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1 Introducció 
1.1 Objecte 
L’objecte del present document consisteix en descriure el procés a seguir per tal de fer el lliurament i 
el seguiment dels certificats digitals emesos als ens subscriptors dels serveis de certificació del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

1.2 Consideracions prèvies 
Abans d’accedir a la Carpeta del subscriptor cal: 

• Que el seu responsable del servei disposi de certificat digital personal T-CAT, emès pel 
servei CATCert. 

• Que prèviament l’ens hagi comunicat al servei CATCert, mitjançant la Fitxa de subscriptor, la 
persona que actuarà com a responsable del servei. 
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2 Operativa 
2.1 Accés a l’aplicació 

Posar en el lector la T-CAT amb el certificat que identifica al responsable del servei de l’ens 
(vegeu figura 1). 

 

Targeta personal - Figura 1 

 

Accedir al web www.aoc.cat 

Anar a la CATCert – Carpeta del Subscriptor: 

 

 
Web de CATCert - Figura 2
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http://www.aoc.cat/


 

Clicar en l’opció “Lliurament i gestió dels certificats” 

 

 
Carpeta del subscriptor - Figura 3 

 

Al fer això es mostrarà per pantalla el certificat del responsable del servei i tots els altres 
certificats que tingui instal·lats. S’haurà de triar el corresponent i clicar en el botó “D’acord”: 

5 



 
 

Selecció del certificat - Figura 4

A continuació, es preguntarà el PIN (codi secret de la targeta que conté el certificat). 
S’introdueix el codi PIN i es clica a l’opció “D’acord”. 

 
 

 
 
 

Introducció del PIN de la targeta - Figura 5 

 

Una vegada el responsable s’ha identificat satisfactòriament en l’aplicació, entrarà 
automàticament en la pàgina web segura que permet realitzar totes les operacions 
assignades al seu rol. La pàgina principal és la següent: 
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Pàgina principal - Figura 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En aquesta pàgina inicial es mostra a l’operador les diferents opcions en la part esquerra. 
A la part central es mostren notícies relacionades amb el servei (novetats, aturades per 
manteniment, etc.). 
 
 
Les opcions disponibles són els següents: 

Opcions Descripció 
Lliura Permet realitzar l’operativa de lliurament de certificats digitals: 

1. En suport T-CAT 

2. En programari 

Cerca / Descàrrega Permet: 

1. Fer cerques sobre l’estat de lliurament de tots els 
certificats de  l’ens i fer-ne lliurament. 

2. Descarregar els certificats (ja lliurats) que no es 
distribueixen en targeta T-CAT (programari). 

Estat sol·licituds Permet veure l’estat de les sol·licituds de certificació enviades a 
l’entitat de registre que té associades. 

Informes Permet la generació d’informes sobre els certificats dels ens. 
Lliura T-CAT P Permet realitzar operativa de lliurament de certificats T-CAT en 

programari. 
 

2.1.1 Lliurament de certificats 
Des d'aquesta web s’ha de confirmar la recepció dels certificats i targetes T-CAT i deixar constància 
del seu lliurament als respectius titulars, prèvia signatura per part d’aquests de la documentació 
associada (l’ens subscriptor ha de conservar aquesta documentació durant un període mínim de 15 
anys). 
 

2.1.1.1 Certificats lliurats en targeta T-CAT 
Per tal de indicar la recepció de les targetes T-CAT s’han de seguir els següents passos: 
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Accedir mitjançant  l’opció ‘Lliura’ a la pàgina on es veuen  els certificats pendents de 
lliurament (vegeu la Figura 7). 

Clicar l’icona  de la documentació dels certificats que es vulguin lliurar i imprimir-la. 

Fer signar la documentació als titulars (que caldrà custodiar, com a mínim, 15 anys) i lliurar les 
targetes. 

Seleccionar les caselles dels certificats que acabem de lliurar i es clica en el botó  “Envia”. 

Certificats pendents de lliurar - Figura 7
 
 
Nota: Cal recordar que només es poden lliurar aquells certificats en estat vàlid. Els 
revocats no poden ser operats ja que aquest és un estat irreversible. Pel mateix motiu, 
tampoc es poden realitzar operacions sobre certificats caducats. 

