sufragi universal consisteix a dotar del dret a vot tota la població adulta d'un 
Estat, independentment de la seva raça, sexe, creences o condició social. 

Com explica Ana Cardona (Carpi, 1999), després de la Revolució Francesa el 
poder polític va començar a estar a les mans de cambres de representants, per 
la qual cosa era necessari regular el seu sistema d'elecció. Així, es va 
començar amb el sufragi censatari, en el qual votaven només els homes amb 
determinats requisits d'instrucció, renda i classe social. Es va passar més tard 
pel sufragi masculí (segona meitat del segle XIX), en el qual podien votar tots 
els homes que sabessin llegir i escriure. Fins a arribar al sufragi femení 
(principis del segle XX), a la inclusió dels analfabets i gent de totes les races 
cap a la segona meitat del segle XX. 

2.1.2. El vot secret, lliure, igual i directe 

Vot secret 

Segons Wikilingua (Sufragi secret, 2013) el vot secret és una garantia del 
sufragi universal i consisteix en l'organització de sistemes de votació que 
impedeixin conèixer quin va ser el sentit del vot emès per cada ciutadà o 
ciutadana. Per a això se solen organitzar recintes privats, de vegades coneguts 
amb el nom de cambra fosca, on ningú pot observar ni controlar el vot. 
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En els sistemes electorals de sufragi manual el vot secret es garanteix utilitzant 
sobres sense marques en els quals els ciutadans col·loquen la papereta triada 
dintre de la cambra fosca. Al sortir dit sobre tancat és col·locat personalment 
pel votant en una urna de manera que després no pugui ser identificat. 

Vot lliure 

El vot lliure significa que no és obligatori votar, ningú pot ser obligat ni 
coaccionat, sota cap pretext, en l’exercici del seu dret de sufragi.  

Vot igual 

El vot igual és aquell en el que tothom ha de poder votar sota les mateixes 
condicions, tots els vots conten el mateix i no hi ha tractes preferencials.  

Vot directe 

És aquell en el que els votants escullen als seus governants directament, sense 
ninguna intermediació per part de ninguna altre persona o òrgan col·legiat. 
Aquest però, només és aplicable en els casos de la democràcia representativa, 
que veurem més endavant. 

2.1.3. El sufragi universal a Espanya 

Segons el lloc web de SIPCA (El sufragio universal en España, 2014), a 
Espanya, des de la Constitució de Cadis de 1812, el sufragi era censatari, 
limitat a propietaris i persones amb determinades "capacitats". Durant el breu 
període del sexenni democràtic i la Primera República (1868-1874) va ser la 
primera vegada que es va implantar el sufragi universal directe dels homes 
majors de 25 anys. Fins als 1890 no s'aprova el sufragi universal dels homes 
majors de 25 anys, amb el govern liberal de Sagasta. El 1931 la Segona 
República dóna el dret de sufragi també a les dones, que es va aplicar per 
primera vegada el 1932. Al 1977, després de la dictadura de Franco, les 
primeres eleccions universals a Espanya, es van celebrar mitjançant el sufragi 
universal i així ha sigut fins l’actualitat. 

2.1.4. Les formes democràtiques 

A grans trets, segons Cécile Barbeito (Tonon, 2009), la democràcia es pot 
classificar en tres categories, la indirecta o representativa, la semidirecte o 
participativa i la directe, tot i que d’aquestes se’n deriven moltes més. La que 
s’aplica actualment a Espanya i a la Unió Europea és la indirecta o 
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representativa, que es aquella en la que el poder del poble és mínim, de tal 
forma que lo que decideix és únicament a qui delega el seu poder d’actuar i 
decidir, tan sols un cop cada quatre anys mitjançant els processos electorals, 
tot basant-se en els perfils dels diferents candidats i partits a qui delegar els 
seus vots i els programes electorals que asseguren que aplicaran durant el seu 
mandat. La directe, és aquella en la que el poble participa directament en la 
política votant tots i cadascun dels afers polítics, posseint tant el poder legislatiu 
com l’executiu. Normalment s’aplica en casos molt concrets dintre d’altres tipus 
de democràcia per exemple mitjançant referèndums, ja que és difícil concebre 
un sistema en el que tota la feina que fan els polítics a diari es reparteixi entre 
el total de la població que vol votar. Finalment la semidirecte o participativa, 
que és un híbrid entre les dues anteriors, part del poder és cedit pels votants a 
delegats o parlamentaris, però l’altre part és per decisió directe per part del 
poble, en la presa de decisions de caràcter especial, important o extraordinari. 
Per a portar-ho a terme es fan servir eines com referèndums per la presa de 
decisions, iniciatives populars per la proposta o abolició de noves lleis, 
plebiscits per donar la opinió del poble sobre un tema en concret, o 
revocatòries per canviar de representant quan es requereixi. 

2.2. Democràcia representativa 

Els avantatges d’aquest tipus de democràcia són evidents, la professionalitat 
de gran part dels polítics és innegable, tenen experiència i han estudiat per a 
desenvolupar la seva professió. A més a més aquests se’ls paga per a que 
treballin pel poble, de forma que tenen temps i recursos per a mantenir-se 
informats, per a prendre les millors decisions, regular pel bé de la majoria tenint 
en compte també a les minories, i en definitiva aplicar els seus coneixements. 
Per tant, tenir gent encarregada per a que s’encarregui dels afers polítics és 
quelcom necessari, i n’hi ha de molt competent. A més a més, la diversitat de 
partits permet que en un principi tothom pugui trobar-ne un que s’ajusti més o 
menys a la seva ideologia i al que pensa que és millor per al seu país, 
evidentment la diversitat no tindria cap ús si en els resultats de les eleccions 
només hi hagués un guanyador. Els percentatges de vots es divideixen i els 
que arriben al llindar tenen escons al parlament, cada força política te més o 
menys poder de decisió segons el número de vots total que hagin obtingut. La 
democràcia representativa és un sistema que funciona, i que concretament a 
Espanya porta vigent 37 anys i dintre dels alts i baixos s’ha mantingut estable. 

En el transcurs dels últims anys però, s’està destapant la cara oculta d’aquest 
sistema, el constant descontent de la població ho demostra, i s’ha entrat en una 
crisi en la que el número de desacords entre la població i les decisions de 
govern ha incrementat notablement, per exemple el número de manifestacions 
es un clar indicador d’això mateix. 
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2.2.1. Plantejament de problemes 

La Llei o tirania de la majoria 

En poques paraules, tal i com explica Juan Emilio Marcano (MARCANO, 2014) 
la tirania de la majoria és el risc d’oprimir als membres de les minories d’una 
societat. Un exemple extrem d’aquest problema és de l’Alemanya nazi en el 
període del tercer Reich on dominava el racisme i l’antisemitisme així la 
repressió d’altres cultures minoritàries. Aquest principi succeeix quan el poder 
polític no te límits, fent que si la majoria es posa d’acord es pugui menysprear a 
aquestes minories. Una possible solució es l’aplicació dels drets humans, però 
això queda fora de l’abast i objectiu d’aquest projecte. 

Enfocament a curt termini 

El mandat dels partits polítics electes i el congres en general és de quatre anys 
(Article 68.4 de la constitució espanyola) i per tant que cada quatre anys es 
celebren votacions generals per a que si la majoria del poble així ho vol, un 
altre partit agafi el relleu del lideratge tant en les eleccions generals o com les 
autonòmiques. El problema és que moltes de les qüestions que concerneixen a 
un país necessiten una visió a mig i llarg termini, i d’aquesta forma és 
impossible de que aquestes qüestions puguin ser resoltes, ja que lo que fa un 
partit en quatre anys, ho pot desfer el següent en els pròxims quatre si no hi 
està d’acord.  

Els ciutadans no poden participar activament 

 

La democràcia representativa tendeix a deixar a un costat la voluntat real del 
poble, ni tan sols quan centenars de milers de persones aconsegueixen posar-
se d’acord i expressar la seva opinió tot manifestant-se, el poble no és escoltat. 
Menys encara quan el que demanda va en contra dels interessos dels propis 
partits polítics i encara menys, quan és en contra de les grans corporacions. 
Tampoc són útils les Iniciatives de Legislació Popular (ILP) que després de 37 
anys de democràcia espanyola, se’n han presentat un total de 94 de les quals 
23 no van aconseguir les 500.000 firmes necessàries, i de les 71 restants i 
només 2 han aconseguit aplicar-se. Això és degut a que els filtres per als que 
passen són extremadament estrictes i mai arriben a terme, fins ara han caducat 
23, 28 no han sigut admeses, 8 rebutjades i altres traslladades a pròxims 
congressos o desestimades. El fet de que es demani un número tan elevat de 
firmes es un dels grans problemes ja que només es donen 9 mesos per a la 
seva recollida, com detallen a “lainfromación” (71 ILP presentadas, 2013) a 
Anglaterra per exemple, no en cal ni una. 



 

Per fer-nos una idea de la complexitat del procés de les propostes de llei, 
podem fer una ullada a la figura 1
les passos necessaris i per a qui ha de passar
pugui ser acceptada. 

 

 
Figura  1 : Procés 

El màrqueting polític com a eina de manipulació

El màrqueting polític és una part fonamental de la vida política. Presidents, 
ministres, polítics i en definitiva els partits fan ús de la comercialització de la 
política en la seva recerca d'objectius polítics
mercat per comprendre el que volen les persones, per tal de decidir sobre les 
polítiques i el disseny de les seves campanyes. Els perfils dels votants ajuden a 
enfocar els objectius a ac
creació d’una marca política que mostri una visió atractiva dels partits i polítics 
al poble. Tal i com s’explica a la web “political marketing”
2010) el màrqueting intern s’encarrega de 
multitud d’analistes fan proves i investiguen per refinar els missatges de 
comunicació, per copsar amb les expectatives i ajudar a transmetre els 
avenços d’un partit ja escollit o un pro
al poble del motiu i la eficàcia dels seus actes. En definitiva, en la política 
s’utilitza el màrqueting d’una forma inapropiada, l’agressivitat de les campanyes 

nos una idea de la complexitat del procés de les propostes de llei, 
a la figura 1 (Márquez, 2005) on es pot veure quins son 

les passos necessaris i per a qui ha de passar una llei per a que finalment 

: Procés per la acceptació d 'una proposta de llei a Espanya

El màrqueting polític com a eina de manipulació 

El màrqueting polític és una part fonamental de la vida política. Presidents, 
ministres, polítics i en definitiva els partits fan ús de la comercialització de la 

seva recerca d'objectius polítics i de poder. S'utilitzen estudis de 
mercat per comprendre el que volen les persones, per tal de decidir sobre les 
polítiques i el disseny de les seves campanyes. Els perfils dels votants ajuden a 
enfocar els objectius a aconseguir i a guiar-se cap una estratègia per a la 
creació d’una marca política que mostri una visió atractiva dels partits i polítics 

Tal i com s’explica a la web “political marketing” (Lees-Marshment, 
eting intern s’encarrega de la provisió de participants voluntaris, 

multitud d’analistes fan proves i investiguen per refinar els missatges de 
comunicació, per copsar amb les expectatives i ajudar a transmetre els 
avenços d’un partit ja escollit o un programa iniciat, amb l’objectiu de convèncer 
al poble del motiu i la eficàcia dels seus actes. En definitiva, en la política 
s’utilitza el màrqueting d’una forma inapropiada, l’agressivitat de les campanyes 
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nos una idea de la complexitat del procés de les propostes de llei, 
on es pot veure quins son 

una llei per a que finalment 

 

'una proposta de llei a Espanya  

El màrqueting polític és una part fonamental de la vida política. Presidents, 
ministres, polítics i en definitiva els partits fan ús de la comercialització de la 

. S'utilitzen estudis de 
mercat per comprendre el que volen les persones, per tal de decidir sobre les 
polítiques i el disseny de les seves campanyes. Els perfils dels votants ajuden a 

se cap una estratègia per a la 
creació d’una marca política que mostri una visió atractiva dels partits i polítics 

Marshment, 
la provisió de participants voluntaris, 

multitud d’analistes fan proves i investiguen per refinar els missatges de 
comunicació, per copsar amb les expectatives i ajudar a transmetre els 

grama iniciat, amb l’objectiu de convèncer 
al poble del motiu i la eficàcia dels seus actes. En definitiva, en la política 
s’utilitza el màrqueting d’una forma inapropiada, l’agressivitat de les campanyes 
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que ataquen moltes vegades al subconscient del receptor de la publicitat, fan 
que les seves idees i opinions s’acabin veient alterades. 

És inevitable comparar doncs el màrqueting polític amb el comercial, amb la 
única diferencia que l’objectiu en el primer cas és guanyar unes eleccions, i en 
el segon guanyar diners, malauradament sembla que aquesta diferència és 
merament conceptual. Aquest és un problema que afecta a tot sistema que 
comporti l’existència de partits i difícil de resoldre si no és aplicant lleis que 
limitin les tècniques usades per a aplicar el màrqueting. Per tant aquest objecte 
no serà atès dintre d’aquest projecte, tot i que és destacable.  

No es segueixen el programes electorals pels que els partits van ser escollits 

Sovint els partits polítics en bé de satisfer als votants utilitzen els programes 
electorals com a eina per a convèncer als indecisos i reafirmar als que ja estan 
decidits. El problema es que molts cops els programes i les promeses fetes 
abans de les eleccions queden en això, en paraules per convèncer al poble de 
que voti a un partit, quan després no només no es compleixen sinó que es fa 
totalment el contrari. Un cas molt clar va ser el programa amb el que el senyor 
Mariano Rajoy i el Partit Popular (PP) van guanyar les eleccions generals al 
2011, en el que van prometre i promulgar importants baixades d’impostos i la 
creació de llocs de treball (Hernández, 2014). Tal i com podem veure a l’article 
publicat per rtve (La subida del IVA, 2012), un cop va guanyar va succeir tot lo 
contrari, l’atur va pujar, i també l’IVA del 18% al 21%. 

Corrupció i imparcialitat administrativa  

Entre les xifres de corrupció a Espanya, de l’any passat es destaquen les 
gairebé 1700 causes obertes en diferents òrgans judicials, més de 500 imputats 
en els procediments i tan sols una vintena complint condemna com veiem a un 
article de Huffingtonpost (Cifras de la corrupción en España, 2014). Segons un 
estudi de la universitat de Les Palmes (como estimar el coste social de la 
corrupción en España, 2013), es calcula que des del 2008 fins al 2013 el cost 
social de la corrupció a Espanya suma un total de 40.000 milions anuals i es 
manté. 

La corrupció és quelcom temptador quan algú es al poder, i si un polític pot 
desviar fons públics per a fer-los servir com a privats per a invertir en la seva 
empresa, o la seva casa, d’alguna forma podem considerar que no és del tot 
culpa seva, ja que no es pot esperar que tothom sigui honest, transparent i 
perfecte, és més aviat culpa del sistema que ho permet. 



19 
 

2.3. Democràcia directe 

Com s’explicava anteriorment, la democràcia directe és aquella en la que els 
ciutadans participen directament en la elecció de noves lleis, i dels seus 
representats o càrrecs funcionaris. Actualment a Suïssa hi ha dos pobles en els 
Cantones i Semicantones en els que des de fa molts anys, tradicionalment i un 
cop l’any, tot el poble es reuneix a la plaça principal per a votar i fer canvis en la 
política del poble. Ideològicament és el que més s’acosta al sentit estricte de la 
paraula democràcia ideat pels grecs quelcom també anomenat democràcia 
pura. 

2.3.1. Plantejament de problemes 

Tot i que sembla que a alguns Suecs els hi funciona des de fa generacions, un 
sistema democràtic directe així, és impensable en regions més grans que un 
poble de uns pocs centenars d’habitants. Per tant la democràcia directa no 
sembla poder aplicar-se en el sentit més estricte de la paraula, al menys en 
sistemes grans i/o permanents. No obstant existeixen sistemes que permeten 
alguna forma o altre fer que el poble participi per a coses concretes, però 
normalment són de poca utilitat o no tenen una gran repercussió a l’hora de la 
veritat. Si es pogués aconseguir una forma d’aplicar-la en regions de molta 
població, seria difícil mantenir la participació individual de tots i cadascun dels 
ciutadans i encara menys la constància, donat que fer una assemblea un cop a 
l’any seria totalment insuficient, i més d’un cop totalment inviable. 

2.4. Democràcia participativa 

Podríem dir que la democràcia participativa és un híbrid entre la democràcia 
representativa que funciona prou bé però deixa a la població amb poques 
llibertats electives i la directe que és més justa però impracticable. La 
democràcia participativa és aquella doncs en la que la població te un major 
control sobre la presa de decisions, normalment consensuades a partir 
d’assemblees populars, però segueixen existint partits polítics a qui se’ls delega 
el vot per a que puguin exercir les tasques habituals. 

Els avantatges principals són que s’aprofita la experiència i el criteri de tothom 
per a legislar, que tenen coneixement  de les necessitats locals de cada regió 
que un govern centralitzat és difícil que conegui i tingui en compte. A més a 
més, promou la legitimitat de les decisions preses, i estimula les capacitats 
socials de la població per promoure iniciatives destinades a fer més eficaç la 
política que els afecta. L’objectiu final és culminar en una millora de la qualitat 
de vida i per tant un millor rendiment social i econòmic d’una forma molt àmplia. 
Segons estudis realitzats per economistes, sociòlegs i psicòlegs, està 
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demostrat que les persones que participen en la presa de decisions són més 
felices que les que es limiten a acceptar les normes i lleis impostes per altres. 

2.4.1. Democràcia líquida  

Concretament dins de la democràcia participativa, trobem una variant 
anomenada democràcia liquida tot i que hi ha qui la cataloga com a un tipus de 
democràcia directe. La principal característica que la diferència de la 
participativa és que aquesta inclou la possibilitat delegar el vot a representants 
de forma revocable en qualsevol moment, i d’aquí rau el terme “líquid”, ja que 
s’adapta a la situació de cada moment. 

Cada ciutadà te la possibilitat de votar cada decisió i realitzar propostes, però 
pot cedir el seu vot a un representant per a aquelles decisions que no li 
interessin, consideri que no te prou coneixement per a decidir  en definitiva 
prefereix no participar. 

En la democràcia líquida, els ciutadans es que desitgen implicar en la vida de la 
política ho poden fer i els que no, simplement donen el seu vot a qui cregui que 
pot prendre millors decisions, tal i com és actualment la democràcia 
representativa, i d’aquesta forma cadascú escull el nivell de participació, dins 
de la vida política, que desitgi. 

En un sistema com aquest, en el que cada ciutadà pot ser representant, només 
cal que si te vots delegats faci el seu vot públic. Al menys ho ha de fer als qui li 
han delegat el seu vot per a que puguin conèixer les seves actuacions i veure si 
voten tal i com ho farien ells. 

Així mateix qualsevol ciutadà o grup de ciutadans podrà crear un partit o 
corrent d’opinió que faci pública la seva intenció de vot per a que altres els hi 
delegin al vot confiant en el seu criteri.  

2.4.2. Plantejament de solucions 

La Llei o tirania de la majoria 

Tot i que com dèiem, aquest és un tema que afecta a qualsevol societat 
democràtica, el fet de que una minoria pugui participar en la presa de 
decisions, i donar veu als seus pensaments per a que siguin escoltats, promou 
que les majories tinguin més en compte aquests grups que normalment passen 
desapercebuts o són objecte de discriminació. 

Com a proposta de futur, es podria pensar en la creació d’assemblees entre els 
usuaris de l’aplicació web, que podria ajudar a que les minories es poguessin 
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organitzar millor i recolzar propostes amb més força que si ho fessin com a 
usuaris individuals. Aquestes assemblees serien creades per un únic usuari 
que en seria l’administrador, qui podria invitar a altres usuaris a participar en 
diferents debats separats per temes. 

Els ciutadans no poden participar activament 

Queda evidenciat que amb la democràcia participativa el poble pot ser partícip 
de la política diària, i amb la democràcia líquida s’assegura de que els qui 
tenen vots delegats, estiguin exposats a que se’ls hi retirin degut a males 
polítiques. Així, si un delegat no vota com ho volen els qui li han confiat el seu 
vot, aquests simplement li retiren per a que no pugui votar amb tanta força, en 
lo que no estan d’acord en el seu nom. 

Es proposa la opció de que els usuaris puguin crear propostes de llei, com a 
ítems que puguin ser vistos per tots els usuaris de la web. Aquestes propostes 
podran ser puntuades per a poder visualitzar les que tinguin més acceptació, 
també s’hauran de poder votar per a que quan s’arribi al mínim de vots 
necessaris per a la seva aprovació, sigui moguda a una secció de propostes 
acceptades. 

Enfocament a curt termini 

Amb aquest sistema s’elimina la necessitat de canviar de representants cada 4 
anys ja que un vot es pot delegar i retirar quan el propietari del vot ho desitgi, i 
per tant, aquells qui tenen vots delegats no es tanquen a objectius que s’han de 
complir abans de que finalitzi el seu període de mandat, doncs simplement no 
hi ha períodes. Tothom participa constantment per a la millora del país i de les 
condicions que atenen a la vida dels ciutadans. 

