
GUÍA PARA REALIZAR A SINATURA ELECTRÓNICA DE
DOCUMENTOS PDF

A Sede Electrónica municipal non está habilitada para a sinatura electrónica de documentos,
motivo  polo  que  a  sinatura  electrónica  dos  documentos  debe  realizarse  no  ordenador  do
solicitante como paso anterior a súa presentación por Rexistro Electrónico.

As solicitudes que se descargan da sede levan incorporado un campo de sinatura que aparece ao
final cunha etiqueta vermella. 

Para asinar clicar no campo e na seguinta pantalla seleccionar o certificado e premer en continuar e
firmar.

Para asinar outros documentos PDF pode utilizarse calquera ferramenta que permita esta
funcionalidade.

A continuación,  nesta  guía  detallamos  tres  ferramentas  que  poden  utilizarse  para  realizar  a
sinatura electrónica de documentos PDF.



AUTOFIRMA

Dende o Portal de administración electrónica do Goberno de España pode descargar a aplicación 
Autofirma.    [http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html]

Unha vez instalada a aplicación, ao executarse aparecerá a pantalla onde debe seleccionarse o
documento que vai a asinar.



Ao premer en Firmar fichero aparecerán os certificados instalados para seleccionar o 
correspondente coa sinatura.

E selecciónase o directorio onde se vai gardar o documento unha vez asinado.

Finalmente aparece unha pantalla onde pode verificase o proceso de sinatura.

Autofirma non permite asinar varios documentos ao mesmo tempo, así que terá que repetir o 
proceso por cada documento que queira asinar.



XOLIDOSING

No web https://www.xolido.com/lang/xolidosign/  pódese descargar unha versión gratuíta do 
programa Xolidosing, programa que permite a sinatura simultánea de varios documentos.

Unha vez instalada a aplicación, debe proceder a configurar algúns dos parámetros relacionados 
coa sinatura e co selado de tempo.

Ao arrancar a aplicación aparece a seguinte pantalla:



Pulsando en “Firmar” móstrase a pantalla:

A continuación móstranse algunhas capturas de pantalla do programa con posibles valores
de configuración para a realización da sinatura, ás cales accede a través de “Opciones /
Configuración” ou pulsando a tecla F5.

Pulsando en “configurar certificado por defecto” pódese escoller o certificado que se 
vai empregar.