Aquesta acció propicia l’aparició d’una pantalla de confirmació de l’operació seleccionada. Si 
es vol  continuar amb el procés, s’haurà de clicar en el botó “Signa” per procedir a la 
signatura electrònica de l’operació. 
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Confirmació per lliurar - Figura 8
 

Al fer això, es mostrarà per pantalla el certificat personal del responsable del servei i tots els 
que tingui instal·lats en l’ordinador des del que opera. S’haurà de triar l’adient i clicar en el 
botó “Acceptar”. 

 

Signatura de l’operació - Figura 9
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A continuació es preguntarà el PIN (codi secret de la targeta que conté el certificat personal). 
S’introduirà el codi PIN i es clicarà en el botó “Acceptar” o “D’acord”. 

 
Com a confirmació de l’operació seleccionada se’ns mostra la següent pantalla: 

 

Pantalla de confirmació - Figura 10

En aquest moment el sistema envia automàticament per correu electrònic els corresponents 
codis PIN i PUK als titulars dels certificats (a l’adreça de correu continguda en el certificat). 

 

2.1.1.2 Certificats lliurats en programari 
El procediment de lliurament és idèntic al dels certificats en suport T-CAT amb la diferència que, en 
aquest cas, no hi ha un suport físic (la T-CAT) per lliurar al titular. 
 
Els passos són els següents: 

Accedir mitjançant  l’opció ‘Lliura’ a la pàgina on es veuen  els certificats pendents de 
lliurament (vegeu Figura 7).  

Clicar l’icona  de la documentació dels certificats corresponents i imprimir-la. 

Fer signar la documentació als destinataris (que caldrà custodiar, com a mínim, 15 anys). 

Seleccionar les caselles dels certificats que acabem de lliurar i es clica en el botó  “Envia”. 

Aquesta acció propicia l’aparició d’una pantalla de confirmació de l’operació seleccionada. Si 
es vol  continuar amb el procés, s’haurà de clicar en el botó “Signa” per procedir a la 
signatura electrònica de l’operació. 

Al fer això es mostrarà per pantalla el certificat personal del responsable del servei i tots els 
que tingui instal·lats en l’ordinador des del que opera. S’haurà de triar l’adient clicar en el 
botó “Acceptar”. 

A continuació es preguntarà el PIN (codi secret de la targeta que conté el certificat personal). 
S’introduirà el codi PIN i es clicarà en el botó “Acceptar” o “D’acord”. 
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Finalment, cal anar a l’opció del menú lateral “Cerca / Descarrega”. Des d’aquesta pàgina es 
poden descarregar els certificats (punt 2.1.3.1). 

Nota: En el cas de certificats sense suport T-CAT que tenen codi PIN (per exemple, el 
CDA), aquest s’envia per correu electrònic del responsable que hagi fet el lliurament. 
 

2.1.2 Cerca / Descarrega dels certificats 
Des d’aquesta pàgina es pot: 

• Realitzar cerques i fer el lliurament dels certificats T-CAT 

• Descarregar els certificats no lliurats en suport T-CAT. 

• Consultar l’estat de lliurament de tots els certificats de l’ens subscriptor. 

• Reenviar el correu original amb els codis PIN i PUK als seus titulars en cas de pèrdua del 
primer enviament. 

 

2.1.2.1 Realitzar cerques i fer el lliurament del certificats T-CAT 
En el cas que es vulguin realitzar cerques de certificats emesos i es vulguin lliurar en el mateix pas, 
es podrà realitzar des de l’opció Cerca / Descàrrega i caldrà que es marqui el “no” a la pregunta   
“Mostrar els certificats lliurats?”. Aquesta opció ens permetrà lliurar els certificats igual que a l’apartat 
“Lliura”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



2.1.2.2 Descàrrega de certificats en programari 
En el cas de certificats que no es lliurin en suport T-CAT, un cop s’hagi fet signar la documentació i 
se signi la recepció del certificat a través de l’opció “Lliura” (vegeu l’apartat “Lliurament de 
certificats”), caldrà descarregar-los per poder-los lliurar als titulars dels mateixos. 
 
Els passos d’aquest procés són els següents: 

Accedir a l’opció ‘Cerca / Descarrega’ i s’accedeix a la pàgina on s’introdueixen els 
paràmetres de cerca que es considerin adients i es clica en el botó “Cerca”.  

Nota: si no indiquem cap paràmetre, el cercador ens mostrarà només els certificats lliurats. 