Es proposa que les propostes de llei creades pels usuaris tinguin a més a més, 
un camp que indiqui d’una forma relativament flexible el termini en el que seria 
ideal aplicar-les, a escollir entre curt, mig o llarg termini. 

El màrqueting polític com a eina de manipulació 

Aquest és un punt que la democràcia líquida no resol directament, ja que la 
llibertat d’expressió garanteix que si existeixen formacions polítiques que 
inverteixin en fer campanyes més grans, extenses i convincents que la de 
qualsevol altre, estan en el seu dret. No obstant, com que l’objectiu d’aquest 
projecte és la creació d’una aplicació que serveixi d’eina a favor dels ciutadans, 
dins de l’ecosistema d’aquesta si que es pot idear un entorn on tothom sigui 
promocionat per igual, sense importar de quants diners es disposi o de quants 
contactes es tingui en un banc. 
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No es segueixen el programes electorals pels que els partits van ser escollits 

Un programa electoral en una democràcia líquida és quelcom que no està del 
tot definit degut a l’absència de la liquiditat dels representants, ja que aquests 
poden deixar de ser-ho si tothom els hi retira el vot i per tant aquelles propostes 
que en una primera instancia no tenen per que acabar complint amb cap 
programa preestablert.  

No obstant, es proposa que els qui tinguin vots delegat si ho desitgen, puguin 
presentar les seves idees en quelcom similar als programes electorals, i que si 
més tard qui te el seu vot delegat en aquesta persona, veu que el vot del 
delegat no és coherent amb el seu programa, aquest pot fer-ho públic. 
D’aquesta forma si s’arriba a un mínim d’avisos tots els qui tinguin delegat el 
vot a aquest usuari, siguin avisats per a que valorin per si mateixos i decideixin 
actuar al respecte o no. Tot i així, com dèiem en la secció d’enfocament a curt 
termini, si un delgat vol mantenir o incrementar el seu número de vots, 
incomplir el seu programa electoral es contraproduent ja que perdrà vots i la 
confiança de la gent. 

Corrupció i imparcialitat administrativa  

Com que aquest projecte tracta més aviat de solucionar en part el sistema 
legislatiu, intentar fer que l’execució de les lleis sigui incorruptible no és dins de 
l’abast del d’aquest, i també difícilment dins d’una democràcia líquida ja que en 
principi no es te en compte que el poble tingui poder executiu. No obstant, en 
una mirada a un possible futur d’Ecràcia, es podria proposar per exemple, la 
publicació detallada dels pressupostos de l’estat, o crear algun sistema per a 
que les empreses que entressin a concurs per a realitzar tasques que 
encarrega l’estat, fossin escollides també de forma directe pels ciutadans i els 
seus representants.  
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3. Sistema electoral 

El sistema electoral està conformat per una sèrie de regles per les quals els 
votants poden expressar les seves preferències, les quals de manera agregada 
defineixen un resultat final. 

Un sistema electoral ha d'especificar la papereta electoral, els vots permesos, i 
un mètode de còmput o compte per determinar el resultat. En general el 
resultats poden tenir un guanyador únic però actualment el sistema electoral 
vigent a Espanya i a Catalunya és el de múltiples guanyadors, com és el cas de 
les eleccions del cos legislatiu. El sistema electoral també pot especificar com 
es distribueix el poder de vot entre l'electorat i com es divideix l'electorat ja sigui 
en districtes o bé circumscripcions.  

La implementació real d'una elecció no és part del sistema electoral. Per 
exemple, encara que un sistema electoral defineix la papereta de manera 
abstracta, no especifica si ha de ser un paper físic, una targeta perforada o una 
representació electrònica. Un sistema electoral tampoc no especifica si els vots 
s'han de conservar en secret, com s'ha de verificar que el còmput ha estat 
precís ni els grups que tenen dret a votar. Aquestes característiques varien 
entre els diferents països independentment del sistema electoral que utilitzin 
(Sistema electoral, 2014). 

Per veure quines son les parts que necessàries que composen unes eleccions 
es recorre al institut nacional d’estadística (INE, 2011) i al Ministeri del Interior 
(Las elecciones en cifras, 2011), de on s’extreuen el número de recursos 
emprats en les eleccions generals de l’any 2011 que es poden veure a la figura 
2 . 

 

ADMINISTRACIÓ ELECTORAL 

1 - Juntes Electorals 

Junta Electoral Central 1 

Juntes Electorals Provincials 50 

Juntes Electorals de Zona 303 

2 - Circumscripcions, Locals, Seccions, Meses 

Circumscripcions Congres 52 

Circumscripcions Senat 59 

Municipis 8.116 

Locals Electorals 23.082 

Secciones Electorals 35.957 

Meses electorals 59.876 

Membres de meses (Titulars) 179.628 

Membres de meses (Suplents) 359.256 

MEDIOS MATERIALES 
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Urnes 221.179 

Cabines 58.850 

Total paperetes (Congres + Senat) Aprox. 339.968.831 

Sobres de votació a confeccionar por 
Administració 76.010.500 

Manual de instruccions per als membres de mesa 912.860 
 

Figura  2: Recursos emprats per a les eleccions gen erals del 2011 a Espanya 

Els electors 

Segons la informació extreta de la web de la generalitat de Catalunya (Els drets 
i els deures dels electors, 2005) Amb caràcter general poden votar tots els 
espanyols majors d’edat. A més, per poder votar és requisit estar inclòs en les 
llistes del cens electoral, no obstant això, no poden votar les persones 
següents: 

• Els condemnats per sentència judicial ferma a pena de privació del dret 
de sufragi. 

• Els declarats incapaços per sentència judicial ferma, sempre que 
aquesta sentència declari expressament la incapacitat per a l’exercici del 
dret de sufragi. 

• Els interns en un hospital psiquiàtric amb autorització judicial, durant el 
període que duri l’internament i sempre que en l’autorització el jutge 
declari expressament la incapacitat per a l’exercici del dret a sufragi. 

Es pot exercir el dret de sufragi actiu mitjançant el vot presencial, en la mesa 
electoral corresponent, o el vot per correu, amb la sol·licitud prèvia a la 
delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral, que es pot fer en qualsevol 
oficina de Correus o en les oficines consulars o seccions consulars de les 
ambaixades, en el cas de ciutadans que es trobin temporalment a l’estranger. 

3.1. Vot analògic a col·legis electorals 

3.1.1. Plantejament de problemes 

Costos econòmics alts 

A Espanya, el cost de cada vot és de més de 3€ per elector, si tenim en compte 
que el total de cens registrat amb permís per votar és d’uns 34,2 milions de 
persones residents a Espanya, obtenim un cost total de més de 102,6 milions 
d’euros. Aquesta quantitat és força similar a la resultant a les últimes eleccions 



26 
 

europees de l’any 2014 que han costar a l’estat 105 milions d’euros, tal i com 
podem contrastar en la font Aceproject (Costos del Registro y las Elecciones, 
2014) i l’article de El país (González, 2013). 

No és d’estranyar, tenint en compte el número de persones que hi participen 
com a  membres de meses titulars és de més de 179.000 a qui se’ls ha de 
pagar, i tot això sense tenir en compte els costos dels cossos de seguretat, els 
transportistes del material necessari (caixes, cabines, butlletes, sobres, 
censos), els costos de fabricació i reposició de tot el material, etc. 

Costos logístics alts 

Com s’explicava anteriorment, el número de persones necessàries per a poder 
dur a terme unes eleccions és bastant elevat, i això a part de repercutir en els 
costos econòmics, precisa una organització prèvia que pot durar mesos: 
contractació de presidents i vocals, serveis externs, establiment dels col·legis 
electorals comunicacions, seguretat, emmagatzematge del material, etc. Tot un 
seguit de requeriments que fan que celebrar unes eleccions sigui no només 
car, sinó també molt complex. 

Casos on les butlletes o els resultats es manipulen 

Ha quedat demostrat en la història de a democràcia, que la manipulació dels 
resultats és fàcil des de la introducció a les urnes d’un vot, fins a l’emissió 
pública dels resultats i el conseqüent canvi de govern. Exemples de casos 
recents són Holanda al 2006, on un president d’una mesa electoral va 
manipular una màquina electrònica de vot, o Mèxic també al 2006, que desprès 
de les eleccions en les que va sortir guanyador el president Felipe Calderón, va 
aparèixer una comunitat de ciutadans que al·legaven que tot el sistema havia 
estat manipulat, inclús van presentar estudis estadístics a una web mexicana 
(Campos, 2007) on es concloïa que 2 de cada 3 ciutadans consideraven que hi 
havia hagut pràctiques fraudulentes durant les eleccions. 

Recompte lent 

Si tenim en compte que dels 34,2 milions de persones registrades al cens 
electoral, voten aproximadament un 50% i utilitzant alguns números fets servir 
abans, tenim  17 milions de vots ficats dins de sobres, que s’han d’obrir i 
contar. A cada mesa hi ha un president i dos vocals, un vocal extreu els vots, 
l’altre apunta els resultats i el president supervisa el procés, per tant tenim que 
unes 60.000 persones extraient vots de 17 milions de sobres. Això vol dir que 
cada persona ha d’obrir uns 300 sobres i llegir 300 vots mentre es van apuntant 
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els resultats. No es fa estrany pensar que aquest és un procediment lent i 
rudimentari que no ha canviat ni una mica en centenars d’anys.  

Errors humans 

Com dèiem en el punt anterior el recompte de vots manual és lent, però  encara 
podem dir més, ja que aquestes tasques són repetitives i monòtones i és fàcil 
que els vocals  s’equivoquin, ja sigui al anotar els vots, al fer les sumes, o al 
transmetre el recompte per a fer-lo oficial. 

Persones sense accés físic i amb dret a vot 

Un altre handicap del sistema electoral és la necessitat obligatòria de presentar 
el vot fent acte de presència, tot i que hi ha mètodes que contemplen les 
possibles excepcions aquests són poc usats. Per exemple el vot per correu 
ordinari, pel que es necessari realitzar una sol·licitud prèvia a la delegació 
provincial de l’Oficina del Cens Electoral, que es pot fer a qualsevol oficina de 
Correus o en les oficines consulars o seccions consulars de les ambaixades, en 
el cas de ciutadans que es trobin temporalment a l’estranger. No obstant la 
necessitat de previsió és alta i la possibilitat de que el ciutadà estigui força 
temps a l’estranger impossibilita aquest acte tot i tenir la previsió suficient. En el 
cas de persones amb mobilitat reduïda, també existeix un mètode per evadir la 
impossibilitat del vot, però és gairebé impracticable, ja que el procés consisteix 
en que tres persones composen una mesa electoral “mòbil” i es presenten  al 
domicili del votant per a que pugui exercir el seu dret, tot presentant prèviament 
sol·licituds a l’estat i demostrat la incapacitat física d’accedir a un col·legi 
electoral. 

Desgast ecològic 

Un altre punt negatiu és el número de butlletes que s’han de imprimir que van 
sumar l’absurda xifra de 339.968.831 unitats 50% pel senat i 50% pel congrés, 
de les quals només es faran servir un 10% tenint en compte el número de 
votants i que només la meitat de la població censada participa en les eleccions. 
També els sobres, les llistes dels candidats, els manuals,  el transport amb 
furgonetes de tot el material, quelcom que col·labora en la tala de boscos, ús 
de químics, emissió de gasos per a la seva confecció en fabriques i impremtes, 
crema de combustible pel transport, en definitiva tot un seguit de requeriments 
que incrementen la petjada de carboni, contribuint al canvi climàtic. 
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Desinformació dels votants 

Sense entrar en si els resultats de les eleccions són políticament correctes o 
no, el nivell cultural mig a Espanya, comparat amb la resta dels països del món 
desenvolupat sembla ser el més baix de tots segons un estudi realitzat per la 
Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (España tiene 
el peor nivel educativo, 2013). Com dèiem en un punt anterior, la gent és fàcil 
de manipular i més encara quan el nivell d’estudis acadèmics entre la població 
no és precisament alt. El que fa això és que la qualitat del vot, si es que podem 
dir que un vot es de qualitat o no, tampoc és alta. La població es queixa però 
no pensa massa a l’hora de exercir el seu dret de vot, deixant-se encantar per 
lo que els polítics puguin dir instants previs a unes eleccions i jutjant poc la 
feina feta durant els anys anteriors. Un resultat d’això per exemple, és que un 
govern que ha mentit i ha sigut corrupte durant el seu mandat, surti reelegit en 
el següent. La població doncs no està ben informada, i no disposa de mètodes 
per a valorar i meditar en el seu vot. 

3.2. Vot digital a col·legis electorals  

Des de fa més de 20 anys s’apliquen sistemes electrònics de votació, que 
normalment pretenen incrementar la eficàcia del vot, i l’estalvi de butlletes. 
Aquests sistemes electrònics solen estar als mateixos col·legis electorals a on 
sempre s’ha exercit el vot i es connecten a xarxes privades per a la recol·lecció 
final dels vots. On millor han funcionat fins ara és a la India i al Brasil, però 
veiem que cada cop són sistemes més usats arreu del món, i cada cop tenen 
índex de participació més elevats.  

3.3. Màquines de votar “DRE” 

Tal i com i veurem a continuació a molts llocs del món s’hi utilitzen des de fa 
anys el que segons la comissió d’eleccions federals dels Estats Units d’Amèrica 
descriu a una pàgina de la seva web (Direct Recording Electronic, 2014) com a 
màquines d’enregistrament directe del vot, que no usen ni paperetes ni urnes. 
El votant visualitza les opcions possibles a l'aparell i escull una opció. Les 
tecnologies emprades són diverses, sent les més modernes dispositius amb 
mecanismes d'identificació biomètrica i pantalles tàctils on els votants toquen 
directament la seva elecció mostrada a la pantalla.  

Des de fa temps a Estats Units d’Amèrica, Brasil, Veneçuela, Gran Bretanya o 
la India s’instal·len als col·legis aquest tipus d’equips informàtics o electrònics 
dintre d’un gran ventall de variants, doncs també hi ha sistemes híbrids, que 
son similars als DRE però que imprimeixen butlletes de paper verificable pel 
votant i l’ús posterior d’una altre màquina per a la tabulació electrònica. 
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Algunes dates significatives sobre la història del vot digital i les màquines 
electròniques de vot DRE són les que s’enumeren a continuació segons el 
diagrama de la web tiki-toki (Evolución del voto electrónico, 2010) següents. 

• 1991 - Holanda: Ús de la primera màquina especialitzada en vots 
anomenada ProDemos. 

• 1991 - Bèlgica: Primera màquina usada per vot amb targeta magnètica i 
llapis òptic. 

• 1996 - Perú: Primera experiència amb pilots de vot electrònic. 
• 1996 - Brasil: Es processa un 32% dels vots mitjançant màquines 

automatitzades. 
• 1998 - India: S’implementa el vot electrònic. 
• 1998 - Veneçuela: Implementació d’un sistema de lectura òptica de 

butlletes. 
• 2000 - EU: El 70% de la població usa el vot electrònic amb DRE per a 

les eleccions presidencials. 
• 2000 - Arizona: Es permet el vot electrònic per a les primàries 

democràtiques. 
• 2000 - EU: En les eleccions presidencials els soldats en missió tenen 

dret a votar per internet. 
• 2002 - Brasil: Arriben al 100% d’abast mitjançant les màquines 

automatitzades. 
• 2004 - India: L’EVM (quelcom similar als DRE) es constitueix com l’únic 

mitjà de votació. 
• 2004 - Veneçuela: S’implementa un nou format de sistema digital de vot 

amb pantalla tàctil i impressió de comprovant de butlleta. 
• 2005 - Estònia: Es permet el vot per Internet en les eleccions municipals. 
• 2009 - Perú: Implementació progressiva del vot electrònic. 
• 2011 - Mèxic: S’estableix un sistema mix de vot ordinari i electrònic. 
• 2013 - Brasil: Es desenvolupa un nou prototip que permet la identificació 

biomètirca. 

3.3.1. Plantejament de problemes 

Els sistemes DRE  representen una clara millora en quant els problemes 
d’impacte mediambiental, la velocitat del recompte de vots i possiblement una 
reducció de costos ja que un cop pagats, els equips són reutilitzables i no cal 
pagar a centenars de milers de persones per a que acudeixin a les meses. Tot i 
així segueixen tenint certes carències heretades del sistema comú, com la 
necessitat d’haver d’anar físicament als col·legis electorals per a realitzar el vot, 
un dels factors de l’abstencionisme tot i que no el més important. També 
presenta un nous inconvenients com la necessitat de fer que la població 
entengui com funcionen els equips i el seu procediment, que dificulta l’agilitat 
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del procés, els costos d’adaptació dels equips als possibles canvis entre les 
diferents convocatòries, la possibilitat de la manipulació de les màquines o que 
la xarxa privada per on es transmeten els vots quedi compromesa en algun 
punt, o deixi de funcionar per problemes tècnics durant el dia de les eleccions. 

3.4. Vot digital per internet 

Aquest format de votació tracta de poder realitzar votacions a través de 
Internet, ja que per una part Internet és una infraestructura de comunicacions 
que ja està muntada i pot ser reutilitzada pel propòsit que es desitgi. Pot ser 
feta servir per muntar-hi aplicacions remotes per comunicar els possibles 
votants amb quelcom que serien els col·legis electorals virtuals, o parlant en 
termes físics els servidors de internet que proporcionarien la comunicació punt 
a punt entre les dues parts, els electors i la junta electoral central que és qui 
rebria els resultats. 

El vot per internet no és quelcom nou, les primeres experiències daten del 1991 
a Bèlgica. Poc a poc el vot per internet ha anat cobrant popularitat, i ja ha sigut 
utilitzat en eleccions de govern i referèndums al Regne Unit, Estònia i Suïssa 
entre d’altres. Cal tenir en compte al 1991 Internet estava en les primeres 
etapes del seu desenvolupament, etapa que actualment podríem catalogar 
gairebé de prehistòrica, i ara es troba en la fase de maduresa, s’ha estes per 
gran part del planeta i les velocitats de transmissió i els mecanismes de 
seguretat que l’avalen han millorat considerablement. Per tant no és d’estranyar 
que una idea com la del vot per internet, hagi crescut per darrera, però 
progressivament, juntament amb Internet. Quanta més població en disposa, 
més obvi sembla que si es pogués realitzar el vot per internet amb una 
metodologia 100% segura, ja que encara no esta provat que n’existeixi cap, és 
com s’hauria de procedir. Això doncs, fomentaria la participació i el sentiment 
de democràcia, ja que tothom des de casa seva en qualsevol moment podria 
participar en la política del seu govern. 

A la figura 3 hi podem veure alguns dels successos més importants que han 
succeït des del 1991, que tenen a veure amb el vot per internet. 

Any Regió Percentatge d'ús Referència 

1991 Bèlgica no disponible Monografias.com  

1996 Perú  no disponible Tiki-toki.com  

1996 Brasil 32% 
Empreses Omnitech, Microbase y 
Unisys. 

1998 India no disponible Tiki-toki.com  

1998 Veneçuela no disponible Tiki-toki.com  

2000 EEUU 70% Monografias.com  

2003 França Francesos a l’estranger Tiki-toki.com  
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2003 Estònia no disponible Tiki-toki.com  

2004 EEUU no disponible Creació de la plataforma vote.org 

2005 Estònia 100% Tiki-toki.com  

2011 India Regió de Gujarat Tiki-toki.com  

2012 EEUU no disponible SCYTL 

2013 Espanya 
Vot per empreses per 
internet amb DNIe Evoto.es 

 

Figura  3: Dates importants del vot per Internet 

Concretament, la empresa catalana SCYTL porta més de deu anys treballant 
en software per a temes de votació. No només tracta temes de votació per 
internet sinó que te altres línies de negoci com per exemple l’aplicació 
anomenada “Election Night Reporting” que es va fer servir per a la gestió de 
vots en les eleccions europees  al parlament de 2014. Actualment és una 
empresa internacionalment reconeguda, que dona serveis de votació a Europa, 
EEUU i Canada, Amèrica llatina, Àsia i India i  Àfrica i el mitjà est. 

Els requisits mínims per a poder realitzar el vot per internet, són un ordinador 
amb una connexió a Internet, un document d’identitat que proporcioni una eina 
de firma digital per autentificar la identitat del votant i un lector de targetes 
electròniques per a utilitzar el carnet. 

3.4.1. Plantejament de problemes 

Els principals reptes a afrontar a l’hora de crear una plataforma que permeti a la 
població realitzar votacions a través de Internet són mantenir les garanties que 
ofereixen el sistemes electorals vigents. El problema és degut a que internet és 
un canal insegur ja que te múltiples punts febles des dels que un “cracker” pot 
accedir per a realitzar activitat maliciosa en contra de l’aplicació.  

Aquestes garanties bàsiques són per un costat el vot secret i la seva integritat, 
de forma que aquest arribi al seu destí tenint la certesa de que no ha sigut 
manipulat per tercers.  I per l’altre el de la seguretat de cara al sistema, i com 
poder verificar la autenticitat tant de l’usuari requerit pel servidor, com del 
servidor, requerit per l’usuari que emet el vot per internet. 

Els errors de programació també són quelcom a tenir en compte, ja que es 
donen sovint, sobretot en aplicacions de grans dimensions, però també en 
altres de més petites, degut a un mal procés a l’hora de desenvolupar 
l’aplicació. 

