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1. Sobre la seguretat del sistema 

1.1 Com puc verificar la signatura digital del portal de vot? 

En accedir al portal de vot, apareixerà una finestra indicant si es confia en el certificat de 

la pàgina web. Aquesta finestra indica si el certificat ha estat verificat per una entitat de 

confiança o no. Si es desitja, poden visualitzar més detalls clicant a “Més informació...” a 

la barra superior del portal. 

1.2 Com puc verificar que estic accedint al portal de vot real, és a dir, que no hi ha phishing, 

intents d’obtenir informació privada com el nombre d’usuari, el PIN, etc.? 

En accedir al portal de vot, s’utilitza una connexió HTTPS, que implica que el servidor 

s’autenticarà amb un certificat digital davant del navegador web. Si tot és correcte, es 

podrà accedir al portal de vot sense cap notificació d’error i el navegador normalment 

mostrarà un cadenat tancat o una icona similar per indicar-ho. 

D’altra banda, si apareix una finestra d’alarma al navegador indicant que el certificat 

digital del lloc no coincideix amb la direcció on es connecta (o missatges similars) és 

possible que estigui accedint a un portal fals. En aquest cas, si us plau, contactar amb el 

nostre servei d’atenció a l’arquitecte, a través del telèfon 93 306 78 03 per notificar-ho. 

1.3 Com proporciona el nostre proveïdor seguretat “extrem a extrem” a un procés de 

votació? 

El sistema seleccionat proporciona seguretat d’extrem a extrem (end-to-end) a tots els 

votants, evitant així el risc d’atacs interns per part dels administradors de sistemes. Els 

vots són xifrats i signats digitalment pels votants als seus dispositius de vot abans de ser 

emesos. 

1.4 Com garanteix el nostre proveïdor la privacitat dels votants? 

Els vots es xifren als dispositius de votació dels votants abans de ser emesos. Només la 

clau privada pot desxifrar els vots. Aquest procés es realitza aplicant una tècnica de 

Mixing (barreja), que trenca la correlació entre la identitat dels votants i els vots desxifrats 

per garantir l'anonimat. 

1.5 Com protegeix el nostre proveïdor la integritat dels vots? 

Els vots emmagatzemats als servidors de vot estan protegits de forma segura (xifrats i 

signats digitalment) en tot moment i, per tant, ningú els pot manipular, ni tan sols els 

administradors dels sistemes amb accés privilegiat. 

1.6 Com evita el nostre proveïdor la incorporació de vots falsos? 

Un cop xifrats, els vots són signats digitalment pels votants. Els certificats digitals usats 

pels votants per signar digitalment els seus vots xifrats poden ser certificats digitals 

preexistents o certificats digitals generats ad-hoc per a aquesta elecció específica. Abans 

de desxifrar els vots, es verifica que les signatures digitals dels votants pertanyen als 

votants validats. Els vots amb una signatura digital no vàlida són apartats per a una 

auditoria posterior. 
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1.7 Com puc verificar que el meu vot ha estat inclòs al recompte final? 

Els votants poden imprimir un rebut de vot que conté un identificador únic que consisteix 

en un codi alfanumèric generat de forma aleatòria al dispositiu de vot del votant i que, 

per tant, només el coneix ell. 

Aquest identificador únic es xifra amb el vot en un sobre digital al dispositiu de vot abans 

que el vot s'emeti. Només amb la clau privada es pot obrir el sobre digital i recuperar-ne 

el vot, així com l'identificador únic. Al final de l'elecció, es farà pública la llista 

d'identificadors únics recuperats (rebuts de vot) i els votants poden verificar amb el rebut 

que el vot ha estat inclòs en aquest recompte. 

1.8 El rebut de vot que proporciona el proveïdor facilita la coerció o la venda de vots? 

El rebut de vot del nostre proveïdor és un codi alfanumèric que no revela les opcions de 

vot seleccionades pel votant i, per tant, no permet ni la venda dels vots ni la coerció dels 

votants. 

1.9 És el producte del nostre proveïdor auditable? 

El nostre proveïdor considera que la transparència és una part integral de la seguretat. 

Per això, permet a les autoritats electorals i a terceres parts designades per les autoritats 

electorals accedir al seu codi font. 

Un cop auditat el codi font, aquestes autoritats el poden signar digitalment per assegurar-

se que el producte auditat és el mateix que el que s'utilitza durant l'elecció. 

1.10 Les autoritats electorals poden auditar els resultats de les eleccions? 

El producte del nostre proveïdor es pot auditar, ja que genera registres per a cada acció 

realitzada durant l'elecció. Els registres s'encadenen de forma xifrada (cada vegada que 

es genera un registre nou) per prevenir qualsevol manipulació. Aquests registres 

inalterables permeten una auditoria precisa dels resultats de l’elecció per part de les 

autoritats electorals (i de terceres parts) al final de l’elecció. 