Cerca de certificats - Figura 11
 

Els resultats de la cerca es mostren en la pantalla següent i cliquem sobre la icona   del 
certificat que vulguem descarregar (vegeu Figura 12). 
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Llista de certificats lliurats - Figura 12

 

2.1.2.3 Consultar l’estat de lliurament 
Fent servir el cercador de la pàgina “Cerca / Descarrega” es pot veure l’estat de lliurament de tots 
els certificats que s’hagin emès a l’ens subscriptor. La simbologia emprada, segons es tracti d’un 
certificat lliurat o no lliurat al seu titular és la següent: 

Icona Descripció 

 
El certificat no he estat lliurat al seu titular i, per tant, aquest no 
ha rebut el correu electrònic amb els seus codis PIN i PUK. 

 

El certificat ja ha estat lliurat i el titular ha rebut els seus codis 
PIN i PUK.  
Si és necessari, clicant sobre aquesta icona es reenviarà el 
correu original amb els codis PIN i PUK (el responsable no el 
podrà visualitzar mai, només executa el reenviament al titular). 

 
 

2.1.2.4 Reenviar el correu original amb els codis PIN i PUK 
Per reenviar el correu original amb els codis PIN i PUK als titulars dels certificats cal arribar a la 
pàgina de resultats i prémer la icona , indicativa d’un certificat ja lliurat i del que el destinatari va 
rebre el codis: 
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Llista de certificats lliurats - Figura 13
 

2.1.3 Estat de les sol·licituds 
Des d’aquesta opció es pot consultar l’estat de tramitació de les peticions de certificació associades 
a l’ens subscriptor. 
 
Els passos d’aquest procés són els següents: 

Accedir a l’opció ‘Estat sol·licituds’ on s’introdueixen els paràmetres de cerca que es 
considerin adients i es clica en el botó “Cerca”.  

Nota: si no s’indica cap paràmetre, el cercador mostrarà totes les sol·licituds introduïdes al 
sistema i que estan pendents de generació. 
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Cerca de sol·licituds - Figura 14
 
 
 
 
 

Els resultats de la cerca es mostren en un pantalla com la següent, identificats amb dos estats 
diferents (vegeu Figura 15): 

Estat Descripció 
Sol·licituds correctes 
carregades al sistema 

(groc) 

Indica que la petició ha arribat a CATCert i s’ha iniciat la seva 
tramitació. És el primer pas en l’emissió d’un certificat. 

Sol·licituds pendents 
d’emissió 

(verd) 

La sol·licitud ha passat tots els controls de CATCert i el 
certificat està a punt de ser generat i enviat a  l’ens 
subscriptor. 

Nota: Un cop generat, el certificat deixa d’aparèixer entre els resultats d’aquest cercador. Els 
certificats generats es poden consultar a través de l’apartat “Informes” del menú esquerre. 
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Pantalla amb les dades - Figura 15
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2.1.4 Informes 
Des d’aquesta opció es poden obtenir informes sobre els certificats associats a l’ens subscriptor. Els 
informes es poden generar amb una periodicitat màxima d’un dia i només estaran disponibles per a 
l’usuari que els ha demanat. 
 
Els passos d’aquest procés són els següents: 
 

Accedir a l’opció ‘Informes’ on caldrà introduir els paràmetres per a la generació de l’informe. 
Aquests paràmetres seran:  

El tipus d’informe que volem obtenir  

L’adreça de correu electrònic on es vol rebre la comunicació una vegada estigui 
generat. 

No obstant, per motius de seguretat, l’informe només es pot descarregar des d’aquesta 
aplicació.  
Des d’aquesta pantalla també es pot accedir als informes generats anteriorment: 

Petició i descàrrega d’informes - Figura 16

Una vegada introduïts els dos paràmetres, cal clicar en el botó “Genera”. El sistema posa en 
cua la generació de l’informe i  apareix la següent pantalla de confirmació: 
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Pantalla de confirmació - Figura 17
Nota: el temps de generació depèn del tipus i mida de l’informe però normalment estarà 
disponible en un temps aproximat d’una hora.  

