
 
 
 
FORMAS DE ACCESO Á CARPETA CIDADÁ 
 
 
Mediante PIN (usuario e contrasinal) 
 
Cómo pode acadar o identificador: 
Deberá presentarse na Oficina municipal de atención ao cidadán do Concello de Santiago de 
Compostela (rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo), coa seguinte documentación: 

• DNI (orixinal e copia) do particular. 
No caso de actuar en representación deberá achegar: 

• Autorización escrita ou poder do interesado para actuar no seu nome e representación. 
• Fotocopia dos documentos de identidade do representante e o solicitante. 

O persoal municipal tramitará a alta e expedirá o seu identificador e contrasinal. Asinada a 
recepción dos datos de identificación, xa poderá conectarse. 
 
 
Mediante DNI electrónico 
Deberá dispor dun DNI electrónico, un lector instalado no seu equipo e o software da DGP para 
o acceso ó DNI electrónico.  
Para a utilización do DNI electrónico é necesario contar con determinados elementos hardware e 
software que nos permitan ó acceso ao chip da tarxeta e, polo tanto, a utilización dos certificados 
contidos nel. Verifique que se cumpren os seguintes REQUERIMENTOS: 

• Sistemas operativos e navegadores soportados: 
 

 Firefox* Chrome Internet explorer 
con Chrome Frame 

Opera Safari 

Windows XP √ √ √ X √ 
Windows 7 √ √ √ X √ 
Linux/Unix √ X N/A X X 
Mac OSX √ X N/A X X 
 

(*) Para o acceso con DNI electrónico con Firefox 12 ou versións superiores comprobe 
que teña o valor True na opción 
security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref nas 
preferencias avanzadas do navegador ás que se accede escribindo about:config na 
barra de direccións. 

 
• Lector de tarxetas intelixentes que cumpra o estándar ISO 7816. Existen distintas 

implementacións, ben integrados no teclado, ben externos (conectados vía USB) o ben a 
través dunha interfaz PCMCIA. 

• Drivers do lector de tarxetas intelixentes. Para o correcto funcionamento do lector de 
tarxetas intelixentes é necesaria a instalación dos drivers do mesmo. Debido á gran 
cantidade de lectores distintos existentes cada fabricante adxunta estes drivers co propio 
lector, ben nun cd dentro da propia caixa ou ben dende a web da empresa. 

• Software de acceso ao DNI electrónico. Para poder interaccionar adecuadamente 
coas tarxetas criptográficas en xeral e co DNI electrónico en particular, o equipo debe de 
ter instaladas unhas "pezas" de software que se poderán descargar da web oficial do 



DNI electrónico. Para proceder a súa instalación é necesario seleccionar o sistema 
operativo correspondente e seguir os pasos que alí se indican. 

Pasos para acceder co seu DNIe: 
• Introduza o seu dni no lector de tarxetas. 
• Pulse o botón Entrar da sección “a través do dni electrónico”. 
• A continuación pídese que introduza a contrasinal do DNI electrónico para proceder á 

validación do mesmo. 
• Aparecerá unha ventá cos certificados dixitais que estean instalados no navegador 

ademais dos que se inclúen no DNI electrónico. Debe seleccionar o certificado de 
autenticación do DNI electrónico. Este certificado estará identificado por un texto como o 
seguinte: PRIMEIRO_APELIDO SEGUNDO_APELIDO, NOME (AUTENTICACIÓN). 

• Algúns navegadores requerirán que introduza a contrasinal do DNI electrónico de novo. 
• Para rematar o sistema validará o DNI electrónico e en caso correcto permitirá o seu 

acceso á Carpeta Cidadá. 
 
 
Para calquera dúbida pode dirixirse á Oficina Municipal de Atención á cidadanía (Teléfono: 981 
543 128. Fax: 981 543 129) 
 
 
 