També s’ha de tenir en compte el possible Frau derivat de manipulacions del 
codi font original de la aplicació instal·lada al servidor. Si s’aconseguís per 
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exemple accedir-hi i modificar-lo temporalment, podria comportar la invalidesa 
dels vots i del propi sistema que en tal cas s’hauria demostrat que no és segur. 

Un problema que de ser solucionat arreglaria l’anterior és que les eleccions no 
poden ser  auditades en cas de revocació dels resultats, per exemple per 
denuncia de frau, degut a que no hi ha un document físic que recolzi a 
cadascun dels vots emesos. Un error de programació o un atac deliberat podria 
alterar un o tots els vots emesos. 

Com a punt negatiu final, podem dir que la població menys acostumada a l’ús 
de Internet pot sofrir dificultats que entorpeixin o inclús que canviï el sentit del 
seu vot. 

3.4.2. Plantejament de solucions del vot digital per internet 

Vot secret 

Per a poder transferir el vot de forma que es mantingui secret a través de 
Internet, és possible fer ús de claus de xifrat per a que només l’emissor i el 
receptor dels vots puguin conèixer quin és el resultat.  

Es proposta l’ús de una eina anomenada targeta criptogràfica que gràcies a les 
claus de xifrat que incorpora i que explicarem més endavant, podrem satisfer 
aquesta necessitat. La targeta en qüestió és el DNIe (Document Nacional de 
Identitat electrònic). 

Integritat del vot 

Per a poder transferir el vot de forma que puguem saber si el seu contingut s’ha 
mantingut intacte des del seu enviament fins a la seva recepció, existeix un 
tipus de funcions matemàtiques anomenades “hash” que aplicades al missatge 
original, permeten verificar la integritat de la informació enviada.  

Es proposa l’ús del DNIe junt amb el protocol SSL (Secure Socket Layer) ja que 
fan us d’aquestes funcions per establir comunicacions entre un client i un 
servidor. 

Identificació del votant 

Per a que el servidor que rep els vots pugui identificar als votants, tot fent ús 
dels certificats d’autenticació expedits amb el DNIE pel Departament General 
de la Policia, si se li envien al servidor serà capaç de reconèixer legalment que 
la persona qui està establint comunicació és la que diu ser. 
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Identificació del servidor 

Per a que el votant tingui la certesa de que servidor amb qui s’està comunicant 
és l’oficial i no un que intenta fer-se passar per aquest, existeixen els certificats 
de servidor, que també són expedits pel Departament General de la Policia, de 
forma que si es te possessió d’un, la identitat del servidor web que l’entregui 
estarà certificada. 

Errors de programació 

Els errors de programació són comuns a tot programa, ja que son susceptibles 
a molts factors com per exemple errors d’escriptura d’un programador o de 
connexió a la base de dades. De cara als errors dels programadors, la 
enginyeria del software contempla que a l’hora de desenvolupar software es 
facin iteracions que comportin l’anàlisi, disseny, programació, i prova en aquest 
ordre i en un bucle que porti a la finalització de la aplicació. En el bucle es fan 
proves exhaustives del software, provant totes les funcionalitats del codi 
desenvolupat una per una i si per exemple hi ha camps d’introducció de dades 
per un usuari, s’han de fer les proves per a dades que estan fora de lo esperat 
pel programa i contenir els errors que es puguin derivar d’això. Durant la 
implementació de l’aplicació que aquí s’exposarà, s’ha intentat seguir aquesta 
metodologia de forma que el control d’errors es veu reflectit a moltes parts del 
codi. 

Frau en el codi 

És possible adoptar una forma de software que s’anomena de codi obert, en el 
que el codi de la aplicació es posa a disposició de tothom, de forma que tota la 
comunitat de internet pugui conèixer quins són els processos que operen amb 
les seves dades, de forma que hi hagi una absoluta transparència en aquest 
sentit.  

De cara a que hi hagi un sistema que asseguri que el codi no ha sigut modificat 
un cop implementada la versió final, potser en el mateix servidor, la única opció 
és limitar els permisos a cert número de persones, que es responsabilitzin del 
manteniment del software i de forma que s’hagin de posar d’acord per a 
realitzar algun canvi en el codi. En aquesta situació, només que una de les 
persones no estigués d’acord amb els canvis, no es podrien realitzar. El frau 
per part del propi estat d’aquesta forma seria molt difícil d’assolir, ja que 
s’hauria de manipular a la totalitat de les persones responsables. 

No obstant, aquest es un tema que no es pot veure reflectit en aquest projecte 
ja que s’escapa de l’abast d’un cas acadèmic com el que és. 
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Auditoria dels resultat 

Al no disposar de vots físics és necessari algun sistema al que es pugui 
recórrer en cas de revocació dels resultats d’una votació. Actualment el sistema 
més usat en aquests casos és l’ús de registres o “logs” que mantenen un llistat 
de totes les operacions que es realitzen, i es pot fer en la capa que sigui del 
sistema, per exemple, es pot fer un log dels Accesos a la base de dades, dels 
usuaris que s’han connectat i els que no, amb les hores corresponents, es pot 
desar el tràfic de tot el sistema que es transmet al realitzar les connexions de 
forma que, si la base de dades fos modificada, es podria reproduir l’escenari de 
la votació de quelcom en concret. Aquest és un sistema àmpliament utilitzat als 
bancs, i desen quantitats d’informació que, òbviament depenent de molts 
factors, ronden al terabyte diari (Segons fonts de la empresa on treballo 
actualment). 

No obstant, aquest es un tema que no es pot veure reflectit en aquest projecte 
ja que s’escapa de l’abast d’un cas acadèmic com el que és. 

Votants sense capacitat per usar Internet 

Aquest és un argument de fa deu anys, un tema en absoluta decadència. Si bé 
és cert que encara hi ha gent gran que no ha sap ni què és un ordinador i ja no 
ho faran mai, n’hi ha d’altre que dintre de les seves capacitats es manega amb 
els correus i els navegadors de Internet. Cada any que passa la penetració de 
coneixement informàtics incrementa en la totalitat de la població, dades recents 
presentades per la Comissió Europea ho demostren, que indiquen que el 
número d’europeus que utilitzen Internet al menys un cop per setmana ha 
augmentat del 60% el 2010 al 72% al 2013 i a España actualment aquesta xifra 
arriba al 66%. A més disminueix el número de persones que mai s’ha connectat 
a internet, arribant a les mínimes de 20% a nivell europeu i 24% a nivell 
espanyol. 

3.4.3. Plantejament de solucions dels sistemes electorals anteriors 

Costos econòmics alts 

Tot i que tota aplicació de software te els seus costos, de desenvolupament i de 
manteniment, no son comparables als requerits actualment per a executar el 
sistema electoral vigent calculats anteriorment, que és desmesuradament 
superior. Per tant, desenvolupar una aplicació web que pogués sostenir un 
sistema electoral complet seria un estalvi econòmic sense precedents. 
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Costos logístics alts 

Els costos logístics són també quelcom que indueix a pensar que traslladar el 
sistema electoral a internet és una bona idea, ja que són els operadors qui 
s’encarreguen del manteniment de la infraestructura, i els usuaris que 
reutilitzarien la seva línia de Internet per a una tasca més. Un sistema electoral 
en el que es pogués organitzar no només una infinitat de convocatòries 
diàriament sinó tots els polítics o ciutadans a vots delegats, és quelcom que va 
molt més enllà del resultat d’un sistema electoral costós i rudimentari. 

Casos on les butlletes o els resultats es manipulen 

Naturalment els casos de frau electoral són impopulars entre els medis de 
comunicació ja que crearien pànic entre la població i no permetrien un normal 
desenvolupament de la democràcia i les seves eleccions, i les vegades que 
hagin pogut ser satisfactoris es desconeix, sinó no ho haguessin pogut ser. El 
resultat és que la gent dona per fet que el sistema electoral amb sobres i 
butlletes és 100% segur quan no és realment així. Amb aquesta idea, no és 
d’estranyar que puguem trobar nombrosos casos a internet d’opinions de 
persones que estan en contra del vot per internet.  És cert que el vot per 
internet també està exposat a aquest problema, però si concloem que dos 
sistemes tenen poden tenir les mateixes falles però n’hi ha un que dona 
prestacions extres que deixen a l’altre totalment obsolet, lo lògic és escollir el 
que dona més prestacions. No obstant, es presenten múltiples solucions que 
permeten realitzar comprovacions per a la revocació d’unes eleccions 
d’aquestes característiques, com explicàvem anteriorment per exemple es 
podria fer amb logs, però aquest assumpte no serà tractat en aquest treball ja 
que se’n podria fer un de diferent només amb aquest tema. 

Desinformació dels votants 

Una aplicació web pot permetre el registre d'usuaris, i per tant la comunicació 
entre ells de forma remota i instantània, cosa que és pràcticament impossible 
en el mon real. 

Es proposa doncs, que entre els usuaris del lloc web es puguin establir 
converses privades, ja sigui amb altres ciutadans comuns, o amb persones que 
tinguin vots delegats, ja que en principi aquests serà coneixedors de les 
matèries polítiques. Com a eina de control sobre les comunicacions entre 
usuaris, es pretén crear un entorn on es pugui fer propostes d’amistat a altres 
ciutadans, per a que aquests ho acceptin si ho desitgen posteriorment així com 
poder eliminar-los més tard. Una altre forma de promoure el debat entre els 
votants de les propostes de llei serà la inclusió d’un sistema de comentaris de 
pros i de contres de cadascuna de les propostes creades.  
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Recompte lent 

Gràcies a la capacitat matemàtica de les computadores modernes i a les bases 
de dades, és possible emmagatzemar els vots que es van realitzant i fer 
recomptes quasi instantàniament. 

Errors humans 

És possible adoptar una forma de software anomenat lliure o de codi obert, en 
el que es posa a disposició de tothom el codi que s'executa en la aplicació web 
que s'està en producció, de forma que hi hagi absoluta transparència de quins 
son els processos que corren dins dels servidors. Al ser un sistema informàtic 
al que se li ha transferit una lògica i no te voluntat pròpia, si aquest no ha sigut 
corromput, sempre funcionarà de la mateixa manera, imparcialment i regit 
estrictament per la lògica imposta. 

Persones sense accés físic i amb dret a vot 

Permetria votar des de qualsevol lloc amb accés a Internet. Persones 
discapacitades o amb dificultats per arribar al dia de les votacions al col·legi 
electoral 

Donat que actualment el número de punts amb accés a la xarxa es molt gran i 
creixent tant en volum com en i extensió geogràfica, internet és la millor forma 
de fer arribar el vot a tothom que tingui dificultats per a exercir el seu vot. 

Desgast ecològic 

De nou amb la infraestructura ja existent que és internet i les capacitats que 
ofereix, es pot realitzar transferència d'informació tal com vots sense haver de 
gastar matèria prima com el paper o components químics per les tintes. 
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4. Descripció de l'aplicació web 

Un cop descrites les solucions que responen a alguns dels problemes 
plantejats, podem doncs llistar-les i descriure ja més de cara a la pròpia 
aplicació, què és el que es farà per a portar a terme aquestes solucions, 
aquests seran els aspectes a cobrir que veurem a continuació. Això ens servirà 
per un costat a idear la plataforma en la que es recolzarà l’aplicació i per l’altre, 
per poder fer el mapa web, una pràctica i simple forma d’organitzar cadascuna 
de les pàgines per les que l’usuari podrà navegar. Aquest a la vegada, ens 
ajudarà a confeccionar un esquema detallat de tots els casos d’ús, que són 
totes les funcionalitats de la pròpia aplicació, i que podem veure com a pas 
previ al desenvolupament. 

Cal tenir en compte que una aplicació web pot ser confeccionada de varies 
formes, deixant a un costat un dels objectius personals del projecte que era 
aprendre a programar un lloc web amb llenguatges que no coneixes, es podien 
considerar quelcom anomenat CMS (Content Management System) que és 
bàsicament un gestor de continguts web, que permet crear una aplicació web 
sense haver de programar necessàriament. Aquests ofereixen avantatges, tals 
com plantilles ja pre-dissenyades, o rapidesa en la creació del lloc, però una 
llarga llista de inconvenients com els que es llisten en el bloc lotura (10 
Razones por las que no utilizar Joomla, 2012). 

Les plantilles solen tenir límits en les modificacions en quant a disseny, i fer-ho 
mitjançant programació és molt més complicat que programar directament una 
web. Passa lo mateix amb les funcionalitats, si bé hi ha molts components o 
mòduls que es poden afegir, i que ens donen certes funcionalitats. No obstant 
aquests mòduls són altament rígids i molts d’ells són de codi privat i per tant no 
es poden modificar o és de nou d’un nivell massa complicat. A més a més per 
algú que hi té la mà trencada i es coneix el sistema es relativament senzill 
administrar un lloc, però l’objectiu d’aquests gestors és que els mateixos clients 
puguin modificar la seva web sense haver de pagar a un programador que els 
hi faci, i al final el nivell d’aquests mai acaba sent prou alt com per 
independitzar-se de algú que se’n ocupi. Al final la conclusió és clara, per a un 
projecte de les característiques indicades, on les funcionalitats són molt 
concretes i difícilment quadrarien amb algun mòdul genèric, un CMS no és una 
bona solució i si codi font programat i modificable a la voluntat dels requisits del 
projecte. 
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4.1. Aspectes a cobrir 

4.1.1. Accés a l’aplicació 

Per a que els usuaris tinguin accés a la aplicació web, caldrà que passin per 
una fase de registre al sistema. No obstant aquesta fase serà invisible gràcies 
al DNIe, al poder extreure’n les dades no caldrà que l’usuari hagi d’introduir-les 
en cap moment. Es confia en el sistema del DNIe i per tant a l’hora de iniciar 
sessió, es demanarà a l’usuari que introdueixi el DNIe si es que no ho ha fet, i 
després la contrasenya del mateix DNIe, ja establerta entre ell i la DGP 
prèviament. Un cop introduïda el sistema recollirà les dades i les desarà per a 
ser relacionades amb altre informació desada que serà: 

• la seva configuració d’usuari 
• les puntuacions que ha donat a cada proposta 
• els vots que ha fet 
• les seves propostes 
• les seves amistats  
• els missatges que hagi intercanviat 
• a qui te delegat el vot 

Per a mantenir totes les dades dels votants lliures de possibles amenaces, es 
farà servir un sistema de xifratge de la informació transmesa, que permetrà que 
qui no tingui la clau per desxifrar-la, serà incapaç de poder comprendre-la. 
L’objectiu principal de xifrar aquesta informació és la de protegir el vot dels 
ciutadans, però també caldrà protegir la seva identitat i els missatges que 
s’intercanviï amb altres ciutadans. Per a xifrar aquesta informació es farà servir 
un dels mecanismes del DNIe, que es descriuran més endavant.   

Un altre mecanisme que introdueix el DNIe, juntament amb el protocol 
SSL(Secure Socket Layer) que explicarem a la secció de plataforma situada 
més endavant, permet la confirmació de que la informació tant del vot com de 
totes les dades que es transmeten siguin comprovades de forma que puguem 
estar segurs de que no hagin sigut modificades durant l’enviament. 

De nou, mitjançant l’ús del DNIe i de SSL, podrem fer que tant l’usuari com el 
servidor reconeguin unívocament les seves identitats, això serà anàleg a quan 
un vocal identifica a un votant mitjançant el DNI i la fotografia, que en aquest 
cas serà el DNIe i la contrasenya que només el votant pot conèixer. Aquesta 
funcionalitat també estarà dissenyada a la part de plataforma.   
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4.1.2. Pàgina principal 

A la pàgina principal, a mode de introducció, es mostrarà un resum de les 
propostes millor votades així com dels candidats amb més vots delegats, una 
forma modesta de fer màrqueting just, ja que qui fa bones propostes n’obté 
millor puntuació i els delgats que fan bé la seva feina, tenen més vots delegats. 
Per tant en bé de la comunitat i no dominat segons la quantitat de diners que es 
tinguin per fer una campanya, dintre de l’aplicació web hi haurà igualtat 
d’oportunitats.  

A més a més, a la pàgina principal i al igual que a totes les altres, podrem 
visualitzar el menú principal des de on els ciutadans podran accedir a la resta 
de funcionalitats. 

4.1.3. Propostes de llei 

Per a poder fer que els ciutadans puguin proposar lleis el primer que caldrà és 
un formulari on puguin descriure-les amb detall, així que aquesta serà la secció 
inicial dedicada a les propostes. Un cop creada una proposta (o tantes com es 
vulgui) el ciutadà les podrà visualitzar a una altre secció. A més a més en 
aquesta haurà de poder eliminar-les ja sigui per que ha canviat d’opinió o 
simplement per que s’ha equivocat en la seva redacció. 

Per a que la resta de ciutadans puguin veure les propostes de llei d’altres 
ciutadans, es necessitarà un altre apartat. En aquest és on podran puntuar-les, 
votar-les, veure el seu estat, i les característiques principals. Però per a veure’n 
més detall podran fer clic al títol de cadascuna, de forma que entraran a una 
plana on trobaran tota la informació de la proposta de forma detallada. A més a 
més aquest serà el lloc ideal a on poder debatre cadascuna de les propostes, 
per tant a sota de la descripció es disposaran dos quadres de text, un per a 
afegir comentaris a favor i un altre per afegir-los en contra, de forma que es 
podran visualitzar els dels altres usuaris. 

Finalment serà necessària una última secció on poder visualitzar les propostes 
que han arribat al mínim de vots necessaris per a ser aprovades. 

4.1.4. Amistats 

Per poder intercanviar missatges i parlar en privat amb altres ciutadans caldrà 
proporcionar una secció per poder enviar missatges. Tot i així, degut a que no 
tothom vol rebre missatges d’altres persones, per a fer-ho caldrà haver 
presentat una sol·licitud d’amistat i que aquesta hagi sigut acceptada. Això però 
serà possible en la secció de cerca d’amistats. 
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D’altra banda també s’oferirà a l’usuari una secció on visualitzar totes les seves 
amistats per si decideix eliminar-ne alguna i deixar de rebre missatges 
d’aquesta. 

4.1.5. Cerca 

Per poder trobar altres ciutadans i fer-s’hi amic per a poder intercanviar 
missatges i potser cedir-li el vot després d’haver-hi parlat, caldrà doncs un lloc 
on buscar-los. Es disposarà doncs una barra en el mateix menú principal a on 
poder escriure el nom de qui s’estigui buscant. Però també es donarà la opció 
de no escriure res i fer clic directament, de forma que es llisti tothom qui estigui 
registrat. 

4.1.6. Perfil 

Per poder delegar el vot, els ciutadans tindran un petit perfil que serà 
accessible des de la secció de cerca. Al fer clic en aquest, es donarà la opció 
per un costat, de que el ciutadà descrigui la seva ideologia o les seves idees, i 
per l’altre que li puguin cedir el vot mitjançant un botó, o bé retirar-li en el cas 
de que ja ho haguessin fet i el volen recuperar. 

4.1.7. Altres 

Com en tot lloc web a on un usuari es pot donar d’alta, també ha de poder 
donar-se de baixa, es proporciona a l’usuari una secció on pugui procedir a 
realitzar-ho, de forma que les seves dades personals quedin eliminades de la 
base de dades. 

També caldrà que pugui tancar la sessió quan decideixi no utilitzar més 
l’aplicació després d’haver-la fet servir. Per tant, com a una opció relativament 
similar a la anterior, ja que te a veure amb la gestió del compte i no amb els 
propòsits finals de l’aplicació, caldrà mostra-la conjuntament amb la opció de 
baixa. 

4.2. Mapa web 

Com podem veure a la figura 4, en l’esquema dibuixat es veuen totes les 
seccions necessàries per a situar les diferents funcionalitats proposades. Entre 
la pagina principal HTTP i la pàgina principal HTTPS la diferència és que la 
primera només mostra la possibilitat d’accedir mitjançant el DNIe i la segona 
descriu abstractament que ja ens trobem dins de la part operativa de la 
aplicació, d’es de on veurem totes les seccions disponibles. No obstant la 
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primera pàgina que el ciutadà visualitzarà al entrar a la pàgina principal serà la 
de inici. 

 

Figura  4: Mapa web de l'aplicació Ecràcia 

4.3. Casos d’ús 

A continuació es llistaran tots els casos d’ús que es tindran en compte a l’hora 
de programar el lloc web, així com l’assignació a cadascun de la secció del 
mapa web vist en el punt anterior. 