 
 
 

2.1.5 Lliura T-CAT P 
 
Per a procedir al lliurament d’una T-CAT P (en programari) s’han de seguir els següents passos: 
 
Accedir mitjançant l’opció “Lliura T-CAT P”, en aquesta opció cercarem el certificat que volen lliurar. 
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Pantalla de cerca- Figura 18
 
 

Nota: Cal recordar que només es poden lliurar aquells certificats en estat vàlid. Els 
revocats no poden ser operats ja que aquest és un estat irreversible. Pel mateix motiu, 
tampoc es poden realitzar operacions sobre certificats caducats. 

 
 
Clicar l’icona  de la documentació dels certificats que es vulguin lliurar i imprimir-la. 
Fer signar la documentació als titulars (que caldrà custodiar, com a mínim, 15 anys) i lliurar les 
targetes. 
Seleccionar les caselles dels certificats que acabem de lliurar i es clica el botó “Envia”. 
 

 
 

Pantalla pendents de lliurar - Figura 18
 
 
 

Aquesta acció propicia l’aparició d’una pantalla a on el titular del certificat haurà de posar la 
paraula de pas personals que li servirà per a realitzar la descàrrega del certificat. Si es vol 
continuar el procés, s’haurà de clicar el botó “Signa” per procedir a la signatura electrònica 
de l’operació. 
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Pantalla d’introducció de paraula de pas- Figura 19
 
 
 
 
Al fer això, es mostrarà per pantalla el certificat personal del responsable del servei i tots els que 
tingui instal·lats en l’ordinador des del que opera. S’haurà de triar l’adient i clicar en el botó 
“Acceptar”. 
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Signatura de l’operació- Figura 20
 
 
A continuació es preguntarà el PIN (codi secret de la targeta que conté el certificat personal). 
S’introduirà el codi PIN i es clicarà en el botó “Acceptar” o “D’acord”. 
 
Com a confirmació de l’operació seleccionada se’ns mostra la següent pantalla: 
 

 
 

Pantalla de confirmació- Figura 21
 
 
El titular del certificat rebrà un correu electrònic amb el certificat per a descarregar.
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3 Glossari 
Subscriptor o ens subscriptor: és l’organització que subscriu els serveis de certificació de 
CATCert o, el que és el mateix, l’organització que sol·licita certificats al Consorci AOC o a 
les seves entitats de registre. 
Fitxa de subscriptor:  és el document mitjançant el qual l’ens comunica a l’Entitat de 
registre les seves dades i les de les persones que intervindran en el procés de sol·licitud, 
gestió i distribució de certificats digitals. 
PIN i PUK: són els codis secrets necessaris per operar amb la targeta T-CAT o instal·lar 
alguns certificats de dispositiu (per exemple, el CDA).  
El PIN és el codi d’ús de la targeta i el PUK, el codi de desbloqueig en cas de tres intents 
erronis amb el PIN (tant el PIN com el PUK permeten tres intents respectivament). 
Entitat de registre (no s’ha de confondre amb l’ERV): una entitat de registre és un ens o 
departament que col·labora amb el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya en la 
prestació de serveis de certificació a les administracions públiques catalanes.  
Les entitats de registre poden ser T-CAT o idCAT, segons emetin els certificats a les 
administracions públiques o als ciutadans, respectivament. En aquest sentit, la present Guia 
només afecta les ER T-CAT. 
Les entitats de registre passen a formar part de la jerarquia d'entitats de certificació de les 
entitats públiques de Catalunya i es regeixen per la regulació dels serveis de certificació feta 
pel Consorci AOC així com tots els procediments operatius, de seguretat i d'arxiu. 
ERV (Entitat de Registre Virtual): és el nom amb que es coneix al grup de persones que, 
dintre d’un ens subscriptor, sol·licita certificats a les entitats de registre del Consorci AOC. 
La persona responsable es coneix com a “responsable del servei”. 
SCD: sigles de “Servei de Certificació Digital- CATCert” 
Titular del certificat: és la persona llur nom consta en el certificat, en el cas dels certificats 
personals, d’entitat o d’infraestructura, o a qui es va emetre un certificat, en el cas dels de 
dispositiu. 
Responsable del servei: és la persona responsable de l’ERV i actua com a enllaç amb 
l’Entitat de registre T-CAT. Entre les seves funcions es responsabilitza de lliurar els 
certificats digitals als titulars, de fer-los signar la documentació legal, d’arxivar-la 
convenientment i també d’informar-los de les seves obligacions i responsabilitats als 
sol·licitants. Es recomana que aquest rol sigui assumit per un perfil administratiu o similar. 
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