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Implantació dels certificats de CATCert als 
navegadors i altres aplicacions 

1. Introducció 
Cada cop són més els usos possibles dels certificats digitals. Per això l’Agència Catalana de Certificació treballa 
per a què els seus usuaris puguin fer servir els seus certificats digitals en totes aquestes aplicacions. 

En aquesta línia, un aspecte fonamental és que la cadena de certificació de CATCert es trobi pre-carregada a 
les distribucions de les aplicacions d'ús més habitual. D'aquesta manera, aquestes aplicacions confien de forma 
automàtica en tots els certificats emesos per CATCert. 

Entre aquestes aplicacions destaquen els navegadors, que és per on s'ofereixen la majoria de tràmits que 
requereixen autenticació amb certificat digital o signatura electrònica.  

Actualment el mercat ofereix diferents productes que tenen com a propòsit navegar per Internet. La següent 
figura conté dades relatives a l'ús d'aquests navegadors a juliol de 2011, segons Netmarketshare 
 

 
 

CATCert porta temps treballant amb tots aquests fabricants per tal de que les distribucions dels seus 
navegadors portin de sèrie els components necessaris per a què l'experiència d'ús sigui la millor possible. 

 

1.1 Fabricants 

1.1.1 Microsoft 
A juny de 2006, CATCert va arribar a un acord amb Microsoft per tal que la distribució i actualitzacions 
d'Internet Explorer incorporessin el certificat arrel de la jerarquia pública de certificació. Les primeres 
distribucions es van produir a l'agost del mateix any.  

Aquest acord va ser possible gràcies a que CATCert acompleix els requisits de seguretat tècnica i 
procedimental que Microsoft exigeix a tots els prestadors de serveis de certificació.  

Com a norma per a tots els prestadors de serveis de certificació, Microsoft només permet la distribució del seu 
certificat arrel, pel que no és possible carregar els certificats de les entitats de certificació subordinades de la 
jerarquia de CATCert. Per a salvar aquesta barrera, al juliol del 2010, CATCert va començar a emetre certificats 
amb un nou perfil que incorpora l'extensió AIA, gràcies a la qual Internet Explorer detecta i descarrega 
automàticament els certificats de les entitats de certificació subordinades, necessaris per a un correcte 
funcionament. 
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Al web de CATCert podeu consultar la informació relativa al model de jerarquia de certificació de CATCert. 

 

|  Ref.:  D1350  | Versió: 1.1 | Pàgina 1 de 3 

 

http://marketshare.hitslink.com/browser-market-share.aspx?qprid=2
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc776904(WS.10).aspx
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Dins de la web de CATCert, a la secció de manuals, dins de suport, hi podeu trobar els manuals següents: 

• El manual que explica com configurar l’Internet Explorer per al correcte funcionament de tots els 
certificats de CATCert. 

• El manual que explica com configurar el Microsoft Outlook per al correcte funcionament de tots els 
certificats de CATCert, ja que el reconeixement de Microsoft és extensible també al seu client de 
correu. 

 

1.1.2 Mozilla 
Per altra banda, s'estan fent les gestions necessàries per a que els certificats de CATCert, estiguin incorporats 
a les distribucions i actualitzacions de Mozilla Firefox, i esperem que en breu sigui una realitat. 

Mozilla rep moltes peticions per part dels prestadors de serveis de certificació de tot el món. Totes aquestes 
peticions han d'estudiar-se de forma individual, raó per la que es genera una gran càrrega de feina 
administrativa. Un cop confirmat que CATCert compleix les polítiques de seguretat de Mozilla, el tràmit resta 
pendent que Mozilla dugui a terme les tasques administratives mencionades anteriorment i una discussió 
pública. 

Dins del web de CATCert, a la secció de manuals, dins de suport, podeu trobar els manuals següents: 

• El manual que explica com incorporar els certificats de CATCert a Firefox. 

• El manual que explica com incorporar la cadena de certificació de CATCert a Thunderbird. 

 

1.1.3 Google Chrome 
A la versió per a Windows, Chrome fa servir Cryptoapi, el repositori de certificats de Microsoft. Això significa que 
a Windows, Chrome reconeixerà els mateixos certificats que l’Internet Explorer, sense haver d'incorporar la 
cadena de certificació. 

Dins del web de CATCert, a la secció de manuals, dins de suport, podeu trobar el manual que explica com 
configurar els certificats de CATCert a la versió per a Windows de Google Chrome. 

A Linux, Google Chrome fa servir el repositori NSS de Mozilla i per tant la cadena de certificació no es 
reconeixerà automàticament. Esperem que el reconeixement dels certificats de CATCert per part de Mozilla 
impliqui també el reconeixement de la versió de Google Chrome per Linux. 

 

1.1.4 Servidors amb certificats de CATCert 
Degut a les diverses possibilitats de configuració dels navegadors, CATCert recomana als administradors de 
servidors que els configurin seguint les indicacions dels manuals que trobaran al web de CATCert per a què 
aquests enviïn les claus intermèdies necessàries per a la correcta navegació. 

En aquest sentit us recomanem la lectura de l’Informe tècnic sobre la instal·lació de certificats de servidor 
(CDS) i de certificats de seu electrònica en servidors web, informe que trobareu a l’apartat Documentació de la 
plana www.catcert.cat/cat/RECURSOS/Manuals-i-guies. 
 

 

1.1.5 Adobe Reader 
Com ja s’ha comentat, els navegadors d'Internet no són les úniques aplicacions que fan servir certificats 
digitals. Una altra aplicació d'ús àmpliament estassa, i que també interactua amb certificats digitals, és Adobe 
Reader. 

http://www.catcert.cat/cat/RECURSOS/Manuals-i-guies
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Estar pre-carregat a les distribucions d'Adobe Reader, implica que quan rebem un document en format PDF, 
que conté signatures electròniques, aquest és capaç de validar les corresponents signatures i mostrar-ne la 
informació resultant de la validació. 

CATCert està treballant en el reconeixement d'Adobe des del febrer de 2009. A diferència de Microsoft, Adobe 
no incorpora la cadena de certificació dels prestadors de serveis de certificació a les seves distribucions. Per 
això, tot i que Adobe ja reconeix alguns dels certificats emesos per CATCert, actualment s'està treballant 
conjuntament en una solució alternativa que permeti facilitar-ne la configuració i ampliar-ne el reconeixement.  

Dins de la web de CATCert, a la secció de manuals, dins de suport, podeu trobar els manuals per a configurar 
les diferents versions d'Adobe Reader per a què confiï i pugui validar els certificats de l'Agència Catalana de 
Certificació. 

 

2. Contacte 
Si esteu interessats en què els certificats de l'Agència Catalana de Certificació estiguin pre-carregats també a 
d'altres aplicacions, feu-nos-ho saber mitjançant el formulari en línia que trobareu a l’apartat “Necessiteu 
ajuda?” del web de CATCert. 

Estat formal Elaborat per: 
 
CATCert 

Aprovat per: 
 
CATCert 

Control de versions Data: 26/07/2011 

Descripció: Creació del document  

Nivell accés informació pública 

Control de còpies Només les còpies disponibles al web www.catcert.cat garanteixen l’actualització 
dels documents. Tota còpia impresa o desada en ubicacions diferents es 
consideraran còpies no controlades. 

Drets d’autor 

 
Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No comercial-Sense 
obres derivades 2.5 Espanya de Creative Commons. Per veure'n una còpia, 
visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca o envieu 
una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, 
California 94105, USA. 
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