
“Testemuñas  en  liña”  e  obtención  de  probas.
Explicámosche a súa utilidade 

Á hora de utilizar un servizo na internet, pode darse a circunstancia na que haxa que certificar un

contido,  de  tal  forma,  que  a  súa  existencia  non  poida  ser  refutada.  Para  iso  utilizaremos  as

testemuñas en liña.

Correo electrónico, redes sociais, aplicacións de mensaxería instantánea, páxinas webs… xa sexa

porque o noso traballo así o requira ou polo seu contido estritamente persoal, son servizos de uso

diario. A gran maioría dos usuarios, á hora de obter evidencias nalgún deles, recorren ás capturas de

pantalla. Esta forma de proceder pode ser suficiente cando a finalidade é levar un rexistro de algo

como unha noticia que nos chamou a atención ou unha imaxe curiosa. Pero cando a finalidade é

certificar a existencia dun contido na internet, unha simple captura de pantalla non é suficiente.

Nestes casos, recorreremos ás denominadas «testemuñas en liña».

Que son as testemuñas en liña?

As «testemuñas en liña» permiten certificar evidencias dixitais nunha data e hora determinadas, isto

é, o contido dunha web concreta nun momento determinado, ou o envío dun correo electrónico a

unha persoa específica. Para iso, a evidencia asínase dixitalmente por un terceiro de confianza, o

que acredita a veracidade da mesma. Desta forma calquera clase de proba tomada con este tipo de

ferramentas acredita a súa integridade, ao contrario do que sucede coas capturas de pantalla ou

calquera outro método similar no que non intervén unha entidade de confianza, e que non permiten

demostrar a súa autenticidade.



Para que son útiles?

As posibilidades destas ferramentas son moi amplas xa que se poden tomar evidencias certificadas

de calquera contido web na internet, por exemplo, suplantacións de identidade nunha rede social

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/07/12/que-hacer-ante-una-suplantacion-de-identidad),

ou  obter  evidencias  sobre  unha reclamación  que  fixemos  por  correo  electrónico  nun momento

determinado.

Existe unha gran cantidade de testemuñas en liña asociadas a unha gran variedade de servizos,

podéndose  certificar  case  calquera  cousa  que  vexamos  na  internet.  No  artigo  de  hoxe

presentámosvos  dous  servizos  gratuítos  ofrecidos  pola  organización  eGarante

(https://www.egarante.com/), colaboradora habitual da Garda Civil,  que permiten certificar tanto

correos electrónicos como páxinas web nas que non sexa necesario rexistro.

O primeiro  deles  eGarante  Mail  (https://www.egarante.com/eg-mail/),  permite  certificar  que  un

correo e os seus arquivos adxuntos, se os houbese, foron enviados nunha determinada data a unha

determinada dirección. O funcionamento da ferramenta é moi sinxelo: á hora de enviar un correo

electrónico,  poñemos  en  copia  a  eGarante  por  medio  da  dirección  eGarante  Mail

mailsigned@egarante.com, para que exerza de testemuña.

Unha vez enviouse o correo ao cabo duns poucos minutos o emisor recibe un email de eGarante no

que se certifica que se enviou o correo á dirección establecida.
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Ademais,  o correo enviado por eGarante contén dous arquivos adxuntos:  o correo orixinal que

enviamos ao destinatario e un arquivo con extensión .pdf, cuxo contido certificará inequivocamente

que o correo e no seu caso, o arquivo adxunto, foron enviados á dirección establecida.

Se abrimos en arquivo .pdf na parte superior poderemos obter máis información do certificado de

eGarante, para iso faremos clic en «Panel de firma».

Na primeira  folla  do  documento  vemos  datos  referentes  ao  correo  como é  o  emisor,  receptor,

asunto, ficheiros adxuntos e outro tipo de detalles da evidencia, como a verificación de emisor e

receptor.

Na esquina  inferior  esquerda da primeira  folla  podemos ver  a  data  e  hora na que se asinou o

documento. Se facemos clic abrirase unha xanela chamada «Estado de validación da firma», onde



poderemos  comprobar  que  o  documento  foi  asinado  por  eGarante  como entidade  certificadora

válida, e que este documento non foi modificado desde que foi asinado.

