
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Manual d’usuari 

Servei de multifirma (firma mancomunada)  



 
 
 
 
Manual d’usuari: Servei de multifirma (firma mancomunada) 
 

1 
 

1. Índex 

QUÈ ÉS EL SERVEI DE MULTIFIRMA O FIRMA MANCOMUNADA? ......................................... 2 

COM S’ACTIVA EL SERVEI DE MULTIFIRMA? ................................................................ 2 

COM FUNCIONA EL SERVEI DE MULTIFIRMA? .............................................................. 2 

DETALL DEL PROCÉS DE MULTIFIRMA? ..................................................................... 3 

PROCÉS DE REALITZACIÓ DE TRASPASSOS I TRANSFERÈNCIES EN MULTIFIRMA ........................................ 4 
PROCÉS DE TRAMESA DE FITXERS EN MULTIFIRMA ................................................................ 6 

PROCÉS DE SIGNATURA D’OPERACIONS (DOCUSIGN)? .................................................... 9 

OPCIONS DE GESTIÓ DE LA MULTIFIRMA DES DE LA BANCA ONLINE ................................... 11 

QUÈ FER SI…? .............................................................................................. 15 

CAL CANVIAR L’E-MAIL D’UN APODERAT ........................................................................ 15 
CAL CANVIAR L’APODERAT FIRMANT D’UNA OPERACIÓ........................................................... 15 

 

  



 
 
 
 
Manual d’usuari: Servei de multifirma (firma mancomunada) 
 

2 
 

Què és el servei de multifirma o firma 
mancomunada? 
El servei de multifirma o firma mancomunada (en endavant multifirma) és una solució que 
permet realitzar amb seguretat jurídica operatives a través de la banca online en comptes 
mancomunats que requereixen la signatura de més d’un representant o apoderat del compte 
per poder aprovar i realitzar operatives. 

 

Com s’activa el servei de multifirma? 
L’activació del servei de multifirma s’ha de realitzar a través del gestor/oficina. I és necessari: 

 Fer arribar al teu gestor/oficina una copia dels poders de l’empresa per poder 
introduir el bastanteig al sistema. 

 Validar la correcta informació al sistema dels e-mails personals dels 
apoderats/representants que hagin d’utilitzar el servei. 

 

El gestor iniciarà els tràmits d’activació del servei i en un màxim de 15 dies el servei de 
multifirma quedarà activat per als teus comptes mancomunats el teu gestor t’ho comunicarà i 
ja podràs operar amb ells a través de la banca online.  

 

Important!  

El servei de multifirma s’activa per compte i no per contracte de banca online. És a dir, que en 
un mateix contracte de banca online podries tenir comptes amb el servei de multifirma activat 
i d’altres no. El servei de multifirma es donarà d’alta als comptes en funció del que designin els 
poders. 

 

Recau en la responsabilitat de l’usuari que es notifiqui al banc qualsevol actualització dels 
poders de l’empresa. 

 

Addicionalment cal mantenir sempre actualitzades les dades personals, en aquest cas l’e-mail 
dels apoderats. 

 

Com funciona el servei de multifirma? 
El funcionament d’aquest servei a grans trets funciona de la següent manera: 

 

1. S’introdueix l’operació a través de la banca online, de manera habitual. 
2. Abans de signar l’operativa cal designar quins seran la resta d’apoderats signants de 

l’operació. 
3. El sistema els farà arribar un e-mail on els apoderats podran signar.  
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4. En signar tots els apoderats designats per a la firma, s’executa l’operació sol·licitada. 
5. Tots els apoderats designats reben a través de e-mail un comprovant de l’operació 

executada que també queda disponible en l’apartat de correspondència de la seva 
banca online.  

 

El servei de multifirma actuarà en les següents operatives: 

 

 Transferències puntuals/diferides i periòdiques 
 Traspassos puntuals/diferits i periòdics 
 Remeses de Pagaments 
 Enviament de Fitxers de pagaments: 

o ABA02 - Transferències 
o ABA08 – Nòmines  
o ABA09 - Rebuts domiciliats (abonaments) 
o Confirming 
o PAIN.001 - Transferències, nòmines, domiciliacions (abonaments) 

 

Per a la resta d’operatives el procés de signatura serà l’habitual. 

 

Important! 

Un cop activat el servei en un compte per a qualsevol operativa que iniciïs a la banca online 
apareixeran tots els possibles signants encara que de manera individual puguis signar 
l’operació. La signatura s’executarà seguint el procés de multifirma. 

 

La caducitat d’una ordre enviada a través del servei de multifirma es del mateix dia de la 
tramesa de la ordre. En el cas de que hagi expirat el temps màxim per a poder firmar es 
cancel·larà automàticament per el sistema i caldrà iniciar el procés si es vol passar a signatura. 