• Accés/Registre�Pàgina principal HTTP 
• Veure resum�Inici/ Pàgina principal HTTPS 
• Veure les meves propostes�Les meves propostes 
• Eliminar propostes�Les meves propostes 
• Crear nova proposta�Nova proposta 
• Veure propostes d’altres�Votar propostes 
• Puntuar propostes d’altres de 0 a 10�Votar propostes 
• Votar propostes d’altres�Votar propostes 
• Veure detalls de les propostes�Inici/votar propostes 
• Comentar les propostes amb pros i contres� Inici/votar propostes 
• Veure propostes aprovades�Propostes aprovades 
• Veure i editar perfil propi�Perfil/Editar perfil 
• Cedir el vot a un altre ciutadà�Perfil 
• Cercar altres ciutadans�Cerca 
• Sol·licitar amistat amb altres ciutadans�Cerca 
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• Acceptar amistats�Peticions d’amistat 
• Eliminar amistats�Les meves amistats 
• Enviar missatges a les amistats�Missatges 
• Finalitzar la sessió actual�Tancar sessió 
• Eliminar l’usuari de l’aplicació�Donar-se de baixa  
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5. Plataforma 

Un cop explicat com es satisfaran tots els objectius mitjançant una aplicació 
web que faci ús del DNIe, i abans de començar a profunditzar en els aspectes 
tècnics de la pròpia aplicació, cal entendre primer com és el sistema que 
sostindrà l’aplicació desenvolupada, i què és i com s’usa el DNIe. Per entendre 
el sistema complet, podem mirar la figura 5. 

 

 

Figura  5: Mapa general de la plataforma per a exec utar la aplicació Ecràcia 
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El navegador web és la capa en la que l’usuari interactua a l’hora d’utilitzar 
Ecràcia. Es podrà utilitzar tant Mozilla Firefox com Internet Explorer o Google 
Chrome. Podem veure’l com la part central de tot el sistema, doncs és 
l’encarregat de comunicar-se per un costat amb el servidor web, per un altre 
amb l’usuari, i finalment amb el DNIe a través dels mecanismes que es veuran 
a continuació. D’aquesta forma, mentre l’usuari fa servir l’aplicació, el servidor 
serà capaç d’adquirir certa informació del DNIe i establir, entre el servidor i el 
navegador, certs protocols de seguretat. 

Primerament però, al fer servir el DNIe i els certificats que conté, tant per 
establir comunicacions entre el servidor i el ciutadà de forma que ningú més 
pugui conèixer quina és la informació que s’està intercanviant, com per 
assegurar la identitat del ciutadà i que el ciutadà pugui assegurar la del 
servidor, també cal conèixer qui l’ha ideat i quins mecanismes ha disposat per a 
poder fer-lo servir. 

Els usos vàlids dels certificats electrònics del DNIe es recullen a la Declaració 
de Pràctiques i Polítiques de Certificació (OID: 2.16.724.1.2.2.2.1.0.6) del la 
Direcció General de la Policia, d’ara endavant DGP, que descriu la 
Infraestructura de clau pública del DNIe. 

 
“...Certificat d’Autenticació: Garantir electrònicament la identitat del ciutadà al realitzar 

una transacció telemàtica. El certificat d’autenticació (Digital Signature) assegura que la 

comunicació electrònica es realitza amb la persona que diu ser. El titular podrà a través del 

seu certificat, acreditar la seva identitat davant de qualsevol ja que es troba en possessió 

del certificat d’identitat i de la clau privada associada al mateix...” 

 

“... L’ús principal serà per generar missatges autenticats (confirmació de la identitat) i 

d’accés segur a sistemes informàtics (mitjançant l’establiment de canals segurs i 

confidencials amb els prestadors de serveis)...” 

 
(Infraestructura de clave pública del DNI electrónico, 2014) 

 

No obstant el DNIe, només és un extrem necessari per a realitzar tals 
processos. Per a fer-ne una analogia, és tan sols la clau que obre el pany d’una 
porta blindada, i la seva complexitat es tant elevada com els mecanismes 
necessaris per a que es pugui introduir la clau al pany, fer-la girar, accionar una 
sèrie d’engranatges que funcionin de forma sincronitzada i finalment poder obrir 
la porta. Tornant al cas, aquests mecanismes conformen tota una 
infraestructura telemàtica que requereix de múltiples tecnologies i metodologies 
delegades a diferents entitats que col·laboren conjuntament, cadascuna amb 
les seves funcionalitats i responsabilitats. Aquesta infraestructura esta definida 
sota el nom de “Públic Key Infraestructure” d’ara endavant PKI, que vol dir 
infraestructura de clau pública i és la que veurem a continuació. 
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5.1. Public key infrastructure 

Més concretament, una PKI és una combinació de hardware, software i 
polítiques i procediments de seguretat que permeten la execució d’un conjunt 
d’operacions criptogràfiques de forma que si es compleix amb les exigències de 
cada part del procés, aquestes podran garantir la seguretat integral del sistema 
i el funcionament per el qual estigui dissenyat, ja sigui per autenticació, xifrat, 
firma digital o el no repudi de transaccions electròniques. 

Les entitats i persones que intervenen en els processos del DNIe són els 
següents: 

• La DGP  
o Com a òrgan competent de la expedició i la gestió de certificats, 

doncs és el comitè executiu de la PKI i te atribuïda la funció 
d’elaboració i proposta d’aprovació de la DPC així com les seves 
modificacions. 

o Com a Autoritat d’aprovació de polítiques, doncs a més a més, 
també actua com a autoritat de certificació, a través de la emissió 
dels corresponents certificats de conformitat. 

o Les autoritats de certificació que composen la PKI de la DGP son: 
� Autoritat de Certificació Arrel (AC) : Autoritat de 

certificació de primer nivell. Només emet certificats a si 
mateixa i a les seves AC subordinades. Només estarà en 
funcionament durant la realització de les operacions per a 
les que s’estableix. 

� Autoritats de certificació Subordinades (AC 
Subordinades) : Autoritats de certificació subordinades de 
la AC arrel. La seva funció és la emissió de certificats per 
als titulars del carnet Professional. En el moment de la 
publicació de la DPC, el domini de certificació de la DGP 
consta de tres autoritats. 

La DGP és doncs la encarregada de la PKI del DNIe, que te una estructura 
jeràrquica com la que veiem a la figura 6. 
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Figura  6: Estructura jeràrquica de la PKI del DNIe s egons la DGP 

 
No obstant, degut a la quantitat de DNIe que es creen s’expedeixen o es 
revoquen, la DGP conta també amb dues autoritats més que estan 
descentralitzades: 

• Las Autoritats de Registre (RA): 
 

o Aquestes són delegades de les CA i tenen diferents funcions, 
una és verificar la identitat dels sol·licitants del DNIe i per tant 
dels certificats electrònics que conté i l’altre és seva emissió 
un cop corroborada la identitat. 
 

• Las Autoritats de Validació (VA): 
 

o Aquestes també són delegades de les CA però tenen la funció 
de revocar els certificats invàlids o caducats i oferir la 
informació del seu estat, per un costat a les administracions 
públiques i per l’altre, a qualsevol entitat privada o ciutadà, que 
desitgi comprovar-ne la validesa. 

 
Les dues últimes parts implicades són les que utilitzaran els certificats per a 
realitzar firmes o fer autenticació. 
 

• Titulars del DNIe 
 

o Són tots els ciutadans registrats al cens amb edat mínima per 
a votar. 

• Tercers acceptants dels certificats emesos per la D GP 
o Ja sigui algun departament de l’administració pública o bé 

altres empreses privades. 
 

Finalment, la relació entre els actors anteriorment nombrats és la que 
podem veure a la figura 7. 
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Figura  7: Relació entre els actors principals de l a PKI del DNIe 

Les idees i el funcionament principal de les diferents autoritats s’han extret del 
document PDF “Infraestructura de clave pública de la Dirección General de la 
Policia” (Infraestructura de clave pública del DNI electrónico, 2014). 

5.2. Xifratge de les comunicacions 

Per a l’establiment de comunicacions segures entre les dues parts implicades, 
el servidor del lloc web Ecràcia i el ciutadà, s’utilitzarà un protocol molt conegut 
anomenat SSL (Secure Socket Layer) que principalment permet l’establiment 
d’un canal segur a través de Internet. Per entendre aquest protocol veiem 
primer veurem la base del seu funcionament. 

Ambdós parts que es volen comunicar, disposen de dues contrasenyes d’una 
longitud de 2048 bits cadascuna d’elles, relacionades amb els seus certificats 
corresponents. Una és l’anomenada clau pública que literalment tothom pot 
conèixer i l’altre és la clau privada que només el propietari del certificat pot 
conèixer.  

D’acord amb Internet Engineering Task Force (Diffie-Hellman Key Agreement 
Method, 1999) aquestes dues claus formen part d’un sistema anomenat RSA 
(Rivest, Shamir, Adleman) que és el que incorpora el protocol SSL. Els 
cognoms que donen les sigles RSA són els dels qui van reinventar lo que es 
coneix com a criptografia asimètrica o de clau pública. De fet, diem que la van 
reinventar per que aquest algoritme parteix en realitat d’un altre que es diu DH 
(Diffie-Hellman), de nou el seu nom prové dels cognoms dels seus 
dissenyadors i va ser publicat al 1976 després de varis anys d’estudis. 

Abans del descobriment de la criptografia asimètrica, la única forma d’estar 
segurs que els missatges que s’estaven enviant dos interlocutors per un canal 
insegur només els poguessin xifrar i desxifrar ells, era mitjançant la criptografia 
simètrica. En aquesta els dos interlocutors s’intercanviaven una sola clau 
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establerta prèviament per un canal segur o per un medi diferent com ara el 
boca orella i més tard la feien servir per xifrar tota la informació transferida, de 
forma que com que ningú tenia la clau que la desxifrava, ningú podia interpretar 
la informació.  

L’algorisme DH, al igual que el seu descendent RSA, el que permet és establir 
una clau simètrica i secreta, compartida entre els dos participants de la 
comunicació pel mateix canal insegur de la comunicació, com ara ho és 
Internet. El funcionament d’aquests algorismes és simple d’explicar tot i per 
entendre l’algorisme que crea el parell de claus es requereixen coneixements 
bàsics de matemàtiques basades en funcions d’aritmètica modular i d’una sola 
via. Bàsicament són un tipus de funcions que són relativament fàcils de 
realitzar però és extremadament complex fer-ne la seva inversa. A continuació 
veiem quina és la base de l’algoritme RSA tal i com s’explica a 
zonatic.usatudni.es (usatudni, 2011), que està dividit en tres passos: 

Generació de claus:   

• Cada usuari escull aleatòriament dos números primers diferents p i 
q, i amb longituds similars. 

• Es calcula el mòdul n=pq . 
• Es calcula la funció d’Euler (PHI) del mòdul: PHI(n)=(p-1)(q-1)  
• S’escull un número positiu enter e (exponent de la clau pública) 

menor que PHI(n), que sigui coprimer de PHI(n). S’ha comprovat que 
un exponent molt petit (per exemple: 3) pot suposar un risc per a la 
seguretat de l’algorisme. 

• Es determina un número d (exponent de la clau privada) que satisfaci 
la congruència:  d= e-1 (mod PHI(n))  

Llavors, (n,e) serà la clau pública i (n,d)  la clau privada, aquesta última 
mantenint-se en secret. 

Xifrat :  

• L’usuari A comunica la seva clau pública l’usuari B i guarda la clau 
privada en secret. L’usuari B desitja enviar un missatge M a l’usuari 
A. 

• Per a que la codificació no sigui vulnerable, es fa servir un mètode de 
camuflatge que es diu “padding shceme”, que afegeix bits extra al 
missatge que es vol enviar, de forma que al xifrar el missatge M 
quedi ocult entre informació redundant. 

• A continuació, l’usuari B converteix el missatge M en un número 
sencer m menor que n, mitjançant un protocol reversible acordat 
prèviament. 

• Llavors B calcula el text xifrat c mitjançant la operació c=m e  (mod n)  
i transmet c a A. 

Desxifrat :  
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• A pot recuperar m a partir de c, utilitzant el seu exponent d de la clau 
privada: d=c d m(mod n)  

• Ara A pot recuperar el missatge original M invertint l’esquema de el 
“padding scheme”. RSA ha de ser combinat amb alguna forma 
d’omplir el missatge original amb informació redundant, ja que sinó, 
el valor de M  pot portar a xifrats insegurs.  

Un problema derivat de l’ús d’RSA es que és molt més lent computacionalment 
que els sistemes criptogràfics simètrics com per exemple DES (Data Encription 
Standard) que és molt més ràpid. Per tant, a la pràctica, el receptor primer xifra 
la clau simètrica amb RSA i li envia al servidor i després xifra els missatges 
amb la clau simètrica que el servidor ja te al seu poder per desxifrar-los. Al fer 
això s’aconsegueix que lo que s’està xifrant amb RSA es molta menys 
informació que si es xifrés tot el missatge amb les claus privades i publiques i 
per tant el processat de les operacions és més ràpid i es manté segur. 

Continuant amb l’explicació de l’algorisme de claus públiques, com dèiem, lo 
que xifra la clau pública, només ho pot desxifrar la clau privada, i lo que xifra la 
clau privada només ho pot desxifrar la clau pública. El procediment per tant, 
consisteix en que l’emissor xifra les dades amb la clau pública del receptor de 
forma que aquest és l’únic que pot desxifrar el missatge, ja que és la única 
persona del sistema que disposa de la clau privada. El destinatari procedeix de 
la mateixa manera tot fent ús de la clau pública del emissor, intercanviant els 
papers per a poder crear una comunicació privada de doble sentit. 

En aquests sistemes la clau és com dèiem de longitud fixa, tot i que pot variar 
segons el que s’estipuli prèviament a l’hora de generar-les. Un factor important 
és que la longitud de les claus es lo que permet que aquest sistema sigui més o 
menys fiable, en el cas de RSA les longituds varien entre 1024 i 4096 bits per 
clau, i en el cas concret del DNIe, s’utilitzen claus de 2048 bits de longitud que 
resulta en un total de més de 2���� claus diferents, en números decimals 
estaríem parlant d’unes 600 xifres de longitud per a una sola clau. Així podem 
entendre per que es pot deduir que mai es repetiran dos parells de claus. 

5.3. “Man In The Middle” 

En el sistema de claus públiques per a xifrar la informació d’un canal, tot i que 
funciona, te un problema important i és el denominat MITM (Man In The 
Middle). Aquest consisteix en que un possible atacant, podria suplantar la 
identitat de l’emissor sense que el destinatari ho sabes, tot entregant-li la seva 
clau pública. De la mateixa manera, podria fer-se passar per el destinatari ja 
que l’emissor no te forma d’assegurar que la clau pública que ha agafat és la 
del seu destinatari. En resum, l’atacant podria establir-se al mig d’una conversa 
fent-se passar per als dos interlocutors i podent simplement visualitzar tota la 
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informació o inclús modificant-la sense que els altres ho sabessin. Per a 
entendre-ho, a la figura 8 podem veure un esquema de l’escenari. 

 

Figura  8: Funcionament de la vulnerabilitat "Man I n The Middle" 

Com que la clau pública per si sola no garanteix la identitat del interlocutor, tant 
el ciutadà com el servidor d’Ecràcia podrien pensar que s’estan comunicant 
directament, quan no és així. Per a arreglar aquest problema, és fa ús del 
sistema d’autenticació que veurem a continuació. 

5.4. Autenticació i certificats digitals 

Per resoldre el problema del MITM, es van idear els certificats digitals, que 
garanteixen la identitat digital d’aquells que disposin d’un. Un certificat digital no 
és més que un document electrònic protegit criptogràficament de forma que es 
pot utilitzar en entorns no segurs. Aquests certificats tenen validesa oficial ja 
que estan firmats digitalment per les autoritats anteriorment definides a les que 
se’ls ha delegat la responsabilitat de corroborar la identitat dels interlocutors, 
d’expedir-los els certificats i mantenir-ne la seva vigència. Tot i així s’ha de 
partir de la base de que es confia en aquestes autoritats, altrament no seria 
possible que el sistema funcionés. 

Aquí és on veiem lo necessària que és una autoritat de certificació i les altres 
autoritats que l’ajuden a desenvolupar aquesta tasca tant especial per a fer que 
el sistema funcioni. 

Com dèiem, per a establir un canal segur es farà ús de SSL (Secure Socket 
Layer) però per a que les dues parts puguin tenir la certesa de que s’estan 
comunicant entre elles i no amb altres que intenten suplantar la seva identitat, 
farem ús d’una variant d’SSL que incorpora un mecanisme anomenat 
autenticació mútua  en anglès “mutual autentication” que és el que fa ús dels 
certificats, de forma que permet al servidor i al usuari fer-ne l’intercanvi. És 
quelcom comparable a quan un ciutadà li ensenya el seu DNI a un agent de la 
policia i aquest li ensenya la seva placa d’identificació. A la figura 9 extreta de 
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la web de Cisco (Stallings, 1998), podem veure un gràfic del protocol que es 
segueix pas a pas, els paquets que s’intercanvien per a realitzar la autenticació 
mútua, en el procés d’encaixada de mans o en anglès “hand-shake” qui 
gestiona l’establiment d’aquestes comunicacions. 

 

 

Figura  9: Protocol "Handshake" per a l'establiment de connexions SSL amb autenticació mútua 

El client demana connexió al servidor, aquest respon anunciant que s’hi te 
connectivitat, i enviant-li al client el certificat i la clau pública per a que més tard 
el client pugui desxifrar el seu contingut amb aquesta. Com que només el 
servidor podrà haver creat aquell certificat, l’usuari tindrà la certesa de que qui li 
ha enviat és qui diu ser. Després el client segueix el mateix procediment 
enviant el seu certificat extret del DNIe. Un cop enviat, s’estableixen diferents 
paràmetres com quin xifrat es farà servir i la clau d’aquest xifrat que només ells 
dos compartiran. 

De cara al certificat que conté el DNIe, cal tenir en compte que qui el tingui 
haurà d’identificar-se com a propietari, i per tant no es pot permetre que ningú 
més a part del ciutadà propietari del DNIe hi tingui accés. Per tant ens caldrà un 
control d’accés al certificat de forma que només les persones censades amb 
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possessió DNIe vàlid, podran accedir a la informació continguda a Ecràcia. 
Podem dir doncs que l’autenticació és el procés electrònic pel qual es verifica la 
identitat digital d’un usuari. 

Existeixen diferents formes d’autenticar a un usuari que te el DNIe, per exemple 
es podria fer ús d’un lector d’empremtes dactilars, però afegir un lector 
d’empremtes a més a més del de targetes intel·ligents s’escapa de les 
necessitats plantejades al projecte. Una alternativa és demanant el codi CHV 
(Card Holder Verification) també conegut com PIN, que és la contrasenya que 
es necessitarà per garantir l’accés al lloc web. Així doncs, amb el PIN tindrem 
un sistema que es mantindrà robust i senzill. 

El DNIe ens permetrà doncs, realitzar l’autenticació del ciutadà davant de la 
pàgina web. Això vol dir que mitjançant els certificats que aquest incorpora, 
podrem verificar la seva identitat. Però també ens interessa que el ciutadà 
tingui la certesa de que el servidor amb el que s’està comunicant és el 
d’Ecràcia i no una altre entitat que intenta suplantar la identitat del servidor, 
com quan l’agent de policia mostra la seva placa.  

Així doncs, les autoritats certificadores, també han d’expedir un certificat al 
servidor, de forma que aquest pugui identificar-se al ciutadà, usuari de la 
plataforma. Per aconseguir aquest certificat és necessari registrar l’aplicació 
finalitzada, de tal forma que puguin certificar que aquesta no recull dades de 
forma il·lícita i fa un bon ús d’aquestes. A més, s’ha de pagar per ell i passar tot 
un seguit de processos que sota el meu parer eren innecessaris per a 
demostrar la funcionalitat de l’aplicació i res més, ja que en principi no serà feta 
servir en la realitat. Arribats a aquest punt, es va optar per obtenir un certificat 
auto firmat. Això vol dir que en contres d’obtenir-ne un expedit per la DGP, des 
del mateix servidor és possible crear-ne un com si aquest fos un autoritat 
certificadora, de tal forma que es podrà establir el protocol SSL amb 
autenticació mútua, però l’usuari obtindrà un certificat en el que normalment no 
hauria de confiar, doncs no assegura que amb qui s’està comunicant sigui algú 
avalat per l’autoritat certificador de la DGP. 

Fins ara hem vist com crear comunicacions xifrades per un canal insegur sense 
necessitat d’una clau secreta prèviament establerta per un mitjà diferent. Però 
això no ens assegura que qui ens envia els missatges sigui qui diu ser, i el 
nostre objectiu és poder tenir la certesa de que l’emissor és qui pensem que és. 
Per a solucionar aquest problema, es fa servir el mateix sistema de claus 
públiques, però aquesta vegada es fa servir d’una forma diferent. Si un usuari 
empra la seva clau privada per a xifrar un missatge, és evident que tothom 
podrà llegit la informació que vol transmetre ja que tothom podria disposar de la 
clau pública. Però lo important és que només ell podrà haver xifrat aquell 
missatge, ja que la clau privada és única i per tant pot ser assignada a una 
única persona que la identifiqui. 
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Les idees principals s’han extret del document PDF “Ponencia DNIe 
autenticación” (Sierra & Miguel, 2013). 

Tots aquests certificats estan conformats per tres parts diferents. 

• Clau privada: Ja definida anteriorment, la clau privada es una 
contrasenya que només el propietari del certificat pot conèixer. 

• Clau pública: La clau pública és una clau generada en base a 
l’anterior, i l’usuari del certificat la podrà entregar lliurament a tothom 
qui desitgi comunicar-se amb ell. 