Se se dá a situación en que o documento fose modificado tras ser asinado, mostrarase unha mensaxe

de aviso, tal e como mostra a seguinte imaxe.

As seguintes follas do documento están compostas polo correo electrónico e os arquivos adxuntos,

no  caso  de  que  os  houbese,  en  formato  texto  codificado.  Como  os  ficheiros  van  dentro  da

verificación, no caso de que o remitente modificáseo non coincidiría co do arquivo creado con

eGarante polo que se podería demostrar a súa modificación. 

Outra ferramenta gratuíta é eGarante Web (https://www.egarante.com/productos/eg-web/), que nos

permitirá facer unha copia dun sitio web a condición de que non precise de rexistro con usuario e

contrasinal, agás se se fai uso do plugin que desenvolveron para o navegador Chrome, xa que este

permite  a  certificación  de  certas  páxinas  que  teñen  restrinxido  o  seu  acceso  mediante

usuario/contrasinal (NOTA: algúns sitios da internet utilizan máis medidas para controlar o acceso,

se te atopas neste caso, recomendámosche facilitar a URL de páxina directamente a eGarante para

que che confirmen se o plugin é compatible). A finalidade desta ferramenta é obter evidencias do

contido dunha web nun momento determinado, xa que a proba obtida estará asinada dixitalmente
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con data e hora. O funcionamento é moi similar ao de eGarante mail e a súa finalidade idéntica, xa

que a captura é realizada por un terceiro, certificando o seu contido como proba.

Para  utilizar  eGarante  web  o  único  que  hai  que  facer  é  crear  un  novo  correo  poñendo  como

destinatario a mailsigned@egarante.com e no asunto a dirección da que queremos obter a captura

asinada.

Do mesmo xeito que coa outra ferramenta recibiremos na nosa bandexa de entrada un correo de

eGarante cun arquivo adxunto, en formato .pdf, que contén unha captura de pantalla da web cunha

data e hora determinada.

Un exemplo real do uso de eGarante Web , sería a obtención de evidencias dun comentario ofensivo

nunha rede social como é Twitter. O usuario a quen vai dirixido a mensaxe decide actuar e para

iso o primeiro é  obter probas.  A vítima accede a  Twitter  e  busca a mensaxe en cuestión,  ao

seleccionalo  pódese  ver  que  a  URL cambia  e  termina  nunha  sucesión  de  números  que  son  o

identificador único da mensaxe. Como o usuario non ten configurada a privacidade do seu perfil de

Twitter  (https://www.osi.es/es/guia-de-privacidad-y-seguridad-en-internet)  pódese  utilizar  a

ferramenta eGarante web para obter as probas.
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Unha vez identificado o tweet ofensivo para obter a proba asinada soamente é necesario crear un

novo correo  cuxo remitente  sexa  mailsigned@egarante.com e  como asunto  a  URL identificada

anteriormente. Coa captura de pantalla asinada pola nosa testemuña en liña estaremos en posición

de interpoñer unha denuncia ante as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado sabendo que a proba

tomada non poderá ser refutada.

Neste artigo centrámonos en ferramentas gratuítas creadas por eGarante pero existen outras como as

facilitadas  por  Doyfe  (https://doyfe.es/),  Evicertia  (https://www.evicertia.com/),  Terminis

(https://terminis.com/es-necesario-depositar-las-bases-de-un-concurso-ante-notario/),  etc.  que

complementan  ás  descritas  neste  artigo,  por  exemplo  textos  legais,  anuncios  web,  sorteos,

concursos, propiedade industrial, acoso, etc.
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Conclusión

Nas ocasións nas que necesitamos deixar constancia da existencia dunha contido web concreto,

envío de correo electrónico ou de mensaxes, e esa constancia ha de ter validez legal, habemos de

utilizar ferramentas deste tipo, xa que se usamos simples capturas de pantalla, a súa validez pode

quedar en dúbida.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


