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1.

Introducció

El present document recull els passos que s’han de seguir per emetre el certificat digital
idCAT.
El procediment s’ha estructurat seguint una lògica seqüencial en el temps de les accions a
portar a terme pels rols que intervenen en el procediment d’emissió. Aquest rols són els
següents:


Rol d’Operador d’Entitat de Registre idCAT (OER)



Rol de Responsable de Servei d’Entitat de Registre idCAT



Rol de subscriptor

D’altra banda, per a portar a terme el procediment d’emissió de Certificats CPIXSA-2
(idCAT), s’hauran d’establir les mesures necessàries per a complir amb allò establert a la
Llei 59/2003, de 19 de desembre, sobre signatura electrònica, i amb la Llei Orgànica
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (LOPD) (clàusula novena de
l’Annex 5). És per això que s’informa de manera prèvia, en cas que el ciutadà hagi realitzat
una sol·licitud des del web www.idcat.cat, o en tot cas, en el document que signa en el
moment de finalitzar l’emissió, de “Les dades de caràcter personal que ens faciliteu en la
present sol·licitud, així com les que ens siguin facilitades al llarg de la relació contractual,
s'incorporaran a un fitxer de dades informatitzat i seran utilitzades per CATCert,
directament o a través d'entitats col·laboradores, per procedir a la gestió adequada dels
serveis contractats, així com per remetre-vos informació que pugui ser del vostre interès.
Tanmateix, vostè garanteix que està facultat legítimament per facilitar a CATCert les dades
que consta en el document, d'acord amb el que preveu la LOPD.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
de 13 de desembre (LOPD), us comuniquem que CATCert, amb domicili a Passatge de la
Concepció, 11, Barcelona, és el destinatari final d'aquestes dades i és qui decideix sobre la
finalitat, el contingut i l'ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens
faciliteu.
Amb tot, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves
dades en els termes legals, dirigint-se per escrit a CATCert a l'esmentada adreça.” [Ref. 1]
Totes les accions relacionades en aquest procediment hauran de romandre registrades,
establint-se les mesures de protecció convenients. Per a assegurar la integritat de les
operacions registrades, cadascuna d’elles s’emmagatzema a la base de dades, juntament
amb la signatura de la mateixa portada a terme per l’operador que va gestionar l’operació.
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Per a que una entitat pugui exercir d’Entitat de Registre idCAT, haurà de signar el Conveni
de prestació de serveis de certificació digital idCAT amb CATCert.
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2.

Definició de Rols

En les següents seccions s’especifiquen les funcions i responsabilitats assignades als
diferents rols existents a l’Entitat de Registre, així com també l’operativa amb l’aplicació
web per a garantir la seguretat, la integritat i la confidencialitat de la informació tractada.

2.1 Rol d’Operador d’Entitat de Registre idCAT
El rol d’Operador d’Entitat de Registre idCAT té com a missió assegurar-se que les dades
de la persona que es presenti a l’Entitat de Registre idCAT sol·licitant l’emissió d’un
certificat es corresponguin a les dades reals del subscriptor.
La identificació de la persona física que obté un certificat idCAT davant d'una oficina
pública de Registre de CATCert pot realitzar-se:
- Mitjançant la seva presència davant dels encarregats de verificar la seva identitat.
- Es pot prescindir de la presència si la firma continguda a la sol·licitud d'expedició d'un
certificat ha estat legitimada notarialment, i en els casos previstos per l'article 13.4 de la Llei
59/2003, de 19 de desembre.
En concret, com a norma general, el procediment d’emissió de l'idCAT requereix la
compareixença personal de la persona física que obté el certificat davant d'una oficina
pública de Registre de CATCert.
En el cas que el mateix operador tingui assignada la funció d’emmagatzemar la
documentació associada a l’emissió dels certificats, haurà d’encarregar-se d’organitzar,
classificar, descriure i vetllar per la salvaguarda de la documentació que es generi fruit
de l’emissió dels certificats d’acord amb el sistema de gestió documental del seu
organisme, o en la seva absència, segons les directrius que estableixi l’arxiver de CATCert.
En ambdós casos, la documentació associada a l’emissió de certificats digitals s’ha de
conservar en l’arxiu de l’ens durant 15 anys, segons recull l’article 20.1.f de la Llei 59/2003,
de 19 de desembre, sobre signatura electrònica.