• Document X.509 v3: Aquest document conté d’una forma 
estandarditzada, la clau pública, juntament amb les dades del ciutadà 
(nom, DNI, data naixement, etc). A més a més, aquest està firmat per 
una CA (Certificate Authority) del anglès Autoritat de certificació, que 
d’aquesta manera certifica l’autenticitat de les dades contingudes. 

Segons zonatic.usatudni.es (Los certificados de autenticación y firma del DNIe, 
2009)  tant el certificat de firma com el d’autenticació compleixen amb les 
normatives internacionals següents: 

• ETSI TS 101 862: Qualified Certificate Profile. 
• RFC 3739 Internet X.509 Public Key Infrastructure: Qualified Certificates 

Profile. 

5.5. Integritat dels missatges  

Aquest sistema esta basat en el protocol repte - resposta, on el servidor 
d’Ecràcia envia una cadena de caràcters i el sistema del ciutadà haurà de 
contestar amb una resposta vàlida que necessita ser autenticada. El 
procediment és com s’explica a continuació: 

Cada part implicada te un parell de claus, la pública i la privada. El servidor 
d’Ecràcia envia el repte a l’usuari que es vol autenticar. L’equip de l’usuari 
calcula el resum de les dades “hash” i ho xifra amb la seva clau privada 
d’aquest. Llavors retorna les dades calculades al servidor qui en desxifra la 
resposta utilitzant la clau pública de l’usuari, tot verificant que el resum calculat 
per l’usuari coincideix al resum que ell ha calculat amb el repte que havia enviat 
en primera instància. 

5.6. DNIe 

EL DNIe és una targeta criptogràfica o targeta intel·ligent que disposa d’un xip 
integrat d’accés per contacte físic, amb el que s’ofereixen múltiples 
funcionalitats ja que esta basada en un sistema de fitxers, aplicacions i 
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comandes per interactuar amb les dades que conté. Per a veure quina és la 
part necessària per a l’ús del DNIe dintre de la totalitat del sistema podem 
veure l’esquema de la figura 10.

 

Figura  10: Part del sistema dedicada al DNIe 

5.6.1. Arquitectura del DNIe 

L’arquitectura del DNIe compleix amb estrictes normatives regulades per 
diferents organismes tant espanyols com europeus. La majoria d’aquestes 
normatives estan descrites en documents que son de pagament, com per 
exemple els ISO que es poden comprar a la seva pàgina web. Tanmateix es 
permet la visualització dels temes que tracten, així doncs, coneixent quins son 
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els estàndards que contempla el DNIe podem detallar-ne d’una forma una mica 
més profunda els criteris que el regeixen i que es són els que es descriuen a 
continuació. 

ISO 7816 

És un estàndard tècnic de 15 parts, que tracta sobre les targetes intel·ligents i 
que va ser creat per la Organització Internacional per a l'Estandardització (ISO) 
i la Comissió Electrotècnica Internacional (IEC). Aquesta normativa es va crear 
per a promoure la interoperabilitat entre targetes i terminals de diferents 
fabricants de forma que quedaven descrites les característiques físiques de les 
targetes intel·ligents amb xip de contacte. A més a més, els fabricants havien 
de crear els dispositius de tal manera que poguessin establir comunicació 
mitjançant les llibreries de la pròpia norma. 

Tal i com s’explica a zonatic.usatudni.es (Los certificados de autenticación y 
firma del DNIe, 2009), dels 15 punts d’aquesta normativa, els quatre primers 
són els més remarcables i els que podríem dir que són necessaris per a una 
correcte comunicació amb les targetes intel·ligents. A més a més aquests 
quatre punts coincideixen amb els quatre punts que s’expliquen en el document 
proporcionat per INTECO sobre desenvolupament d’aplicacions amb DNIe i 
són els que es procedeixen a resumir a continuació. 

ISO 7816-1 Característiques físiques 

Com el seu nom indica, tracta sobre les característiques físiques que ha de 
complir una targeta que compleixi amb la normativa, de tal forma que 
s’estableixen els valors màxims d’exposició per a una sèrie de fenòmens 
electromagnètics, temperatura, elasticitat de la targeta, entre d’altres.  

ISO 7816-2 Mida i localització dels contactes del xip 

Aquesta part tracta sobre les dimensions i situació exacte del xip de contacte 
que conté la targeta de forma que els lectors es puguin construir unívocament i 
al introduir-hi  una targeta quadri a la perfecció. També s’inclouen les normes 
sobre la disposició dels connectors elèctrics del xip, concretament n’estableix 8 
que s’exposen a les figures 11 i 12. 

Nom del contacte  Funció Nom 

C1 Vcc Voltatge en corrent continu 
C2 RST Reset o inicialització 
C3 CLK clock o senyal de rellotge 
C4 RFU Reservat per Futurs Usos 
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Figura  11: Taula de referència dels connectors del  xip del DNIe 

 

Figura  12: Gràfic de la disposició dels connectors  

ISO 7816-3 Senyals electròniques i protocols de transmissió 

Tracta sobre les senyals electròniques i protocols de transmissió, de forma que 
se’n especifica la potència, l’estructura i la informació que es transmet entre el 
circuit integrat o xip del DNIe i d’interfície del dispositiu lector de targetes. En 
els punts següents veiem amb més detall quins són els aspectes que es tenen 
en compte en aquesta normativa: 

• ISO7816 3.1 Valors de corrent i tensió 
• ISO7816 3.2 Procediment operatiu per a targetes amb circuits integrats 
• ISO7816 3.3 Resposta a un reset 
• ISO7816 3.4 Selecció del tipus de protocol mitjançant PTS (Protocol 

Type Selection) 
• ISO7816 3.5 Tipus de protocol T=0, protocol de transmissió de caràcters 

asíncrona half-duplex 

ISO 7816-4 Organització, seguretat i comandes per al intercanvi d’informació 

Aquest apartat especifica els següents punts: 

• El contingut dels missatges, comandes i respostes transmeses per la 
interfície del dispositiu a la targeta i al inrevés. 

• L’estructura i el contingut dels bytes històrics enviats per la targeta 
• L’estructura d’arxius i de les dades 
• Mètodes d’accés als arxius i dades en la targeta 
• Mètodes per a la transmissió de missatges de forma segura 
• Mètodes d’accés als algoritmes processats per la targeta 

C5 GND contacte de terra 
C6 Vpp Voltatge pic a pic 
C7 I/O input/output o entrada/sortida 
C8 RFU Reservat per Futurs Usos 

VCC        GND 

RST        Vpp 

CLK         I/O 

RFU        RFU 
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Per a poder entendre una mica més el funcionament intern del xip definit per 
ISO7816-4, s’expliquen a continuació com es disposen les dades genèricament 
dins d’un xip d’una targeta intel·ligent com el DNIe i com s’accedeix a elles. 

Objectes de dades 

La codificació TLV (Tag Length and Value) consisteix en la ordenació dels 
objectes de dades en tres camps tal i com indica el seu nom, etiqueta que és 
l’identificador dels valors, longitud que indica la mida de les dades indicades 
per les etiquetes i per últim les dades en sí. 

Organització per al intercanvi d’informació 

Per a organitzar l’intercanvi d’informació entre la targeta i la interfície de 
comunicació s’utilitzen una sèrie de comandes anomenades APDU (Application 
Protocol Data Unit). 

Estructura per a les aplicacions i dades 

Aquesta és la especificació del format de sistema d’arxius de la majoria dels 
sistemes operatius  de les targetes intel·ligents inclòs el del DNIe. 
Concretament hi ha dues categories d’estructura, la DF (Dedicated File) que 
seria l’anàloga a una carpeta d’un sistema operatiu qualsevol i la EF 
(Elementary File) que és un simple arxiu que no pot contenir-ne d’altres.  

A part també es disposa de dues formes d’organització lògica, la jeràrquica de 
DF que consisteix en un directori arrel MF (Master File) de on penjaran la resta 
de DFs i EFs i la paral·lela que no disposa d’un directori arrel de forma que la 
targeta suporta aplicacions independents i cada DF te la possibilitat de crear la 
seva pròpia jerarquia. 

En el cas concret del DNI electrònic, les dades estan dividides en tres en tres 
zones diferents i cadascuna conté diferents tipus d’informació, que es la que es 
defineix a continuació: 

Zona pública:  S’hi pot accedir en mode lectura sense cap tipus de restricció. 
Aquest zona conté la següent informació: 

• Certificat de la AC intermèdia emissora 
• Claus Diffie-Hellman 
• Certificat X.509 de component: El certificat electrònic de component 

permet l’establiment d’un canal xifrat i autenticat entre la targeta i els 
controladors de l’ordinador del ciutadà.  

• Clau RSA pública d’autenticació 



60 
 

• Clau RSA pública de no repudi  

Zona privada:  S’hi pot accedir en mode de lectura per al ciutadà, fent ús de la 
clau personal d’accés o pin. Aquest zona conté la següent informació: 

• Certificat de firma 
• Certificat d’autenticació 
• Clau RSA privada d’autenticació 
• Clau RSA privada de firma 

 
Zona segura:  El ciutadà hi pot accedir únicament per a la seva lectura en els 
punts d’actualització del DNIe, situats a totes les comissaries de l’estat 
espanyol. Aquest zona conté la següent informació: 

• Dades de filiació del ciutadà: Són les mateixes que la informació impresa 
que es mostra a les dues cares del DNIe. 

• Imatge de la fotografia: És la fotografia que correspon al ciutadà 
propietari del DNIe, també impresa al frontal del DNIe. 

• Imatge de la firma manuscrita: Firma manuscrita digitalitzada del 
propietari del DNIe, també impresa al frontal del DNIe. 

• Patró d’impressió dactilar: Empremta dactilar digitalitzada del propietari 
del DNIe. 

• Dades de gestió: que consten únicament de la traça de fabricació i del 
número de sèrie del suport. 

5.6.2. El lector de targetes intel·ligents 

El lector LTC31 USB, és el més popular y econòmic de la seva gama. 
Dissenyat especialment per al seu ús en entorns de firma electrònica, 
identificació i autenticació. És totalment compatible amb el DNIe, i altres 
targetes criptogràfiques que compleixin l’estàndard ISO 7816 (1,2,3 y 4). 
 
Algunes dels principals avantatges del dispositiu són la seva fàcil instal·lació, ja 
que és “Plug&Play” (que es pot endollar i desendollar mentre l’ordinador està 
encès) i el seu firmware pot ser actualitzat per al propi usuari, permetin-li 
disposar sempre de la última versió.  

Algunes dades rellevants del lector són les de la fitxa tècnica que podem veure 
a la figura 13. 

Marca C3PO 

Series LTC31 USB 

Interfície USB 2.0 

Plug and Play SI 

Pes del producte 118 g 
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Dimensions 20,4 x 14,2 x 2,6 cm 

Número de modelo LTC31USB 

Color Negro 

Sistema operatiu Windows OS, GNU/Linux OS, Mac OS X, UNIX 
 

Figura  13: Taula d'especificacions tècniques del l ector del DNIe  

5.6.3. Controlador del lector de targetes intel·ligents 

Com hem vist el lector de targetes que hem escollit, es connecta a un ordinador 
a través d’un port USB2.0. Si bé no entrarem en la descripció d’aquest 
connectors ni en el protocol de comunicació que utilitza, ja que s’aparta massa 
de la línia principal del projecte, en aquest apartat descriurem qui és 
l’encarregat d’interpretar la informació del lector. Com en qualsevol hardware 
que s’endolla a un ordinador, per a que el sistema operatiu pugui interpretar el 
seu llenguatge, li cal in intèrpret que li tradueixi les instruccions a un altre 
llenguatge que pugui interpretar. Això és lo que es denomina com a 
controlador, i afortunadament, Windows incorpora tot un gran repositori de 
controladors al que pot accedir en el moment en que detecti un dispositiu 
desconegut, per poder comunicar-s’hi. Concretament en el cas del lector de 
targetes escollit, el nom del controlador que Windows usa és el Lector de 
targeta intel·ligent Usbccid de Microsoft (WUDF).  

A més a més, caldrà executar l’aplicació de serveis de Windows que podem 
veure a la figura 14, que és la encarregada de iniciar, parar i configurar els 
diferents serveis de Windows.  

 

 
 

Figura  14: Finestra de serveis de Windows 

Un cop aquí cal dirigir-se a la fila en la que posi targeta Intel·ligent i fer clic a la 
opció d’inici automàtic així com al de iniciar tal i com es mostra en la figura 15, 
per tal arrencar el servei en la sessió actual de l’usuari. 
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Figura  15: Propietats de la targeta intel·ligent  

5.6.4. El mòdul criptogràfic 

El controlador del lector no és suficient per interpretar les comunicacions amb 
el DNIe, doncs en cal un altre per al propi DNIe que faci que el sistema operatiu 
pugui comunicar-s’hi a través d’una capa superior a la del lector. En el servei 
d’actualització de “Windows Update” es troba disponible la versió més moderna 
d’aquest, que al igual que els controladors del lector s’instal·len 
automàticament, concretament quan s’introdueix la targeta al lector.  

Com s’explica a la web de Microsoft (Smart Card Minidrivers, 2009) aquest 
controlador esta basat en l’arquitectura Smart Card Mini-Driver (SCMD) que vol 
dir mini controlador de targetes intel·ligents, també coneguda com Smart Card 
Module (SCM), en català Mòdul de targeta intel·ligent, de Microsoft. A més a 
més a la web dnielectronico.es (Módulo criptografico para DNIe, 2011) s’explica 
que SCM funciona per als navegadors Microsoft Internet Explorer i per Google 
Chrome, no sent així pel navegador Mozilla Firefox que utilitza una arquitectura 
diferent anomenada PKCS#11. Una o altre és indiferent, dependrà de la 
preferència que tingui l’usuari. 

En el cas de tenir les actualitzacions automàtiques de Windows desactivades, o 
de que els controladors que aquesta ha instal·lat no funcionin, des del lloc web 
del DNIe s’ofereix un executable que realitza diferents passos per a realitzar 
una instal·lació completa d’aquesta. 

Aquest executable es quelcom similar a un assistent, que realitzarà accions 
com instal·lar els controladors del lector, instal·lar el mòdul criptogràfic per a 



 

tots els navegadors suportats i instal·lats al sistema, validar els certificats del 
DNIe o inclús procedir amb la desinstal·lació de tot lo anterior. Per a fer que 
l’assistent funcioni caldrà tenir la última versió de Java Access Bridge i 
executar-lo amb permisos d’administrador. 
zonatic.usatudni.es (Asistente de instalacion del DNIe, 2011)
s’hauran de seguir els tres passos, que són anàlisi inicial, instal·lació i validació
que podem veure a la figura 16

Figura  16 : Passos per a la instal·lació de l’assistent instal ·lador del DNIe

En el meu cas, tot i seguir els
instal·lar el DNIe a algunes màquines, ja que mostraven un erro
veure a la figura 17, en el que s’informava de que es contactes amb el fabricant 
per procedir al correcte funcionament.

 

 

Figura  17 : Errors de l'assistent per a la instal·lació del DN Ie

Després de comprar un segon lector i trobar
vaig decidir provar-lo en diferents ordinadors, descobrint que en alguns si que 
funcionava procedint de i

tots els navegadors suportats i instal·lats al sistema, validar els certificats del 
DNIe o inclús procedir amb la desinstal·lació de tot lo anterior. Per a fer que 

ssistent funcioni caldrà tenir la última versió de Java Access Bridge i 
lo amb permisos d’administrador. Tal i com es descriu al lloc web 

(Asistente de instalacion del DNIe, 2011), un cop executat
s’hauran de seguir els tres passos, que són anàlisi inicial, instal·lació i validació

dem veure a la figura 16. 

 

: Passos per a la instal·lació de l’assistent instal ·lador del DNIe

En el meu cas, tot i seguir els passos cuidadosament, va ser impossible 
instal·lar el DNIe a algunes màquines, ja que mostraven un error com es pot 

en el que s’informava de que es contactes amb el fabricant 
cedir al correcte funcionament. 

 

: Errors de l'assistent per a la instal·lació del DN Ie 

Després de comprar un segon lector i trobar-me amb els mateixos problemes, 
lo en diferents ordinadors, descobrint que en alguns si que 

funcionava procedint de idèntica manera, podent arribar al final de la 
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tots els navegadors suportats i instal·lats al sistema, validar els certificats del 
DNIe o inclús procedir amb la desinstal·lació de tot lo anterior. Per a fer que 

ssistent funcioni caldrà tenir la última versió de Java Access Bridge i 
Tal i com es descriu al lloc web 

n cop executat 
s’hauran de seguir els tres passos, que són anàlisi inicial, instal·lació i validació 

: Passos per a la instal·lació de l’assistent instal ·lador del DNIe  

passos cuidadosament, va ser impossible 
r com es pot 

en el que s’informava de que es contactes amb el fabricant 

 

me amb els mateixos problemes, 
lo en diferents ordinadors, descobrint que en alguns si que 

dèntica manera, podent arribar al final de la 
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instal·lació. De fet encara va caler un últim pas per a completar-la 
correctament, doncs la part de validació no finalitzava satisfactòriament. 
Després de reiterades proves la conclusió va ser que el DNIe era defectuós i al 
anar a renovar-lo, així m’ho van confirmar. Un cop adquirit un nou DNIe tot va 
concloure com s’esperava. 
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5.7. El servidor web 

El servidor web és el que per respondrà a les peticions dels usuaris o ciutadans 
quan aquests vulguin accedir al servei i si aquests s’autentiquen 
satisfactòriament els hi donarà accés. Per a veure quina és la part del servidor 
en la totalitat del sistema podem veure l’esquema mostrat en la figura 18. 

 

Figura  18: Zona del servidor web dins de l'esquema  general de la infraestructura 

Quan s’ha desenvolupat un lloc web, en la primera fase d’execució es diu que 
està en preproducció ja que aquest es troba funcionant però en un entorn 
tancat, no connectat a internet. Els entorns de preproducció serveixen per a fer 
proves i comprovar el bon funcionament d’una aplicació. 
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Un cop provada l’aplicació, es pot passar a producció, per a que el lloc web 
pugui estar en línea i els usuaris o ciutadans s’hi puguin connectar des de 
qualsevol punt . Per a fer-ho cal contractar dos serveis que són els descrits a 
continuació. 

El primer servei és el de allotjament o “hosting” en anglès, aquest és 
l’encarregat d’emmagatzemar tots els arxius que composin el lloc web, tot 
executant-los quan un usuari vulgui accedir a ells, donant així la funcionalitat de 
servidor web remot.  

L’altre, és el servei de DNS (Domain Name Service), que donarà accés a la 
pàgina mitjançant una cadena de lletres per facilitar l’escriptura de la ruta a on 
s’allotja el lloc web. Si aquest servei no estigués contractat, la única forma 
d’accedir al servidor web seria escrivint la seva direcció pública o IP pública de 
les inicials en anglès (Internet Protocol). Aquesta direcció és comparable a la 
direcció d’un domicili, necessària per a que una carta pugui arribar al seu 
destinatari. Lo que fa el servei DNS és substituir la IP del servidor on estigui 
emmagatzemada la web pel nom de domini que es vulgui. Aquest nom de 
domini haurà d’estar registrat prèviament de forma que al igual que la IP 
pública, sigui únic en tot el món, evitant que dues webs tinguin la mateixa 
direcció, igual que no poden existir dos domicilis amb la mateixa direcció, ja 
que es podria saber quin és el destí al que es vol arribar. 

Per a que el servidor pugui intercanviar les claus públiques i els certificats 
necessaris per a establir les connexions segures i autenticar al ciutadà, caldrà 
una configuració especial, que veurem també en aquesta secció. 

5.7.1. Maquina virtual 

Donat que s’ha desenvolupat l’aplicació en el mateix entorn de proves, es pren 
la decisió de crear una màquina virtual a on instal·lar-hi el servidor. D’aquesta 
manera es te la màquina virtual fàcilment transportable i es poden fer còpies de 
seguretat, tant per possibles accidents com per poder fer modificacions de 
configuració amb la certesa de que si quelcom deixes de funcionar es podria fer 
un pas endarrere a algun punt tot funciones bé. Per a crear les màquines 
virtuals es va decidir utilitzar VirtualBox degut al seu caràcter gratuït i a l’extens 
ús que te, de forma que si es tenia qualsevol problema es podria resoldre més 
fàcilment accedint a comunitats a on altres usuaris ja haguessin passat pels 
possibles problemes que possiblement es trobarien durant el desenvolupament. 

5.7.2. Xarxa LAN 

Per a fer que el client es pugui connectar al servidor introduint tan sols la 
direcció URL en el navegador, caldria un servei DNS. Donat que només va 
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caldre un client per a desenvolupar i fer més endavant fer la demostració, vaig 
considerar que no era necessari muntar tot un servei DNS, més encara tenint 
en compte que hi havia una opció molt més senzilla. Modificant l’arxiu hosts, a 
la carpeta C:\Windows\System32\drivers\etc tant del servidor com del client, i 
afegint la IP a la que es vol que un nom de domini dirigeixi i el nom de domini 
en sí ja en tindria prou per a que funcionés el sistema client servidor en una 
xarxa local. Seria de la següent forma: 

• Arxiu hosts del servidor 
• 127.0.0.1 www.ecracia.es  

En aquest cas la ip 127.0.0.1 és la que per defecte es configura al servidor per 
a que dirigeixi als navegadors cap a la seva carpeta arrel www. Per tant, un cop 
configurat aquest paràmetre, si  en el navegador del servidor escrivíssim 
www.ecracia.es i a la carpeta www hi tinguéssim el lloc web, podríem 
visualitzar-lo. D’aquesta forma podria desenvolupar l’aplicació directament al 
servidor, de forma que no caldria muntar la xarxa cada vegada. 

