
 

 

 

 

SOL·LICITUD A TRAVÉS DE WEB DEL VOT PER CORREU 

- CERTIFICATS DIGITALS ACCEPTATS - 

  
Per sol·licitar el vot per correu a través de web per part dels interessats, el sistema accepta certificats digitals de 

persona física que garanteixen la identitat de les persones davant de les administracions públiques i entitats 

privades. Per tant, s’admeten tots els certificats qualificats emesos pels Prestadors de Serveis Electrònics de 

Confiança Qualificats que compleixen la Decisió d’Execució (UE) 2015/1505 de la Comissió de 8 de setembre de 2015 

per la qual s’estableixen les especificacions tècniques i els formats relacionats amb les llistes de confiança de 

conformitat amb l’article 22, apartat 5, del Reglament (UE) núm. 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 

23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques.  

  

La llista dels Prestadors de Serveis Electrònics de Confiança Qualificats, els certificats de persona física dels quals 

són acceptats pel sistema, és la següent:  

  

• AC ABOGACÍA  

• Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica - ACCV  

• ANCERT - Agencia Notarial de Certificación  

• ANF AC  

• Banco de España 

• Banco Santander 

• BEWOR TECH 

• CAMERFIRMA  

• Consorci AOC (CATCert)  

• CGCOM 

• Coloriuris (CIPSC) 

• Dirección General de la Policía  

• Docuten 

• EADTrust 

• EDICOM  

• ENTRUST 

• ESCB 

• esFIRMA 

• Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM)  

• Firmaprofesional S.A.  

• GISS 

• INDENOVA 

• IVSIGN /IVNOSYS 

• Izenpe, S.A.  

• Logalty Servicios de Tercero de Confianza S.L.  

• Ministerio de Defensa de España  

• Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

• SCR 

• SEPTIGO 

• SESCAM 

• SIA  

• SIGNE Autoridad de Certificación  

• UANATACA  

• VALIDATED ID 

• VINTEGRIS (vinCAsign ) 
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