 

Detall del procés de multifirma? 
A continuació detallem el detall del procés de multifirma per a les operatives traspassos i 
transferències i enviament de fitxers, d’altra banda per a la resta d’operatives habilitades amb 
multifirma el procés és molt similar. 

En general gran part dels processos d’inici d’operatives a la banca online consten de 3 passos: 

 Pas 1: Introducció dades de la operació 
 Pas 2: Confirmació de la operació amb firma de segon factor  
 Pas 3: Resum de la operació en el cas d’aprovació 

 

En el cas de comptes amb servei de multifirma s’ha incorporat un pas addicional per tal de 
poder seleccionar els signants de l’operació.  
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En aquest nou pas també es realitzarà la validació dels signants seleccionats per contrastar si 
son els necessaris per executar la operació. 

 

Procés de realització de traspassos i transferències en multifirma 

 Pas 1: Introducció dades de la operació. 

 

 Pas 2: Selecció i validació dels signants de la operació. 

En cas de no seleccionar corresponent la relació de signants, apareixerà un error a la part 
superior de la pantalla. 
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 Pas 3: Confirmació de la operació amb firma de segon factor. 

 

En aquest punt es podrà seleccionar entre les opcions: 

 Enviar a firmar: Aquesta opció envia la operació a firmar al moment. Els signants rebran 
un mail amb els documents a firmar.  

 Pendent d’enviar: En aquest punt es deixa la operació pendent d’enviar per a que es 
pugui enviar posteriorment o bé tenir la opció de poder agrupar-la juntament amb altres 
operacions. 

 Cancel·lar: Es cancel·la la operació.  

En cas que la combinació de signants no fos vàlida el sistema donaria un missatge d’error i caldria 
triar uns nous signants de l’operació. 

 

 Pas 4: Resum de la operació en el cas d’aprovació. 
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En aquesta pantalla també es mostra la relació de signants seleccionats per a l’operació. 

 

 

Un cop confirmada l’operació i seleccionada qualsevol de les opcions (enviada a firmar o 
pendent d’enviar) l’ordre quedarà en estat “Espera de signatura”. 

 

Procés de tramesa de fitxers en multifirma 

Cal tenir en compte que el servei de multifirma aplicarà només per a la tramesa dels següents 
fitxers de pagaments, la resta de fitxers o fitxers de cobraments continuaran amb el sistema de 
validació habitual. 

 
Enviament de Fitxers de pagaments: 

 ABA02 - Transferències 
 ABA08 – Nòmines  
 ABA09 - Rebuts domiciliats (abonaments) 
 Confirming 
 PAIN.001 - Transferències, nòmines, domiciliacions (abonaments) 

 Pas 1: Selecció del fitxer a enviar. 
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 Pas 2: Selecció i validació dels signants. 

 

En cas de no seleccionar corresponent la relació de signants, apareixerà un error a la part 
superior de la pantalla. 

 

 Pas 3: Confirmació de la operació amb firma de segon factor. 
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En aquest punt es podrà seleccionar entre les opcions: 

 Enviar a firmar: Aquesta opció envia la operació a firmar al moment. Els signants rebran 
un mail amb els documents a firmar.  

 Pendent d’enviar: En aquest punt es deixa la operació pendent d’enviar per a que es 
pugui enviar posteriorment o bé tenir la opció de poder agrupar-la juntament amb altres 
operacions. 

 Cancel·lar: Es cancel·la la operació.  

En cas que la combinació de signants no fos vàlida el sistema donaria un missatge d’error i caldria 
triar uns nous signants de l’operació. 
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 Pas 4: Resum de la operació on també es mostren els signants seleccionats.  

Un cop confirmada l’operació i seleccionada qualsevol de les opcions (enviada a firmar o 

pendent d’enviar) l’ordre quedarà en estat “Espera de signatura” fins que s’obtinguin les 
firmes necessàries.  

 

Procés de signatura d’operacions amb Docusign 
Un cop les operacions s’enviïn a firmar els diferents signats rebran un e-mail (o sobre) per 
poder realitzar la firma. L’eina de recollida de signatura utilitzada s’anomena Docusign. El 
procés de firma per la part de l’apoderat seria el següent: 

 Recepció del e-mail. 
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 El firmant podrà firmar o cancel·lar la firma del document.  

 

 Pot donar-se el cas que en un mateix e-mail o sobre hi hagi una agrupació d’operacions. Es 
podran visualitzar els diferents documents que conformen la agrupació.  
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 El firmant rep un justificant un cop hagi finalitzat el procés de signatura. 