• Arxiu hosts del client 
• 192.168.1.195 www.ecracia.es 

De cara al client, la IP que introduïm per a que es dirigeixin els navegadors al 
introduir la direcció www.ecracia.es és la IP del servidor que s’ha establert com 
a fixa dins del rang de IPs de la xarxa local del router. Un cop configurat aquest 
paràmetre, quan introduïm la direcció al client, el sistema enviarà la petició al 
router, i aquest la dirigirà cap al servidor, que mostrarà el contingut de la 
carpeta arrel www. Això ens serviria per a provar el funcionament de la xarxa i 
l’ús del DNIe, ja que és en el client a on esta instal·lat el DNIe. 

Per a fer que la màquina virtual tingui accés a la xarxa local a on en seu host 
està connectat, cal configurar-li una interfície virtual. Per a fer-ho cal dirigir-se a 
la configuració de la màquina virtual a  través de VirtualBox com podem veure 
en la figura 19, activar la connexió mitjançant un adaptador pont de forma que 
la màquina virtual es connecti amb el router per la targeta wifi del host. 
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Figura  19: Configuració de la targeta de xarxa de la màquina virtual de VirtualBox 

5.7.3. WAMP 

Al ser Ecràcia una aplicació web, és necessari un servidor web. Pel cas, vaig 
escollir WAMP (Windows Apache MySQL PHP) que és un petit repositori 
d’aplicacions gratuïtes que inclou el servidor Apache, el servidor de bases de 
dades MySQL i l’intèrpret del llenguatge PHP, tot en un sol arxiu auto 
executable. A més a més és un dels més usats en el món de internet, ja que a 
també ofereixen versions per a Linux i Mac.  

A continuació podem veure’n la configuració necessària per a que pugui 
capturar els diferents certificats anteriorment descrits i així establir la connexió 
mútua SSL que estarà disponible a través del protocol HTTPS (Hyper Text 
Transfer Protocol Secured).  

Configuració de WAMP 

Per a que el servidor Apache instal·lat amb l’aplicació WAMP pugui accedir als 
certificats del servidor, servir la clau pública, accedir a la privada, verificar 
l’autenticitat del certificat rebut del DNIe i establir el protocol SSL de doble 
sentit, en centrem en dos arxius anomenats httpf.conf i virtualHosts.conf que 
formen part de la configuració del programa i són editables per a implementar 
les funcionalitats que vulguem. Per a realitzar-la adequadament s’hauran de 
introduir les següents línies de codi a aquests arxius. 
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Configuració HTTPS - httpd.conf  

Listen 443 

#Indica al servidor que accepti connexions provinents del port 443, que és 
#l’estàndard per al protocol HTTPS. 

LoadModule SSL_module modules/mod_ssl.so 

#Carreguem el mòdul (script) a on es troben totes les instruccions necessàries 
#per a que el servidor pugui executar la capa SSL. 

Include conf/extra/httpd-vhosts.conf 

#Incloem l’arxiu httpd-vhost.conf que contindrà els hostes simulats o virtuals 
#dins del mateix servidor, de forma que podrem adreçar als clients a una 
#carpeta de l’arrel del servidor o a una altre segons lo configurat en aquest. A 
#més a més, cada hoste virtual podrà tenir una configuració especial que 
#veurem a continuació. 

Configuració Virtual Hosts - Httpd-vhosts.conf 

En aquest cas primer cal explicar que com que l’autenticació es realitza només 
amb el DNIe funcionant, quan un usuari a accedeix al lloc web pot ser que 
encara no l’hagi posat dins del lector, o que ni tan sols tingui el lector instal·lat. 
Per això, cal una pàgina no segura transmesa mitjançant el protocol HTTP, que 
ofereixi a l’usuari la possibilitat d’entrar al lloc web si te el DNIe operatiu, o de 
descarregar el manual d’instal·lació del DNIe manuals si no és el cas. 

Manual basic instal·lació del DNIe a Windows (Manual basico utilizacion DNIe, 
2013). 

A aquesta pàgina s’accedirà mitjançant la URL http://www.ecracia.es que 
utilitzarà el port 80 per establir la connexió a l’arrel de la carpeta “acces” a on la 
tenim situada. 

#indiquem nou host virtual que accepti connexions pel port 80 

<VirtualHost *:80> 

#Indiquem el nom del servidor o host virtual 

ServerName www.ecracia.es 

#Indiquem la ruta a la que s’ha de dirigir l’usuari 

DocumentRoot "c:/wamp/www/acces" 

</VirtualHost>   



70 
 

Quan l’usuari accedeixi la aplicació, per la que s’haurà d’activar el protocol 
HTTPS, la URL necessària serà https://www.ecracia.es i en aquest cas l’usuari 
serà dirigit a una altre carpeta, en aquest cas “ecracia” a través del port 443 
que és el predefinit per aquest tipus de protocol.  

#indiquem nou host virtual que accepti connexions pel port 443 

<VirtualHost *:443> 

#Indiquem el nom del servidor o host virtual 

ServerName www.ecracia.es 

# Indiquem la ruta a la que s’ha de dirigir l’usuari 

DocumentRoot 'C:/wamp/www/ecracia' 

#Activem el motor SSL per a gestionar el protocol segur HTTPS 

SSLEngine on 

# Establiment de protocols xifrats de connexió, en aquest cas es descarta la 
versió SSLv2 per vulnerabilitats que no el fan segur. 

SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:-SSLv2 

#Indiquem la ruta al certificat del servidor 

SSLCertificateFile C:/wamp/bin/apache/apache2.4.9/c onf/ssl/dnie.crt 

#Indiquem la ruta a l’arxiu que conté les claus asimètriques del servidor 

SSLCertificateKeyFile C:/wamp/bin/apache/apache2.4. 9/conf/ssl/dnie.pem 

#Indiquem la ruta del certificat arrel de l’autoritat de certificació del DNIe 

SSLCACertificateFile C:/wamp/bin/apache/apache2.4.9 /conf/ssl/ACRAIZ-
SHA2.cer 

#Requerim a l’usuari que s’autentiqui amb el seu certificat 

SSLVerifyClient require 

#Establim el nivell de profunditat del certificat que rebem del DNIe, en el cas del 
DNIe, és 2 ja que el certificat ha passat per dos nivells d’expedició, el de 
l’autoritat de certificació i el de l’autoritat de registre 

SSLVerifyDepth 2 

#Activem opcions addicionals del protocol SSL, una és StdEnvVars que 
#inicialitza el conjunt estàndard de variables de l’entorn SSL, que és on es 
#guardarà temporalment el certificat rebut del DNIe i la seva clau pública, i 
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#ExportCertData que contindrà el certificat PEM X.509 del servidor i del client 
#per la connexió HTTPS actual i serà utilitzat per StdEnvVars per fer varies 
#comprovacions al certificat rebut. 

SSLOptions +StdEnvVars +ExportCertData 

</VirtualHost>  

5.7.4. OpenSSL 

Com hem vist en la configuració anterior del servidor, es fan servir les llibreries 
OpenSSL per a que aquest tingui les instruccions necessàries per a establir la 
connexió  HTTPS. No obstant OpenSSL també ens servirà per a crear el 
certificat auto firma que el servidor entregarà a l’usuari, ja que com havíem dit 
abans no s’obtindrà l’original de la DGP. 

Per a fer-ho s’ha seguit un manual d’Internet al bloc de mohamadikhwan.com i 
a continuació podrem veure quins són els passos , obrint un terminal amb 
permisos d’administrador i escrivint-t’hi les següents comandes 
(mohamadikhwan, 2013). 

1. Accedir a la carpeta on es troba OpenSSL.exe 
cd C:\wamp\bin\apache\apache2.4.9\bin\ 

2. Generar claus RSA 
openssl genrsa -des3 –out claucertificat.key 1024 

3. Generar arxiu certificat amb les claus generades anteriorment 
openssl rsa -in mycertname.key -out mycertname.pem 

4. Convertir certificat a format csr requerit pel servidor   
openssl req -new -key mycertname.key -out mycertname.csr -config 
C:\wamp\bin\apache\apache2.4.9\conf\openssl.cnf 

5. Configuració del certificat 
• Enter pass phrase for mycertname.key: 

o Country Name (2 letter code):ES 
o State or Province Name (full name):Catalunya 
o Locality Name (eg, city):Barcelona 
o Organization Name (eg, company): Ecracia 

• Organizational Unit Name (eg, section): Ecracia 
o Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name):ecracia.es 
o Email Address:miquel.marti@ecracia.com 

• Please enter the following 'extra' attributes to be sent with your certificate 
request 
o A challenge password: abc123! 
o An optional company name: abc123! 

6. Signar certificat 
 openssl x509 -req -days 365 -in dnie.csr -signkey dnie.key -out dnie.crt 
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5.8. Servidor OCSP 

El servidor OCSP, que és el que verifica l’estat del certificat d’un DNIe, forma 
part de la DGP (Direcció General de la Policia), i no pertoca a qui l’utilitzi, 
realitzar la seva configuració. No obstant com veurem més endavant en la 
explicació dels processos del FrameWork del DNIe, caldrà configurar la ruta del 
programa absoluta dintre del sistema operatiu de OpenSSL, que és qui enviarà 
la consulta des del servidor d’Ecràcia fins al OCSP i rebrà la resposta. A 
continuació podem veure en la figura 20, on es troba el servidor OCSP dins de 
la totalitat del sistema. 

 

Figura  20: Zona del servidor OCSP web dins de l'esq uema general de la infraestructura 
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5.9. Conclusions 

Per a la interpretació de tot el sistema necessari es va sol·licitar a INTECO 
(Instituto Nacional de las Tecnologias de la Comunicación) documentació a que 
es feia referència a molts llocs web però ja no estava disponible enlloc.  

Finalment van facilitar quatre PDF, que són els següents: 

• Formación DNIE- Unidad 1 - Bases conceptuales (INTECO, 2010) 
• Formación DNIE- Unidad 2 - Conociendo el DNIe (INTECO, 2010) 
• Formación DNIE- Unidad 3 - Desarrollo sobre DNIe (INTECO, 2010) 
• Guia INTECO autenticación (INTECO, 2010) 

Aquests documents han servit com a base essencial tant com per entendre el 
sistema per complet i poder-ne fer aquesta síntesi com per a desenvolupar la 
plataforma que usa el DNIe. 

  



74 
 

  



75 
 

6. Aplicació 

A partir d’aquest punt ja es pot procedir al desenvolupament de l’aplicació, 
primerament es tindrà en compte la metodologia de programació que com 
s’explica en el punt 6.1 està basada en MVC (Model Vista Controlador). Més 
tard, les classes principals que conformen la pàgina web, la base de dades, la 
part gràfica de l’aplicació i alguns mecanismes de seguretat tinguts en compte. 

6.1. Model Vista controlador 

Generalment el MVC (Model Vista Controlador) es una forma de dissenyar 
software per sistemes que han de disposar d’una interfície gràfica per a l’usuari. 
Aquesta metodologia d’organització pretén guiar als programadors amb 
l’objectiu de crear software fàcil de mantenir, de reutilitzar-ne el codi i de 
separar-lo conceptualment de forma que faciliti la seva interpretació. 

Aquesta separació conceptual esta basada en tres capes diferents, Models, 
vistes i controladors, i cadascuna s’encarrega d’una part diferent del 
programari, no distingint entre llenguatges de programació. 

La enginyeria del software tracta d’estudiar la manera en la que es poden 
millorar els processos de creació de programes, i una de les conclusions a les 
que s’ha arribat és fer ús d’una arquitectura basada en captes com ho es MVC. 
Per aplicar-la s’ha escollit aquesta metodologia amb la voluntat d’aprendre a 
realitzar un codi que tingui certa qualitat, de forma que es compti amb 
paràmetres desitjables per al desenvolupament d’una aplicació com aquesta, 
com ara la estructuració d’un programa o la reutilització dels seus processos.  

6.1.1. Models 

És la capa que conté els mètodes i mecanismes per accedir a la informació i 
actualitzar-la quan es requereixi. Per tant és la part que treballa amb les dades, 
variables o no, de l’aplicació. Aquestes habitualment estaran a la base de 
dades, per tant des de on s’accedirà a les taules per executar les instruccions 
al intèrpret de la base de dades, com veurem més endavant aquestes seran en 
el llenguatge MySQL.  

Hi ha un factor important que aquesta capa ha de tenir en compte i és la lògica 
de negoci. Això és, totes aquelles regeles en les que el software ha d’actuar 
d’una forma coherent davant de diferents situacions. Per exemple, si un usuari 
es dona de baixa, s’ha de tenir en compte que no només s’hauran d’eliminar les 
dades privades d’aquest, sinó que també s’hauran d’eliminar els missatges que 
s’hagi intercanviat amb altres usuaris, i els enllaços d’amistats que tenia. 
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6.1.2. Vistes 

Les vistes contenen el codi que reproduirà la visualització de la interfície gràfica 
d’usuari amb les dades extretes dels models. Com veurem més endavant, 
aquestes representacions gràfiques estaran fetes amb els llenguatges HTML i 
CSS tot i que per a recollir i mostrar les dades provinents dels models, es farà 
ús del llenguatge PHP que també s’explicarà en seccions posteriors. 

6.1.3. Controladors 

Aquesta capa conté el codi necessari per a respondre a les peticions dels 
usuaris que interactuen amb la interfície gràfica proporcionada per les vistes, 
en les que es pot demanar la visualització de diferents elements o pàgines. 

Aquesta capa serveix per a enllaçar les vistes i els models per controlar les 
diverses necessitats derivades del desenvolupament de l’aplicació, per tant la 
seva responsabilitat no és tractar directament amb les dades ni mostrar cap 
forma de sortida gràfica. 

Tal i com s’explica a la web desarrolloweb.com (Álvarez, 2014) podem 
entendre el funcionament de MVC amb el gràfic de la figura 21 on es descriu 
quina seria la direcció del flux en un sistema MVC i qui controla a qui. 

  

 

Figura  21: Relació del Model Vista Controlador 
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6.2. Estructura lògica (php) 

La estructura lògica ens mosta com és la part interna de l’aplicació que controla 
totes les dades i fa ús de la base de dades, operacions matemàtiques i altres 
funcions. Aquesta part és invisible per l’usuari però s’encarrega de fer funcionar 
tot lo que l’usuari veurà. S’ha escollit el llenguatge PHP per diferents raons, una 
és que és dels llenguatges més usats per a programar webs, degut a les seves 
funcions i que permet a programadors poc experimentats en entorns webs 
aconseguir resultats mínimament decents. Interactua fàcilment amb la base de 
dades i és fàcil imprimir els  resultats HTML que finalment veurà el ciutadà. 

6.2.1. Web 

Una de les parts més importants és l’accés a la pàgina, en l’esquema de la 
figura 22 veiem el model “m_mainPage.php” que és qui controla tot lo 
relacionat amb el inici de sessió i el registre, tot amb el DNIe. 

 

Figura  22: Funcionament lògic de la classe m_mainP age.php 

En PHP és necessari que una sessió s’iniciï al principi d’una classe, i si 
finalment se li denega l’accés a l’usuari, simplement s’eliminarà la sessió 
creada. 
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A partir d’aquí com hem descrit amb la metodologia MVC, cada element de 
cada menú es una classe principal que seria la part de controlador, aquest 
entregarà les dades de l’usuari al model i entre els dos arribaran a la vista per 
ser mostrada a l’usuari. 

En totes les classes serà afegit el menú principal, doncs ha d’aparèixer sempre 
per poder navegar correctament per la web. Però a més a més algunes de les 
seccions tenen un menú lateral i que en cada una de les seves subseccions 
l’inclouen igualment ja que formen part de la mateixa secció general. És el cas 
de la secció propostes, amistats i gestió del compte. 

A la figura 23 podem veure el model genèric per tots els controladors que 
composen cadascun dels menús. 

 

Figura  23: Model genèric per a les classes control ador dels menús 
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6.2.2. FrameWork DNIe 

Tal i com s’explica a la web dnielectronico.es del Ministeri del Interior 
d’Espanya (Introducción al DNI electrónico, 2011) el Framework del DNIe 
requereix una sèrie d’elements de software per al seu correcte funcionament. 
En el cas de la versió Framework escrita en el llenguatge PHP, al estar 
orientada exclusivament a l’entorn web, això implica les següents qüestions:  

• No requereix controladors del DNIe al servidor  
• Interactuarà amb el navegador de l’usuari que serà qui es comuniqui 

amb el Framework del DNIe, en les qüestions del DNIe. 
• Requerirà modificar la configuració del servidor d’aplicacions. Com ja 

hem vist en la secció prèvia, configuració de WAMP, per suportar al 
DNIe.  

• Requereix PHP 5.3 o superior amb les següents llibreries activades  
o Openssl2 (WAMP i el servidor Apache, l’incorporen per defecte).  

6.2.3. Instanciar el Framework DNIe. 

Situant la carpeta amb totes les classes del Framework del DNIe a l’arrel de 
l’aplicació web podrem, mitjançant la creació d’un objecte en PHP, accedir a 
totes les seves funcionalitats de firma, autenticació, etc. En aquest projecte 
concretament, només utilitzarem la autenticació i també el farem servir per 
extreure certes dades del ciutadà per completar el seu perfil d’usuari al 
registrar-lo. Per a instanciar la classe DNIeFramework caldrà doncs primer 
incloure l’arxiu DNIeframework.php al inici de sessió per accedir a l’objecte 
DNIeFramework. Ho farem amb la simple instrucció següent. 

 include_once '/DNIeFramework/DNIeFramework.php'; 

 $DNIeFramework = new DNIeFramework(); 

Després simplement podrem carregar el certificat públic del DNIe així: 

 $DNIeFramework->cargarCertificadoPublicoDNIe(); 

Confirmar la seva veracitat a la CA de la DGP mitjançant el protocol OCSP així: 

 $DNIeFramework->validacionCertificadoOCSP() 

I finalment si els passos anteriors han sigut satisfactoris ja podrem accedir a la 
informació del DNIe. 

 $num_dni=$DNIeFramework->obtenerNIF(); 

 $name = $DNIeFramework->obtenerNombre(); 



 

 $surnames = $DNIeFramework

 

6.2.4. Validació OCSP

Per a demostrar que la validació del DNIe ha tingut lloc, i que per tant el 
servidor esta efectivament realitzant la connexió amb el servei OCSP de la 
policia a la direcció http://ocsp.dni.es

Un programa “sniffer” és un programa capaç de capturar tot el tràfic sortint 
d’una targeta de xarxa i analitzar
capçaleres i tota la informació que s’està enviant i rebent des del hoste fins a 
internet. Wireshark concretament,
és el que sempre s’ha fet servir en les pràctiques de dive
coneixements adquirits ha
es pot veure en la figura 24.

Figura  

Podem veure a la part superior, la resposta del servei OSCP de la petició 
realitzada prèviament pel servidor a la línia número 50. La IP del servidor és 
193.104.0.240 i en el nostre cas, la interna de la màquina virtual des de on hem 
fet la captura és la 192.168.0.195. 
descriptiva d’un paquet, 

Al seleccionar el paquet, apareix a la part inferior de la captura de pantalla el 
contingut intern del paquet. De entre múltiples paràmetres del cos del paquet, 
hi podem trobar el més important de tots, que és el que indica si el certi
havia enviat el servidor és vàlid o no. Com que el DNIe usat en aquest cas no 
caduca fins al 2015, la resposta és “good” que vol dir que efectivament el 
certificat està actiu o no revocat.

$surnames = $DNIeFramework->obtenerApellidos(); 

Validació OCSP 

demostrar que la validació del DNIe ha tingut lloc, i que per tant el 
efectivament realitzant la connexió amb el servei OCSP de la 

http://ocsp.dni.es, s’ha fet ús del “sniffer” Wireshark. 

és un programa capaç de capturar tot el tràfic sortint 
d’una targeta de xarxa i analitzar-lo detalladament, podent visualitzar totes les 

i tota la informació que s’està enviant i rebent des del hoste fins a 
concretament, és un dels més coneguts i és gratuït, a més 

fet servir en les pràctiques de diverses assignatures i els 
han permès utilitzar-lo amb facilitat. El resultat ha sigut 

es pot veure en la figura 24. 

Figura  24: Captura de tràfic OCSP amb Wireshark 

Podem veure a la part superior, la resposta del servei OSCP de la petició 
ment pel servidor a la línia número 50. La IP del servidor és 

193.104.0.240 i en el nostre cas, la interna de la màquina virtual des de on hem 
fet la captura és la 192.168.0.195. Es pot apreciar en aquesta mateixa línia 
descriptiva d’un paquet, que el protocol emprat és OCSP. 

