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Logalty és una tercera part de Confiança que es va constituir el 2005 al despatx d'advocats Garrigues, conforme a 
l'article 25 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. 

La composició accionarial de la societat en l'actualitat és: 51% Grup Informa, 39% Socyam, S.L. (empresa de socis de 
Garrigues) i 10% Seur, S.A. 

Els serveis prestats per Logalty tenen certificació d'integritat de contingut i segellat de temps per diversos tercers al 
seu entorn. Es disposa d'una efectiva intervenció notarial: la funció resum del contingut dels documents (hash) es 
deposita en un grup de notaris diàriament. Els segellats de temps els aplica una entitat de certificació: Firma 
Professional. 
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La seguretat jurídica online 

Notificació Certificada Electrònica 
Operativa del receptor 
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Notificació Certificada Electrònica 
 

1- E-MAIL de NOTIFICACIO. El Col·legiat rep un e-mail del ICAB (com el de 

la figura lateral)  indicant-li que té una Notificació del Col·legi. Per recollir-la  
haurà de prémer el  boto  

Es molt important accedir a la notificació des de un dispositiu on es pugui 
guarda l’arxiu, ja que un cop descarregada  la notificació no podrà tornar-la 
a obtenir des  d’aquest procés.. 

2- Al prémer el botó Accedir se li presentarà en pantalla la finestra de 

Verificació a LOGALTY, on el Col·legiat haurà d’identificar-se amb el seu 
DNI i teclejar els  caràcters de la imatge de la pantalla 
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Notificació Certificada Electrònica 
 

3- Si les dades de la pantalla de Verificació de LOGALTY son correctes es representarà la pantalla d‘Accés al document per accedir a la 

notificació a la que tindrà accés el Col·legiat si enregistra  el codi PIN que LOGALTY li ha enviat al  seu telèfon mòbil 

Si el telèfon mòbil que apareix en pantalla  no és el correcte podrà notificar-ho prement el botó 

Si el Col·legiat no vol recollir la notificació podrà cancel·lar el procés  prement el boto  
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Notificació Certificada Electrònica 
 

Si el Col·legiat no vol recollir la notificació i ha premut el boto                                se li representarà la següent pantalla on podrà 
indicar-ne el motiu . 

Per confirmar la cancel·lació del procés  el Col·legiat haurà de prémer el boto  
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Notificació Certificada Electrònica 
 

4- Si el PIN enregistrat a la pantalla d'Access a la documentació es correcta se li representarà la pantalla per Descàrrega de la 

Documentació  on haurà de prémer el botó. 

N'oblidi guardar el document! 
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Notificació Certificada Electrònica 
 

5- E-MAIL de FINALITZACIO. Finalitzat el procés el Col·legiat rep un e-mail 

que conté  un arxiu corresponent al Certificat de LOGALTY que acredita el 
que ha passat amb la notificació (si ha estat Acceptada o Rebutjada)  



9 

Notificació Certificada Electrònica 
Resum de les passes a dur a terme per el Col·legiat 

1. Accedir al e-mail que rep de  ICAB -  
LOGALTY 

2. Complimentar les 
dades  de la pantalla de 

Verificació d’accés 

3. Introduir el CODI PIN que rep al  telèfon mòbil via SMS 
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Notificació Certificada Electrònica 
Resum de les passes a dur a terme per el Col·legiat 

4. Descarregar el document 
i guardar una copia 

5. Accedir al  e-mail de  ICAB – LOGALTY  per 
descarregar i guardar el Certificat acreditatiu de la 

transacció 
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La seguretat jurídica online 

Comunicació Certificada Electrònica 
Operativa del receptor 
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Comunicació Certificada Electrònica 
 

1- E-MAIL de COMUNICACIO. El Col·legiat rep un e-mail del ICAB indicant-li 

que té una Comunicació del Col·legi. Per recollir-la  haurà de prémer el  
boto  

Es molt important accedir a la comunicació des de un dispositiu on es pugui 
guarda l’arxiu, ja que un cop descarregat el document no podrà tornar-lo a 
obtenir des  d’aquest procés.. 

2- Al prémer el botó Accedir se li presentarà en pantalla la finestra de 

Verificació a LOGALTY, on el Col·legiat haurà de teclejar els  caràcters de 
la imatge de la pantalla 
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Comunicació Certificada Electrònica 
 

3- A la pantalla per Descàrrega de la Documentació  haurà de prémer el botó, 

per descarregar el comunicat. No oblidi de guardar una copia en el seu 
ordinador o dispositiu mòbil 
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Comunicació Certificada Electrònica 
 

4- E-MAIL de FINALITZACIO. Finalitzat el procés el Col·legiat rep un e-

mail que conté un arxiu corresponent al Certificat de LOGALTY que 
acredita el procés. 
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Comunicació Certificada Electrònica 
Resum de les passes a dur a terme per el Col·legiat 

1. Accedir al e-mail que rep de  ICAB -  
LOGALTY 

2. Complimentar les 
dades de la pantalla de 

Verificació d’accés 

3. Descarregar el comunicat i guardar-ne còpia 
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Comunicació Certificada Electrònica 
Resum de les passes a dur a terme per el Col·legiat 

4. Accedir al  e-mail de  ICAB – LOGALTY  per 
descarregar i guardar el Certificat acreditatiu de la 

transacció 
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www.logalty.com 

info@logalty.com  

Tel. +34 915 145 800 

 

Avenida de la Industria, 49. 

28108. Alcobendas-Madrid 

 

Avenida Diagonal, 431 bis. 

08036 Barcelona 

Moltes Gràcies 