 

Opcions de gestió de la multifirma des de la banca 
online  
Els comptes amb el servei de multifirma activat podran consultar en tot moment les 
operacions gestionades des d’aquest sistema a través de diversos nous apartats de consulta 

 

D’altra banda, mentre que tots els apoderats podran consultar les operacions i el seu estat, 
però pel que fa a les opcions de gestió NOMÉS ELS CONSTRACTES DE BANCA ONLINE QUE 
HAGIN INICIAT UNA OPERACIÓ podran accedir a les funcionalitats de gestió d’aquestes ordres. 

 

Trobareu l’accés a la funcionalitat de “Firma mancomunada” disponible des de l’àrea personal 
de la banca online:  
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En aquest apartat trobareu dos pestanyes on es podran veure les operacions “Pendents 
Enviar” i les “Enviades” a firmar. 

 

 

Addicionalment aquesta opció també estarà disponible de manera desagregada dins de totes 
les pagines de consulta de les operacions: Consulta de traspassos i transferències, Consulta de 
remeses enviades i Consulta de fitxers enviats.  

 

Operacions “Pendents d’enviar” i “Enviades” 

A l’apartat d’operacions “Pendents d’enviar” i “Enviades” podrem filtrar per BP o compte, 
tipus d’operació, estat i data. A més a més, tindrem les opcions següents: 

 

En el cas de les operacions “Pendents d’enviar”, per a cadascuna estaran disponibles les 
opcions següents: Enviar a firmar, agrupar sol·licituds de firma, cancel·lar operacions. 

 

En el cas de les operacions “Enviades”: per a cadascuna estaran disponibles les opcions 
següents: Tornar a enviar a signar, veure estat firmes, cancel·lar operacions. 
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Opcions de gestió disponibles: 

 Consultar el detall i l’estat – Disponible per a ordres “Pendents d’enviar” i “Enviades”. 

Permet veure el estat de les ordres en el moment de la consulta. D’altra banda sempre que 
hi hagin operacions enviades pendents de firmar es veurà un avis per notificar el usuari a la 
capçalera de la seva banca online. 

 
 

 Enviar a firmar i enviar a firmar de manera agrupada – Disponible per a ordres “Pendents 
d’enviar” 

També es podran enviar a firmar les operacions tan de manera individual com de manera 
agrupada. En seleccionar l’opció de enviar a agrupar, s’obrirà una finestra amb el llistat de 
les operacions pendents de firmar. 
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Es podran seleccionar les operacions que es vulguin agrupar sempre i quan tinguin els 
mateixos signants independentment del tipus d’ordre i amb un màxim de 10 operacions. A 
cada e-mail s’adjuntarà un document a signar per a cada operació. 

 

 

En agrupar s’assignarà un nom identificatiu a l’agrupació. 

 Tornar a enviar a signar – Disponible per a ordres “Enviades”. Aquesta funcionalitat 
permet reenviar un nou e-mail a aquelles persones que encara no han signat l’operació 
perquè puguin procedir a la signatura. 

 Veure l’estat de les firmes – Disponible per a ordres “Enviades” 

Per veure l’estat de les firmes d’una operació cal seleccionar l’opció s’obrirà una finestra 
amb el detall d’aquestes: 
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 Cancel·lar operacions – Disponible per a ordres “Pendents d’enviar” i “Enviades”. Aquesta 

funcionalitat estarà disponible en els supòsits: 

 Sempre que la operació estigui en estat de “Pendent de Firmar” es permetrà 
cancel·lar. 

 En el cas de que hagi expirat el temps màxim per a poder firmar es cancel·larà 
automàticament per el sistema. 

 No hagi estat signada per tots els apoderats, un cop firmada per tots els apoderats 
no es podrà cancel·lar.  

 En totes les operacions que estiguin en pendent d’enviar. 

 

Per al cas de les operacions agrupades es permetrà anul·lar l’agrupació i tornar a deixar les 
operacions que conformen la agrupació en estat “Pendent d’enviar” i cancel·lar operacions, 
l’agrupació i totes les operacions de l’agrupació. 

 

Què fer si…? 
Cal canviar l’e-mail d’un apoderat 

En cas de ser client de Crèdit Andorrà i sigui titular d’un contracte pot canviar l’e-mail d’un 
apoderat des de l’opció de dades personals a l’e-Crèdit o bé dirigir-se a l’oficina/gestor. 

En cas de no ser client de Crèdit Andorrà ni titular d’un contracte, s’ha de sol·licitar el canvi de 
e-mail a qualsevol oficina de Crèdit Andorrà. 

 

Cal canviar l’apoderat firmant d’una operació 

Ha anular l’operació i tornar-la a passar de novament amb els nous signants designats. 


