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CURS AVANÇAT DE CERTIFICAT DIGITAL 
 

L’oportunitat d’aquest curs es justifica en què el treball diari que es realitza en els ajuntaments té 

una forta dependència dels sistemes d’informació. Aquestes institucions es connecten habitualment 

a la Sindicatura de Comptes, a la Seguretat Social, a Hisenda i Administracions Públiques, a l’INE i 

han de fer-ho mitjançant un certificat digital, com també ho necessiten per a la publicació d’edictes 

al BOIB. 

 

Durada del curs 

 
El curs té una durada de 16 hores lectives, impartides en quatre sessions en horari de matí. 

 

Destinataris 
 

Els curs va adreçat a informàtics municipals o altres treballadors amb un nivell molt alt de 

coneixements d’informàtica. 

 

Objectius 
 

Els certificats digitals estan basats en tècniques criptogràfiques i d’aquí que el seu maneig sigui una 

tasca especialitzada reservada als tècnics en seguretat informàtica. Malauradament, la gestió de 

certificats digitals se sol afrontar com una tasca secundària i puntual, de manera que s’apliquen 

solucions ràpides sense reparar en els fonaments i en el context dels certificats digitals. Aquest fet 

pot comportar riscos en la seguretat o contratemps en la gestió. 

 

Sense necessitat d’aprofundir en qüestions criptogràfiques ni matemàtiques, es pretén transmetre 

uns fonaments i una visió global que permetin gestionar i administrar certificats digitals de forma 

correcta, àgil i eficaç. 

 

Un altre objectiu del curs és millorar les comunicacions relacionades amb certificats digitals, això 

és facilitar l’enteniment entre les parts en base a uns nivells comuns de coneixements. 

 

Estructura i continguts 
 

El curs s’estructura en quatre sessions amb els continguts següents: 

 

Sessió 1 (4 hores) 

• Presentació 

• Funció Hash 

• Clau simètrica i asimètrica 

• Signatura digital 

• Certificat digital. Concepte 

• Infraestructura de clau pública (PKI) 

• Creació de certificats digitals 

• Codificació de certificats digitals: ASN1, DER, PEM 

• Petjada digital de certificats digitals 

• Repàs (20 minuts) 

• Extra: Segell de temps 

 

Sessió 2 (4 hores) 

• Operacions sobre arxius de certificats digitals 

• Creació d’una PKI 1 
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• Revocació de certificats digitals: CRL i OCSP 

• Validació de certificats digitals: camí de validació 

• Verificació de certificats digitals 

• Repàs (20 minuts) 

• Extra: Control d’aplicacions mitjançant certificats digitals 

 

Sessió 3 (4 horas) 

• Creació d’una PKI 2 

• Autenticació servidor SSL/TLS 

• Autenticació client sobre servidor Apache Tomcat 

• Signatura XML: canonització i diferents tipus de signatura XML 

• Repàs (20 minuts) 

• Extra: altres exemples de signatura XML 

 

Sessió 4 (4 hores) 

• S/MIME 

• Correu electrònic i certificats digitals 

• Magatzems de certificats digitals a nivell de sistema operatiu 

• Gestió i bones practiques de certificats digitals 

• Aspectes legals 

• Repàs (20 minuts) 

• Extra: Signatura digital a llarg termini 

 

Desenvolupament 
 

• Metodología 

 

La matèria d’aquest curs és complexa i un curs teòric seria poc efectiu. Por això, el curs es realitza 

en més d’un 80% de forma pràctica. Per a cada un dels punts del contingut de les primeres tres 

sessions l’alumne realitzarà pràctiques guiades pel formador prèvia introducció o explicació dels 

conceptes associats. 

 

Durant la major part del curs cada concepte es relaciona amb conceptes vists anteriorment. Per tant 

és important concentrar-se en una visió global i en la continuïtat del tema. 

 

El propòsit de la metodologia aplicada és que l’alumne es pugui concentrar en els diferents 

conceptes i en las relaciones entre ells, sense distraure’s gaire amb el maneig de las utilitats i les 

eines que es faran servir. 

 

Opcionalment se presentaran qüestions relacionades amb els conceptes vists en cada sessió a fi de 

què l’alumne pugui reflexionar i respondre fora de l’horari del curs. L’objectiu és conèixer si 

s’assimilen els conceptes i resoldre possibles dubtes. En aquest mateix sentit al principi de cada 

sessió es farà un repàs de tot allò vist en la sessió anterior. 

 

• Materials 

 

◦ Es comptarà amb un ordenador per persona en el qual s’executarà una màquina virtual preparada 

específicament per al curs. 

◦ Resum d’instruccions relatives a les eines que s’han d’utilitzar (en suport paper i digital). 

◦ Esquema del contingut (en suport paper i digital). 

 

• Entorn 
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Una màquina virtual Unix amb interfase gràfica. 

 

• Eines i utilitats 

 

Les eines i utilitats que es faran servir per a la realització del curs són de software lliure i han estat 

elegides pel professor amb un criteri de conveniència y sense cap tipus de preferència. 

 

S’utilitzarà principalment l’eina openssl (com a utilitat de línia de comando). 

Editors de text: mg o vi. 

Servidor web: Apache Tomcat. 

 

Requisits 
 

• Imprescindible estar familiaritzat amb una consola o línea de comando. 

• Familiaritat amb servidors i clients HTTP. 

• Familiaritat amb editors de text. 

• Capacitat per relacionar entre si diferents conceptes complexos. 

• Capacitat per alternar entre visió de detall ("arbres") i visió 

general ("bosc"). 

• No es requereixen coneixements de programació. 

• No es requereixen coneixements previs de certificats digitals. 

 

Nombre de participants i inscripció 
 

Podran participar en el curs un màxim de setze alumnes atès que aquesta és la quantitat 

d’ordinadors que es troben disponibles a l’aula. Tanmateix es reservaran algunes places per al 

personal de TIC Mallorca a fi de què puguin donar el suport pertinent als ajuntaments consorciats. 

La resta de places s’oferiran als ajuntaments i si hi hagués més sol·licituds que places disponibles la 

selecció dels inscrits es faria a criteri de l’equip de Gestió Municipal de TIC Mallorca en base al 

coneixement que tenen de les necessitats de cada ajuntament. 

 

Les sol·licituds d’inscripció es formalitzaran emplenant un formulari que es lliurarà als ajuntaments 

a través de correu electrònic. El termini de sol·licituds finalitzarà dia 10 de febrer i l’endemà es 

contestarà als interessats si han estat admesos o no. 

 

Formador 

 
Actuarà com a formador el Sr. Daniel Boerner, enginyer i consultor informàtic amb experiència a 

l’àrea d’administració pública. 

 

Dates de realització 

 
El curs se celebrarà els dies 15, 16, 22 i 23 de febrer de 2016. 

 

Horari 

 
L’horari serà de les 9.00 a les13.00 hores. 

 

Lloc 
 

Aula del Consorci TIC Mallorca, carrer del General Riera número 113 de Palma. 


