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1. Sobre el proveïdor seleccionat 

1.1 Quin és el proveïdor del sistema de votació? 

Scytl Election Technologies (Scytl) és una empresa de programari especialitzada en el 

desenvolupament de solucions segures de vot electrònic. Scytl ha desenvolupat 

protocols avançats per dotar el vot electrònic d'un major nivell de seguretat, privadesa i 

confiança. A més, Scytl ofereix la primera solució completa i proporciona el màxim nivell, 

actualment disponible, als estàndards de seguretat i transparència. 

1.2 Quins són els antecedents de Scytl? 

Scytl es va fundar el 2001 a partir d'una spin-off d'un grup de recerca prestigiós de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), pioners en la recerca de solucions de 

seguretat per al vot electrònic des del 1994. Aquest grup científic va produir les dues 

primeres tesis doctorals a nivell europeu sobre seguretat per al vot electrònic, així com 

diverses publicacions internacionals al camp de la criptografia a nivell d'aplicació i del vot 

electrònic. Els protocols criptogràfics de Scytl innovadors deriven d'aquests anys de 

recerca en el sector del vot electrònic. 

1.3 On està Scytl? 

Scytl és una societat limitada espanyola, amb seu a Barcelona i amb oficines a França, 

Estats Units, Brasil, Canadà, Grècia i Austràlia. 

1.4 Quins són els productes de Scytl? 

Scytl ha desenvolupat una família completa de solucions de vot electrònic al voltant d'un 

nucli comú de seguretat. Scytl ofereix productes de vot electrònic per dur a terme tot tipus 

d'eleccions al sector públic i productes especialment dissenyats per cobrir les necessitats 

de les eleccions al sector privat. 

1.5 La tecnologia de Scytl està protegida per patents? 

Scytl ha presentat múltiples patents PCT (Patent Cooperattion Treaty) internacionals per 

protegir les característiques diferencials de la seva tecnologia de seguretat pel vot 

electrònic. Scytl també ha protegit la seva tecnologia i programari amb copyright. 

1.6 Ha rebut Scytl algun premi? 

Scytl ha rebut diversos premis internacionals per la seva tecnologia innovadora per al vot 

electrònic com l'ICT Award atorgat per la Comissió Europea, el premi RedHerring 100 

Europe o el premi Business Excelence Award del 2019. Per veure la resta dels premis 

que ha rebut Scytl podeu consultar la pàgina web oficial 

https://www.scytl.com/es/premios/  

1.7 On puc trobar més informació sobre Scytl i la seva tecnologia? 

Es pot trobar més informació a la pàgina web de Scytl: http://www.scytl.com  

 

https://www.scytl.com/es/premios/
http://www.scytl.com/