Al seleccionar el paquet, apareix a la part inferior de la captura de pantalla el 
contingut intern del paquet. De entre múltiples paràmetres del cos del paquet, 
hi podem trobar el més important de tots, que és el que indica si el certi
havia enviat el servidor és vàlid o no. Com que el DNIe usat en aquest cas no 
caduca fins al 2015, la resposta és “good” que vol dir que efectivament el 
certificat està actiu o no revocat. 
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demostrar que la validació del DNIe ha tingut lloc, i que per tant el 
efectivament realitzant la connexió amb el servei OCSP de la 

ireshark.  

és un programa capaç de capturar tot el tràfic sortint 
lo detalladament, podent visualitzar totes les 

i tota la informació que s’està enviant i rebent des del hoste fins a 
és un dels més coneguts i és gratuït, a més 

rses assignatures i els 
El resultat ha sigut 

 

Podem veure a la part superior, la resposta del servei OSCP de la petició 
ment pel servidor a la línia número 50. La IP del servidor és 

193.104.0.240 i en el nostre cas, la interna de la màquina virtual des de on hem 
en aquesta mateixa línia 

Al seleccionar el paquet, apareix a la part inferior de la captura de pantalla el 
contingut intern del paquet. De entre múltiples paràmetres del cos del paquet, 
hi podem trobar el més important de tots, que és el que indica si el certificat que 
havia enviat el servidor és vàlid o no. Com que el DNIe usat en aquest cas no 
caduca fins al 2015, la resposta és “good” que vol dir que efectivament el 
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6.3. bbdd (mysql) 

A continuació podem veure el diagrama relacional de la base de dades en la 
figura 25, a on surten totes les taules que conté la base de dades per a que la 
web pugui emmagatzemar tota la informació i funcionar degudament. Són un 
total de 8 taules algunes amb claus primàries, normalment per als números 
d’identificació, però també per altres camps com per exemple el correu 
electrònic i el número de DNI a la taula de membres. 

 

 
 

Figura  25: Relació de les taules de la base de dad es d'Ecràcia 

 

La primera taula que s’emplena quan un usuari decideix utilitzar la plataforma 
és la de membres, tant per si es pretén registrar com a nou usuari, tant com per 
si vol ingressar a dintre del sistema. Aquesta taula consta d’onze camps que es 
detallen a la captura de la figura 26. 
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Figura  26: Taula membres de la base de dades 

 

Com podem apreciar en la figura 26, hi ha declarades 3 claus primàries que 
són “id”, el número únic identificador de cada membre o usuari, “email” que no 
pot estar repetit i el “dni” que tampoc es pot descriure un cas a on es repeteixi. 
La resta de camps són “name” per al nom propi de l’usuari, “surname” pel 
cognom, dni, localitat i imgSrc a on es desa la ruta a la imatge de perfil. 

La taula de la figura 27 és tant important com la de membres, és la de 
propostes, i consta de 12 camps. Les claus primàries en aquest cas són “id” de 
les propostes i el títol. 

 
 

Figura  27: Taula propostes de la base de dades 

Els camps restants són “idUser” que fa referència a l’usuari que ha introduït la 
proposta, “body” que és el text complet de la proposta, “locationType” que seria 
l’àmbit, “regionName” com a nom de l’àmbit especificat, “data” dia i hora de la 
creació de la proposta, “rateSi” com a número de vots a favor que la proposta 
ha obtingut, “rateNo” número de vots negatius, “likeSuma” suma total de les 
puntuacions aconseguides en les notes de valoració de cada proposta, 
“valorants” total d’usuaris que han valorat la proposta i així poder fer els càlculs 
de la nota mitja i “aprovades” es marca amb un 0 si encara no ha estat 
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aprovada, amb un 1 si ha estat aprovada, amb un 2 si rebassat el límit de 
votants mínim i ha sigut declinada, i 3 en el cas d’empat on el sistema 
simplement esperaria al següent vot per a fer el desempat. 

Seguidament la taula valoracions de la figura 28, que conté la valoració que ha 
fet cada usuari de les propostes, per a que quan la torni a visualitzar sàpiga 
quina puntuació havia donat a cada proposta, i per a que només es pugui 
valorar una sola vegada. En aquest cas no tenim claus primàries ja que un 
usuari pot haver valorat més d’una proposta i una proposta pot haver sigut 
valorada més d’una vegada.  

 
 

Figura  28: Taula valoracions de la base de dades 

La taula vots de la figura 29 és gairebé idèntica a la de valoracions, amb la 
diferència que en comptes de guardar puntuacions numèriques, es guarden les 
paraules “si” o “no” segons què hagi votat cada usuari per a cada proposta. 

 
 

Figura  29: Taula vots de la base de dades 

Al igual que el cas anterior, aquesta taula no necessita cap clau primària ja que 
un usuari pot votar totes les propostes que vulgui i una proposta pot ser votada 
moltes vegades. 

La taula comentaris de la figura 30, també fa referència a les propostes. En 
aquesta s’hi guarden els comentaris a favor i en contra que es visualitzen als 
detalls de les propostes. Cada comentari te una un camp “idComentari” com a 
número d’identificació, un camp “idProposta” per a conèixer a quina proposta fa 
referència, un camp “comentariPro” en el cas de que s’hagi afegit un comentari 
a favor, un camp “comentariContra” en el cas de que s’hagi afegit un comentari 
negatiu i l’id del comentador, per a mostrar el seu nom i fotografia. 

 
 

Figura  30: Taula comentaris de la base de dades 
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6.4. Disseny amb CSS3 i HTML5 

Ja fa uns anys es va definir un estàndard per a presentar als navegadors 
interfícies gràfiques on poguessin obtenir la informació dels servidors d’una 
forma més visual. Aquell estàndard és en realitat un llenguatge basat en 
etiquetes anomenat HTML (HyperText Markup Language).  

D’ençà, internet ha canviat i evolucionat molt, així com aquest llenguatge 
informàtic, que actualment ja disposa de la versió 5, des dels seus inicis es 
manté senzill però útil, i és la base de tota pàgina web en l’actualitat. Aquest 
doncs és el llenguatge escollit per programar les vistes de la web ja que te el 
monopoli del sistema d’intercanvi de documents a internet, el www (World Wide 
Web) o web a tot el món.   

No obstant, HTML és limitat en quant a disseny gràfic, ja que per mantenir-lo 
simple, només disposa de funcionalitats gràfiques bàsiques, com la mida del 
text, els colors, la mida del objectes,etc. Per aplicar disseny a la web, existeix 
un llenguatge anomenat CSS (Cascade Sheet Styling) que actualment es 
distribueix la versió 3.  

Aquest permet que referenciant els objectes d’HTML amb identificadors, s’hi 
puguin aplicar un ventall de característiques gràfiques molt més ampli. Per 
exemple, la definició de la tipografía de la web prové d’una classe amb 
l’extensió .css que és el format dels arxius on s’escriuen les línies de codi de 
CSS. Com que totes les pàgines tenen estils, totes les pàgines tenen inclòs 
aquest arxiu a la capçalera HTML per a que a cadascun dels objectes li sigui 
atorgat un format. No obstant, hi ha la opció de donar format directament a 
cada objecte HTML, escrivint el codi CSS directament dintre de la etiqueta del 
objecte. 

Per maquetar el lloc web, s’ha hagut de dissenyar una estructura bàsica a la 
que la majoria de les pàgines s’adapten, per seguir una lògica modular i 
organitzar millor el projecte. La forma d’aquesta estructura es pot veure en la 
figura 31. 
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Figura  31: Estructura bàsica dels elements de la we b Ecràcia 

6.5. Seguretat/protecció d'aplicacions web 

6.5.1. Sessions 

Les sessions són una funció que permeten emmagatzemar un conjunt de 
dades entre un únic client i el servidor web. D’aquesta forma podem 
emmagatzemar informació al passar d’una pàgina a una altre, sense necessitat 
d’accedir constantment. Això te molts avantatges ja que d’altre forma seria molt 
complicat fer aplicacions com les que no són web. Les sessions s’utilitzen molt 
en carrets de la compra, en pàgines d’entitats financeres, xarxes socials o 
qualsevol web 2.0. i en el nostre cas també és necessari l’ús d’aquesta eina, 
tant com per mantenir certa informació com el correu electrònic que permet fer 
referència a l’usuari de cada sessió a la base de dades, cada cop que s’hi 
vulgui accedir. També ens és útil per que ningú més que els usuaris registrats 
puguin accedir a les pàgines que conformen el lloc web. Això vol dir que si un 
usuari introdueix la URL (Uniform Resource Locator) amb la direcció exacte 
d’algun dels arxius de la web, però aquest no te cap sessió iniciada,s’ha de 
poder evitar el seu accés a dites pàgines, de forma que no es trobi amb una 
plana sense les dades variables que la conformen. 

Per inicialitzar una sessió utilitzarem el mètode session_start() que indica que 
una pàgina del lloc web tindrà accés a les variables emmagatzemades. Quan 
l’usuari decideix sortir del lloc web és necessari eliminar totes les dades que 
s’han guardat durant la sessió per a que ningú més hi pugui accedir més tard 
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simplement guardant un array buit a l’array a on es desen les dades de la 
següent forma: $_SESSION=array() que és la que fa referència a la sessió i 
després tancar la sessió amb el mètode session_destroy(). 

6.5.2. Injecció de codi 

La injecció de codi és una tècnica usada per als crackers per introduir codi 
il·legítim dintre del codi font d’una aplicació. Per tant s’ha de tractar de donar 
validesa a les dades introduïdes per l’usuari, de forma que no puguin ser 
utilitzades per generar funcionaments indesitjats de l’aplicació.  

Al no filtrar correctament les entrades, un usuari podria per exemple introduir en 
el camp on ha d’escriure el seu correu electrònic, el símbol apòstrof “ ’ ”. En el 
llenguatge PHP aquest és l’indicador del inici o de la finalització d’un text 
imprès amb el mètode “echo”, “print_r” entre d’altres i que seguit d’un punt i 
coma serviria per finalitzar una instrucció. Dins del mateix camp del correu per 
tant, podria no només finalitzar una instrucció en un moment en el que no 
s’hauria, sinó que se’n podria escriure una de nova, que fes que el programa 
tingues un comportament diferent, i per exemple accedís a la base de dades, o 
inserís un virus al servidor. 

Per evitar aquests risc existeixen dues funcions a PHP que eliminen la 
possibilitat d’injectar codi PHP o MySQL al codi original. Aquestes funcions són 
les següents. 

• mysqli_real_escape_string(): Treu tots els caràcters especials d’una 
cadena de caràcters tenint en compte el conjunt de caràcters d’us a la 
connexió amb MySQL que s’estigui utilitzant. 

• stripslashes(): Treu les barres d’una cadena de caràcters amb cometes 
d’escapada. 

6.5.3. Control de format de entrades d’informació 

Per evitar possibles errors de la aplicació o de la base de dades, cal tenir 
controlades en tot moment les dades que son introduïdes pels usuaris. És 
possible per exemple que un usuari introdueixi un text massa llarg en la 
descripció d’una llei, ja que la seva mida està limitada a la base de dades on es 
desa. Per a que no pugui passar els camps d’introducció que ho requereixen 
s’ha intentat tenir en compte aquest aspecte de forma que l’aplicació estigui 
preparada per emetre missatges d’error d’una forma controlada, no mostrant 
errors que podrien ser desencadenats pel llenguatge de programació o la 
pròpia base de dades. 
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7. Guia d’usuari  

A continuació es presentarà l’aplicació desenvolupada a mode de manual o 
guia de consulta per a tot usuari que vulgui accedir al lloc web i sigui la primera 
vegada que ho fa i per tant no disposi dels coneixements necessaris per a fer-
ho adequadament o simplement desconegui com fer una tasca en concret. 

Com que són necessaris alguns preàmbuls per a que un usuari pugui arribar a 
accedir a l’aplicació, farem una repassada a certs aspectes que s’han vist 
anteriorment de forma que el manual per si sol tingui plena utilitat. 

7.1. Configuració prèvia  

Un cop un usuari ja ha obtingut el seu DNIe amb els certificats vigents i el PIN 
per accedir-hi, l’usuari haurà de preparar el seu ordinador per a poder utilitzar-
lo. Per això caldrà doncs que disposi d’un lector de DNIe amb els 
corresponents controladors instal·lats al seu equip. Aquests controladors poden 
variar segons el fabricant així com la forma de instal·lació que normalment 
acompanyarà als mateixos controladors. 

Com s’ha vist anteriorment, un cop ja instal·lat el lector caldrà activar el servei 
de Targetes Intel·ligents de Windows, dirigint-se al administrador de serveis de 
Windows tot fent clic a inici, escrivint “servicios” i polsant el botó de retorn de 
carro. Apareixerà doncs la finestra mostrada en la figura 14 a on haurem 
d’activar el servei de targetes intel·ligents dirigint-se a la fila en la que posi 
targeta Intel·ligent i fent clic a la opció d’inici automàtic i posteriorment al botó 
de iniciar, per arrencar el servei en la sessió actual de l’usuari tal i com hem vist 
a la figura 15. 

D’aquesta forma el sistema ja serà capaç d’utilitzar el DNIe, però per a que 
l’usuari pugui accedir a l’aplicació web necessitarà un navegador web. Les 
versions compatibles són Microsoft Internet Explorer v9.0 en endavant, Google 
Chrome, i Mozilla Firefox v18 en endavant , però sembla que el més estable 
dels tres és el primer.  

Un cop l’usuari disposi de navegador al seu terminal, caldrà que instal·li els 
controladors per a que el navegador pugui entendre’s amb la capa del sistema 
operatiu que es comunica amb el lector de targetes, així com per a que disposi 
del certificat de la CA arrel. Per això caldrà que l’usuari instal·li un arxiu 
executable anomenat dnie.exe també descrit anteriorment que realitzarà 
aquestes accions entre d’altres no tant importants. L’usuari el podrà trobar i 
descarregar fàcilment de l’àrea de descàrregues del lloc web dnielectronico.es 
tenint-lo disponible en les versions per a sistemes Windows de 32 o bé 64 bit. 

 



 

7.2. Ús de l’aplicació

7.2.1. Accés 

En aquest punt l’usuari, ja disposa del maquinari i el programari per 
connexions a un servidor segur emprant el DNIe. Així doncs, si disposa també 
d’una connexió a internet tan sols haurà de dirigir
través del navegador web que el durà a la pàgin
aquesta pàgina hi podrem veure la façana principal del lloc web que servirà per 
a punt de partida per a filtrar els qui disposen del DNIe del que no. Entenem 
doncs que és una pàgina de benvinguda a on tothom hi pot accedir i 
protocol utilitzat serà l’HTTP com podem veure en la captura

Figura  

Un cop situat a aquesta pàgina se li serà requerit a l’usuari que introdueixi el 
DNIe i que posteriorment premi el botó d’accedir, per poder entrar a la seva 
zona privada. Tal i com veiem en la figura 33, j
d’accés i abans d’accedir pròpiament a la pàgina privada principal, se li serà 
demanat al l’usuari quin de
navegador voldrà utilitzar per a realitzar la connexió.

Figura  

Ús de l’aplicació 

En aquest punt l’usuari, ja disposa del maquinari i el programari per 
connexions a un servidor segur emprant el DNIe. Així doncs, si disposa també 
d’una connexió a internet tan sols haurà de dirigir-se a la ruta www.ecracia.es
través del navegador web que el durà a la pàgina principal de l’aplicació. En 
aquesta pàgina hi podrem veure la façana principal del lloc web que servirà per 
a punt de partida per a filtrar els qui disposen del DNIe del que no. Entenem 
doncs que és una pàgina de benvinguda a on tothom hi pot accedir i 
protocol utilitzat serà l’HTTP com podem veure en la captura de la figura 32

Figura  32: Aplicació Ecràcia sota el protocol HTTP 

Un cop situat a aquesta pàgina se li serà requerit a l’usuari que introdueixi el 
i que posteriorment premi el botó d’accedir, per poder entrar a la seva 

Tal i com veiem en la figura 33, just desprès de prémer el botó 
d’accés i abans d’accedir pròpiament a la pàgina privada principal, se li serà 
demanat al l’usuari quin dels certificats dels que te disponibles des del seu 

r per a realitzar la connexió. 

Figura  33: Confirmació del certificat digital del DNIe 
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En aquest punt l’usuari, ja disposa del maquinari i el programari per a realitzar 
connexions a un servidor segur emprant el DNIe. Així doncs, si disposa també 

www.ecracia.es a 
a principal de l’aplicació. En 

aquesta pàgina hi podrem veure la façana principal del lloc web que servirà per 
a punt de partida per a filtrar els qui disposen del DNIe del que no. Entenem 
doncs que és una pàgina de benvinguda a on tothom hi pot accedir i per tant el 

de la figura 32. 

 

Un cop situat a aquesta pàgina se li serà requerit a l’usuari que introdueixi el 
i que posteriorment premi el botó d’accedir, per poder entrar a la seva 

ust desprès de prémer el botó 
d’accés i abans d’accedir pròpiament a la pàgina privada principal, se li serà 

ls certificats dels que te disponibles des del seu 

 



 

Si escull el certificat del DNIe que ha introduït, haurà de intro
el codi PIN associat que desbloca l’accés al certificat privat del DNIe necessari 
per a completar la connexió segura i confirmar la seva identitat, tal i c
en la figura 34. 

Figura  

Així doncs si el codi introduït és correcte, el servidor realitzarà diferents 
comprovacions i finalment garantirà l’accés tot establint la connexió segura 
HTTPS com podem veure en la captura

Figura  

Cal destacar que en aquesta captura el navegador indica “Error de certificado”, 
això és degut a que el certificat és auto
missatge és que en principi no seria una font

7.2.2. Inici 

Indiferentment de que l’usuari hagi accedit anteriorment a l’aplicació o no, 
aquest serà conduit directament a la pàgina principal privada doncs el registre 
es fa automàticament mitjançant la informació extreta del certificat del DNIe.
aquesta pàgina podrà visualitzar el menú principal per a on podrà navegar per 
a les diferents opcions de les que disposa l’aplicació i un 
ciutadà podrà veure informació d’actualitat política

del DNIe que ha introduït, haurà de introduir posteriorment 
el codi PIN associat que desbloca l’accés al certificat privat del DNIe necessari 
per a completar la connexió segura i confirmar la seva identitat, tal i c

Figura  34: Introducció del número PIN del DNIe 

Així doncs si el codi introduït és correcte, el servidor realitzarà diferents 
comprovacions i finalment garantirà l’accés tot establint la connexió segura 

com podem veure en la captura de la figura 35. 

Figura  35: : Aplicació Ecràcia sota el protocol HTTPS 

Cal destacar que en aquesta captura el navegador indica “Error de certificado”, 
això és degut a que el certificat és auto firmat i el que indica amb aquest 
missatge és que en principi no seria una font de confiança. 

Indiferentment de que l’usuari hagi accedit anteriorment a l’aplicació o no, 
aquest serà conduit directament a la pàgina principal privada doncs el registre 
es fa automàticament mitjançant la informació extreta del certificat del DNIe.
aquesta pàgina podrà visualitzar el menú principal per a on podrà navegar per 
a les diferents opcions de les que disposa l’aplicació i un “webfeed
ciutadà podrà veure informació d’actualitat política extreta de lavanguardia.com 
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duir posteriorment 
el codi PIN associat que desbloca l’accés al certificat privat del DNIe necessari 
per a completar la connexió segura i confirmar la seva identitat, tal i com veiem 

 

Així doncs si el codi introduït és correcte, el servidor realitzarà diferents 
comprovacions i finalment garantirà l’accés tot establint la connexió segura 

 

Cal destacar que en aquesta captura el navegador indica “Error de certificado”, 
firmat i el que indica amb aquest 

Indiferentment de que l’usuari hagi accedit anteriorment a l’aplicació o no, 
aquest serà conduit directament a la pàgina principal privada doncs el registre 
es fa automàticament mitjançant la informació extreta del certificat del DNIe. En 
aquesta pàgina podrà visualitzar el menú principal per a on podrà navegar per 

webfeed” a on el 
extreta de lavanguardia.com 



 

a través d’una aplicació web anomenada paper.li que és capaç de recollir 
“webfeeds” i presentar-los d’una forma amigable
36. 

7.2.3. Propostes 

Quan l’usuari premi al botó “propostes” d
a on es tracten i gestionen totes les propostes d’Ecràcia, les seves i les d’altres 
usuaris. Com veiem en la figura 37
les propostes que ha fet ell mateix, situades en una
propostes anomenada “Les meves propostes”. A part de poder llegir
la seva puntuació i recórrer
eliminar-les si així ho desitja, tot polsant al botó x de la part superior dre
cada proposta. 

