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1. Signatura electrònica 

 

El procés d’edició digital del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (d’ara endavant, 

DOGC) incorpora la signatura electrònica avançada de l'entitat gestora del DOGC. Es tracta 

d’un certificat emès pel CATCert a nom de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 

Publicacions. 

 

 

 

2. Verificació i autenticitat 

 

En l’actual segona època del DOGC (del 5 de desembre de 1977 ençà), tenim tres períodes 

diferenciats:  

 

1. Versió oficial en format imprès en paper 

Números 1 - 4915, publicats del 5.12.1977 al 29.6.2007; 

 

2. Versió oficial electrònica en format PDF 

Números 4903 - 6323, publicats del 13.6.2007 al 26.2.2013. 

(Del 13 al 29 de juny de 2007, tenen caràcter oficial tant la versió impresa en 

paper com la versió electrònica); 

 

3. Versió oficial electrònica en format HTML 

Del número 6324, publicat el 27.2.2013, en endavant. 

 

 

Des del 13.6.2007 fins al 26.2.2013, la signatura electrònica s’incorpora dins l’arxiu PDF i es 

verificable directament per l’usuari a través del programari Acrobat Reader.  

 

A partir del 27.2.2013, coincidint amb la posada en marxa d’un nou sistema de generació del 

DOGC, se signen els arxius xml del sumari del DOGC i el de cada document, que contenen 

el text HTML de la versió oficial consultable al portal del DOGC. 

 

Una funció hash (algorisme per resumir o identificar una dada) converteix en un únic 

algoritme el títol i el text del document HTML (d’una llei, un decret, un edicte, etc.) en el 

moment de l’enviament per publicar. L’esmentat hash, que no caduca, es guarda a la Base 

de dades del DOGC (entorn Internet). 
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La validació de la versió publicada es fa pel sistema de comparació de hash que l’usuari/ària 

pot executar al portal, a la pàgina de cada document, a través de la casella “Autenticitat i 

integritat”: 

 

 
 

Quan l’usuari/ària clica l’opció “Verifica”, s’executa un procés que calcula el hash del títol i 

del text en HTML del document a la Base de dades (entorn Internet), exactament del mateix 

lloc d’on l’agafa el Portal, i el compara amb el hash que hi ha guardat a la Base de dades 

(generat en el moment de l’enviament a publicar).  

 

El sistema retorna el resultat de la comparació dels dos hash. Si el resultat de la comparació 

és que els textos són iguals, es mostra a l’usuari/ària un missatge indicant-li que la validació 

ha estat correcta i que el document no ha estat modificat (imatge anterior). En el cas 

contrari, se li indica que la verificació ha estat incorrecta.  

 

Per generar la codificació hash, es fa servir el tipus d’encriptació SHA-1. 
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