Figura  37 : Pàgina del menú Propostes o del submenú Les meves p ropostes

aplicació web anomenada paper.li que és capaç de recollir 
los d’una forma amigable, tal i com veiem en la figura 

Figura  36: Pàgina d'inici d'Ecràcia  

 

Quan l’usuari premi al botó “propostes” del menú principal, accedirà a la secció 
a on es tracten i gestionen totes les propostes d’Ecràcia, les seves i les d’altres 

. Com veiem en la figura 37, en primer lloc podrà observar una llista de 
les propostes que ha fet ell mateix, situades en una subsecció del menú 
propostes anomenada “Les meves propostes”. A part de poder llegir
la seva puntuació i recórrer-les en el cas de que en tingui moltes, també podrà 

les si així ho desitja, tot polsant al botó x de la part superior dre

: Pàgina del menú Propostes o del submenú Les meves p ropostes
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aplicació web anomenada paper.li que és capaç de recollir 
i com veiem en la figura 

 

el menú principal, accedirà a la secció 
a on es tracten i gestionen totes les propostes d’Ecràcia, les seves i les d’altres 

, en primer lloc podrà observar una llista de 
subsecció del menú 

propostes anomenada “Les meves propostes”. A part de poder llegir-les veure’n 
les en el cas de que en tingui moltes, també podrà 

les si així ho desitja, tot polsant al botó x de la part superior dreta de 

 

: Pàgina del menú Propostes o del submenú Les meves p ropostes  



 

Per crear-ne una de nova s’haurà de dirigir a la secció o submenú “Nova 
proposta”. En aquesta es 
qüestionari que s’hi presenta, i que un cop desada, serà exposada al públic de 
forma que qualsevol altre ciutadà o usuari la podrà visualitzar, votar o puntuar. 
El formulari és el que es pot apreciar 

Figura  38

Si el que desitja l’usuari és llegir les propostes d’altres ciutadans i exercir el seu 
dret a votar-les, haurà de dirigir
apreciar en la captura de la 

Figura  39

En aquesta podrà obtenir un llistat de totes les propostes presentades per 
altres usuaris. Aquestes a diferència de les seves pròpies, tindran les opcions 
de ser puntuades amb una nota del 0 al 10, així com de ser votades per a la 
seva posterior acceptació o declinació. Com a dades extres, en cada proposta 
també es podrà visualitzar la puntuació total obtinguda, el total de vots 
necessaris per arribar a la seva 

ne una de nova s’haurà de dirigir a la secció o submenú “Nova 
es podrà crear una nova proposta de llei tot omplint el 

qüestionari que s’hi presenta, i que un cop desada, serà exposada al públic de 
forma que qualsevol altre ciutadà o usuari la podrà visualitzar, votar o puntuar. 
El formulari és el que es pot apreciar en la figura 38. 

38: Formulari per a la creació de noves propostes 

Si el que desitja l’usuari és llegir les propostes d’altres ciutadans i exercir el seu 
les, haurà de dirigir-se a la secció “Votar propostes” que podem 

de la figura 39. 

39: Visualització de propostes d'altres ciutadans 

En aquesta podrà obtenir un llistat de totes les propostes presentades per 
altres usuaris. Aquestes a diferència de les seves pròpies, tindran les opcions 

er puntuades amb una nota del 0 al 10, així com de ser votades per a la 
seva posterior acceptació o declinació. Com a dades extres, en cada proposta 
també es podrà visualitzar la puntuació total obtinguda, el total de vots 
necessaris per arribar a la seva aprovació així com el total de persones que 
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ne una de nova s’haurà de dirigir a la secció o submenú “Nova 
tot omplint el 

qüestionari que s’hi presenta, i que un cop desada, serà exposada al públic de 
forma que qualsevol altre ciutadà o usuari la podrà visualitzar, votar o puntuar. 

 

Si el que desitja l’usuari és llegir les propostes d’altres ciutadans i exercir el seu 
que podem 

 

En aquesta podrà obtenir un llistat de totes les propostes presentades per 
altres usuaris. Aquestes a diferència de les seves pròpies, tindran les opcions 

er puntuades amb una nota del 0 al 10, així com de ser votades per a la 
seva posterior acceptació o declinació. Com a dades extres, en cada proposta 
també es podrà visualitzar la puntuació total obtinguda, el total de vots 

aprovació així com el total de persones que 



 

l’han votat (tot i que no quines), el percentatge de vots positius i el percentatge 
de vots negatius.  

A més a més, prement el títol de la proposta l’usuari accedirà a una secció a 
part on podrà veure la informac
departament a on es podran visualitzar comentaris d’altres usuaris, en pro o en 
contra de la proposta. El mateix usuari en sessió també podrà enviar 
comentaris en contesta dels altres o únicament fent referència a la p
versió estesa de les propostes 

Figura  

Com a punt final de la secció de propostes, s’ofereix a l’usuari un submenú més 
anomenat “Propostes aprovades” a on com el seu nom indica podrem veure 
quines de les propostes afegides per altres usuaris ja han arribat al seu mínim 
de vots per a ser aprovades i per tant portades a terme. Com que són 
propostes finals aquestes no han de poder ser modific
ho veiem en la figura 41 que mostra la secció

Figura  

l’han votat (tot i que no quines), el percentatge de vots positius i el percentatge 

A més a més, prement el títol de la proposta l’usuari accedirà a una secció a 
part on podrà veure la informació estesa de la proposta, així com un 
departament a on es podran visualitzar comentaris d’altres usuaris, en pro o en 
contra de la proposta. El mateix usuari en sessió també podrà enviar 
comentaris en contesta dels altres o únicament fent referència a la p
versió estesa de les propostes es visualitza com en la figura 40.  

Figura  40: Detalls de propostes d'altres ciutadans 

Com a punt final de la secció de propostes, s’ofereix a l’usuari un submenú més 
es aprovades” a on com el seu nom indica podrem veure 

quines de les propostes afegides per altres usuaris ja han arribat al seu mínim 
de vots per a ser aprovades i per tant portades a terme. Com que són 
propostes finals aquestes no han de poder ser modificades de cap for
ho veiem en la figura 41 que mostra la secció. 

Figura  41: Llistat de propostes aprovades 
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l’han votat (tot i que no quines), el percentatge de vots positius i el percentatge 

A més a més, prement el títol de la proposta l’usuari accedirà a una secció a 
ió estesa de la proposta, així com un 

departament a on es podran visualitzar comentaris d’altres usuaris, en pro o en 
contra de la proposta. El mateix usuari en sessió també podrà enviar 
comentaris en contesta dels altres o únicament fent referència a la proposta. La 

 

 

Com a punt final de la secció de propostes, s’ofereix a l’usuari un submenú més 
es aprovades” a on com el seu nom indica podrem veure 

quines de les propostes afegides per altres usuaris ja han arribat al seu mínim 
de vots per a ser aprovades i per tant portades a terme. Com que són 

ades de cap forma i així 

 



 

7.2.4. Cerca 

Dintre del menú principal hi podem trobar una barra de cerca que l’usuari pot 
usar per a trobar altres ciut
prement el botó de cerca sense escriure
Un cop generada la cerca 
Pot per exemple fer peticions d’amistat
el cas de que encara no han establert el contacte. També pot
si és que ja l’havia demanat
prement el botó “Cancel·lar petició”
contactes en el cas de que ja haguessin establert l’enllaç
“Eliminar Amistat”.  

Tanmateix, en aquesta secció els usuaris també poden delegar el seu vot a 
l’usuari que desitgin prement el botó disposat a la casella de cada ci
“Delegar vot”. Cal remarcar que un ciutadà només te un vot i per tant només el 
pot delegar a una persona i si intenta delegar
n’era posseïdora i per tant delegada, deixarà de comptar amb el seu vot i serà 
transferit al nou delegat. Finalment, si un usuari desitja recuperar el seu vot i no 
delegar-lo més per poder seguir votant
aquesta secció, prement el botó “recuperar vot”.

Si a un ciutadà se li cedeix un vot, es converteix en delegat
votacions que realitzi a les propostes de llei, sumaran tants punts a favor o en 
contra com vots delegats tingui, més el seu propi.

A la figura 42 podem veure la pàgina amb tots els ciutadans llistats mitjançant 
una cerca i les opcions que hem anomenat anteriorment.

Figura  

Dintre del menú principal hi podem trobar una barra de cerca que l’usuari pot 
usar per a trobar altres ciutadans, tot escrivint el seu nom, o simplement 
prement el botó de cerca sense escriure-hi res per a llistar a tots els ciutadans. 
Un cop generada la cerca l’usuari te diferents opcions amb cada ciutadà llistat. 

fer peticions d’amistat prement al botó “Demanar amistat” en 
ra no han establert el contacte. També pot eliminar la petició 

l’havia demanat i abans de que l’altre ciutadà l’hagués acceptat
prement el botó “Cancel·lar petició”, o eliminar l’amistat de la seva llista de 
contactes en el cas de que ja haguessin establert l’enllaç fent clic al botó 

Tanmateix, en aquesta secció els usuaris també poden delegar el seu vot a 
prement el botó disposat a la casella de cada ci

. Cal remarcar que un ciutadà només te un vot i per tant només el 
pot delegar a una persona i si intenta delegar-li a una segona, la primera que 

era posseïdora i per tant delegada, deixarà de comptar amb el seu vot i serà 
nou delegat. Finalment, si un usuari desitja recuperar el seu vot i no 

lo més per poder seguir votant directament, també ho podrà fer en 
aquesta secció, prement el botó “recuperar vot”. 

Si a un ciutadà se li cedeix un vot, es converteix en delegat, i per tant totes les 
votacions que realitzi a les propostes de llei, sumaran tants punts a favor o en 
contra com vots delegats tingui, més el seu propi. 

podem veure la pàgina amb tots els ciutadans llistats mitjançant 
ns que hem anomenat anteriorment. 

Figura  42: Resultats de la cerca de ciutadans 
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Dintre del menú principal hi podem trobar una barra de cerca que l’usuari pot 
adans, tot escrivint el seu nom, o simplement 

hi res per a llistar a tots els ciutadans. 
l’usuari te diferents opcions amb cada ciutadà llistat. 

t al botó “Demanar amistat” en 
eliminar la petició 

i abans de que l’altre ciutadà l’hagués acceptat 
eva llista de 

fent clic al botó 

Tanmateix, en aquesta secció els usuaris també poden delegar el seu vot a 
prement el botó disposat a la casella de cada ciutadà 

. Cal remarcar que un ciutadà només te un vot i per tant només el 
li a una segona, la primera que 

era posseïdora i per tant delegada, deixarà de comptar amb el seu vot i serà 
nou delegat. Finalment, si un usuari desitja recuperar el seu vot i no 

també ho podrà fer en 

, i per tant totes les 
votacions que realitzi a les propostes de llei, sumaran tants punts a favor o en 

podem veure la pàgina amb tots els ciutadans llistats mitjançant 
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7.2.5. Opcions 

Al passar el punter del ratolí per sobre del nom d’usuari, situat a la dreta de la 
barra del menú principal, es desplega un submenú a on podem trobar la opció 
de sortir de l’aplicació web. Al fer-hi clic, l’aplicació finalitzarà la sessió portant a 
l’usuari de nou a la pàgina de benvinguda a on no pot accedir als continguts del 
lloc web i per tornar-ho a fer haurà de passar de nou pel procés d’accés 
mitjançant el DNIe. Aquest menú desplegable el podem veure a la figura 43 i 
podria tenir més opcions com les que es veuen a mode d’exemple com donar-
se de baixa eliminant totes les dades d’usuari o modificant les dades del perfil 
del ciutadà com podria ser la fotografia. 

 

Figura  43: Submenú de opcions 
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8. Conclusions 

Aquest treball consta de dues parts notablement separades, la primera és la 
base prèvia o els fonaments a on es recolza tota la part tècnica i la segona és 
la pròpia descripció dels processos tècnics i la seva aplicació. Podem dir que 
aquesta primera part és ben bé una sisena part de l’esforç total aplicat en 
aquest projecte, tot i no tenir res a veure amb la enginyeria de telemàtica. Com 
en qualsevol projecte serveix per establir les bases que motiven el propi 
projecte, per entendre els problemes que es pretenen resoldre, els motius 
d’aquests problemes i els raonaments de perquè es prenen les decisions que 
ens condueixen a realitzar el projecte, i cadascuna de les seves parts, 
d’aquesta manera i no d’una altre. En efecte, tot aquest procés si que forma 
part de lo que te a veure amb la enginyeria i en el ser enginyer, entendre una 
situació, analitzar-ne els problemes, i aplicar solucions lògiques. 

Seguint el patró elemental del què és un enginyer, veiem que s’ha analitzat el 
sistema democràtic representatiu actual i els sistemes electorals vigents, s’han 
plantejat una sèrie de problemes que derivaven d’ambdós, i finalment s’ha 
respost amb una sèrie de solucions. En aquest cas, la primera conclusió és 
portar la solució a una plataforma web que en satisfà els requisits bàsics, que 
són que un ciutadà pugui participar de forma activa dins d’una democràcia, ja 
sigui presentant propostes de llei d’una forma fàcil, com votant les d’altres 
ciutadans. A més a més intentant mantenir les normes bàsiques d’una votació o 
procés electoral, identificar al votant, que el seu vot sigui secret o que el 
recompte sigui correcte entre d’altres. Basant-nos en aquests criteris, l’objectiu  
del projecte és quelcom que s’ha complert, doncs aquestes són les 
funcionalitats que s’han dut a terme. 

No obstant, ens trobem que el món de la política és tan complex com el de les 
telecomunicacions o la informàtica, pot ser a vegades més, ja que les decisions 
o ideologies, poden ser adequades per uns però no per altres. Això ens deixa 
amb un ventall de possibles camins, i dins de cada camí una llarga llista 
d’objectius a escollir per enfocar-nos a quelcom de les dimensions d’un projecte 
de final de carrera, que són clarament més grans que qualsevol projecte 
realitzat durant el curs, però més petites que les d’un projecte real. 

Així doncs, com dèiem s’han pogut portar a terme alguns casos d’ús proposats 
inicialment com el de que un ciutadà pugui crear propostes i votar-les, i a més a 
més que ho pugui fer d’una forma segura i com ho faria en un procés electoral 
convencional, però a través del DNIe, part de gran pes en el projecte. Al final 
degut al número d’hores totals limitades en el treball de final de grau, i tenint en 
compte que aquest no és només una memòria sinó que també s’ha 
desenvolupat un projecte “físic”, no hi ha hagut cabuda per dur a terme altres 
funcionalitats contemplades en la solució. Aquestes són per exemple la creació 
d’assemblees per part dels ciutadans, per a poder organitzar-se i debatre en 
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grups o l’intercanvi de missatges privats entre els ciutadans, però serien de fàcil 
implementació en un futur,  degut al simple fet de que ja es disposen dels 
fonaments principals de l’aplicació.  

De cara a l’aplicació de coneixements adquirits al grau, al final, tot i que 
acompanyat en petites proporcions d’altres disciplines com el disseny gràfic o 
la política, aquest és sense dubte un projecte telemàtic, ple de continguts que 
en un moment o altre s’han desenvolupat en el transcurs de la carrera. Són 
exemples clars: 

• L’ús de la criptografia per a sistemes de comunicacions i la base 
matemàtica d’aquesta 

• La configuració de màquines virtuals,  
• La configuració de un servidor web 
• La configuració de xarxes 
• La component d’electrònica com base en la que funciona el xip del DNIe 
• Els protocols que s’utilitzen en cada un dels processos per a que la 

informació del DNIe arribi al servidor com ara HTTPS.  

Tot, passant per diferents capes d’abstracció que es comuniquen indirectament 
unes amb altres a través de diferents middelwares, com les que pot tenir 
qualsevol sistema de informàtic. Un exemple són les que hi ha entre una 
targeta intel·ligent, anant des del hardware que la interpreta, passant pel 
software dels controladors que interpreten aquest hardware, més tard per 
l’aplicació que els usa, el framework d’abstracció per enviar instruccions des del 
servidor fins al DNIe, etc. Però també capes que es veuen en les 
telecomunicacions, el clar exemple són les capes OSI usades a internet, que 
d’una forma implícita estan presents durant part del projecte. 

Quelcom important, també ha sigut: 

• La programació necessària per a desenvolupar la solució web.  

Si bé en alguna assignatura vàrem tocar el desenvolupament web, penso que 
va ser a un nivell fonamental, sobretot un cop vist què és muntar un projecte 
web integrament. Tot i que durant la carrera mai es va profunditzar d’una forma 
estricta en la programació d’aquest tipus d’aplicacions, l’haver-ne hagut de 
crear en alguna ocasió ha sigut útil per adoptar la idea inicial i començar-la a 
desenvolupar. Evidentment la programació apresa als primers dos anys, ha 
sigut essencial per entendre ràpidament el funcionament dels llenguatges 
emprats, especialment de PHP que és la base principal de la lògica de la web.  

Per esquivar en la mesura de lo possible, les carències de no tenir un perfil 
acadèmic d’informàtic pur, vaig decidir entre altres coses recórrer a la 
metodologia model vista controlador, que si bé en la primera versió que vaig 
realitzar de la aplicació no es va tenir en compte en cap moment, en aquesta 
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segona el funcionament principal i la estructuració del llenguatge en queden 
clarament impregnats, de forma que és més senzill de comprendre-la per altres 
programadors, però a més a més, és ràpidament modificable i escalable i fàcil 
fer reutilització de codi per a la realització de nous possibles casos d’ús, com 
ara els que s’han descartat per l’abast del projecte. 

En quant a les decisions preses, per adaptar al projecte unes tecnologies o 
altres, la més complicada de totes ha sigut sense dubte si fer ús del DNIe o no. 
Si bé aquest és reconegut com un dels mecanismes més segurs en l’actualitat, 
també és un dels més complicats, però no només per a qui desenvolupa 
aplicacions per a usar-lo, sinó també per als seus usuaris, als que se’ls 
requereix coneixements a vegades bastant avançats per a persones que al final 
només volen realitzar una tasca sense desplaçar-se i fer cues. Un usuari no vol 
passar-se hores i dies fent que funcioni el lector, els controladors, tenint el 
sistema actualitzat i la última versió de JAVA. Per un ciutadà haver d’executar 
tasques com instal·lar el mòdul criptogràfic del DNIe amb permisos 
d’administrador, pot ser una feina impossible de dur a terme, per la que al final 
és millor sortir al carrer i anar caminant fins a un col·legi electoral, o a fer la 
declaració de la renda. Val a dir, que en el desenvolupament del projecte 
aquest tema va ser molt conflictiu, concretament per problemes com que el 
meu DNIe amb el que vaig començar a fer les proves era defectuós, però 
simplement apareixien errors genèrics o el que el primer lector que vaig 
comprar, no complia la normativa adequada per a una bona comunicació amb 
el DNIe tot i ser especialment per aquest. 

Per finalitzar, veiem que si aquest fos un projecte que s’hagués de portar a la 
realitat, clarament les limitacions per falta de funcionalitats en el codi, com el 
desenvolupament d’assemblees o una forma més detallada de crear propostes 
que realment poguessin ser acceptades com a llei, fan que es quedi curt en 
aquest sentit. Inicialment es pretenia saltejar alguns dels problemes de la 
democràcia i dels sistemes electorals però caldria resoldre’ls tots per a que 
Ecràcia fos viable en la realitat. 
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11. Canvis respecte la primera versió 

Posteriorment a la entrega del projecte, es procedeix a implementar algunes 
funcionalitats extres, que acosten una mica més la implementació del lloc web 
als objectius establerts inicialment. Es decideix procedir amb aquests afegits 
principalment per tal de concloure amb la idea de democràcia líquida que forma 
part del títol d’aquest projecte, i que degut a escassetat de temps, no es troba 
present en la primera versió entregada però també es troben presents alguns 
detalls que milloren la experiència en petites mesures. A continuació es 
presenta una llista detallada amb les modificacions realitzades al codi font de 
l’aplicació. 

• S’ha implementat la funcionalitat de la barra de cerca, que permet llistar 
tots els ciutadans amb un sol clic al botó destinat per a fer-ho o bé 
introduint un nom per acotar els resultats la cerca. Aquests resultats 
mostren els ciutadans dintre de caselles amb el seu nom i fotografia, a 
on també es mostren les opcions de fer peticions d’amistat, cancel·lar 
aquestes peticions, acceptar-les si s’han proposat al usuari, o eliminar la 
amistat, així com les opcions de delegar el vot o retirar-lo en cas de que 
es vulgui recuperar. Quan a un usuari se li deleguen vots, el pes dels 
seus vots serà igual al número de vots que tingui delegats més el seu. 
 

• S’ha afegit “webfeed” de noticies sobre política a la pàgina d'inici per tal 
de cobrir parcialment el problema de la desinformació dels votants. El 
“webfeed” és una font d’informació amb dades actualitzades 
freqüentment, que poden ser incrustades en un lloc web. Concretament 
s’ha fet servir paper.li, aplicació que permet mostrar “webfeeds” d’una 
forma amigable i similar a la d’un diari de paper, que s’ha configurat de 
forma que recull el dinàmicament el contingut del lloc web de La 
Vanguardia. 
 

• Per tal de salvar la resistència al canvi en vers als processos electorals i 
per ajudar als ciutadans a sobrepassar la barrera informàtica que pot 
suposar fer ús del DNIe, s’han afegits a la pàgina de benvinguda 
enllaços a manuals d'usuari, un per a la correcta configuració del DNIe i 
un per al ús de la pròpia plataforma. 
 

• S’ha reparat un error en el que al puntuar propostes les que mai han 
sigut puntuades apareixen amb el símbol %. 
 

• S’ha reparat la funcionalitat que permet realitzar comentaris a les 
propostes de llei, doncs aquestes no es desaven correctament. 
 

• Afegit logotip DNIe a la pagina de benvinguda. 
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