2.2 Rol de Responsable del Servei d’Entitat de Registre idCAT
El rol de Responsable del Servei de l’Entitat de Registre idCAT té com a missió vetllar pel
bon funcionament de l’Entitat de Registre idCAT. Amb aquest fi ha d’aplicar o fer aplicar els
procediments d’arxiu, seguretat física i seguretat lògica que regulen el servei.

Per últim, el Responsable del Servei de l’Entitat de Registre idCAT és l’encarregat de
designar els Operadors de l’Entitat de Registre que prestaran el servei idCAT.
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A més d’això, ha de fer d’enllaç entre l’Entitat de Registre idCAT i CATCert. Per a fer-ho,
comunica via correu electrònic a info@idcat.cat o al 902 90 10 80 les possibles anomalies o
incidències en l’emissió o gestió dels certificats.
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2.3 Rol de subscriptor
Són susceptibles de ser subscriptors del certificat idCAT totes aquelles persones físiques
que necessiten relacionar-se amb les Administracions públiques locals, autonòmiques o
estatals.

2.4 Operativa
El subscriptor del certificat sol·licitat haurà de personar-se a l’Entitat de Registre idCAT
aportant el document acreditatiu de la seva identitat (NIF –DNI amb lletra-, NIE, Passaport
o DNI d’altres països) i fotocòpia del mateix.
L'article 13.1 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, disposa que
la identificació de la persona física que sol·liciti un certificat reconegut exigirà personar-se
davant els encarregats de verificar-la i s'acreditarà mitjançant el document nacional
d'identitat, passaport o altres mitjans admesos en dret. També es disposa a l’article
esmentat que es podrà prescindir de la personació si la seva signatura a la sol·licitud
d'expedició d'un certificat reconegut ha estat legitimada en presència notarial, és a dir, que
la persona hagi anat al notari amb el full que apareix quan finalitza la sol·licitud des de la
web www.idcat.cat, i que aquest hagi legitimat la identitat del titular.
En cap cas serà vàlida qualsevol mena d’autorització a una altra persona per a realitzar
aquest acte de validació de la identitat i emissió del certificat.
Per a poder accedir a l’aplicació web, l‘Operador d’Entitat de Registre idCAT necessitarà
disposar d’un certificat CIPISR-1 amb funcions d’Operador d’Entitat de Registre que li haurà
subministrat l’Agència Catalana de Certificació – CATCert després de verificar els
coneixements i rebre la formació suficient i adequada per actuar com a tal.
Aquest OER introduirà la targeta dins el lector de targetes criptogràfiques i, després haurà
d’escollir el seu certificat d’operador i “Acceptar” (fig. 1) (fig. 2).
Accedirà a l’aplicació web a través de la URL següent: https://www.idcat.cat:4443
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(fig. 1)
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(fig. 2)
En el moment d'accedir a l'aplicació, haurà d’introduir el PIN del certificat d'OER (fig. 3) de
manera que si no l’introdueix correctament, no es permetrà l'accés a aquesta (fig. 4).
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(fig. 3)

(fig. 4)
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NOTA: Missatge d’error indicant que el PIN del certificat d’Operador d’Entitat de Registre
no ha estat introduït correctament. Després d'introduir de forma incorrecta el PIN 3
vegades, és necessari desbloquejar el PIN mitjançant el PUK amb l'aplicació de Gestió de
testimonis. Després d'introduir el PUK de forma incorrecta 3 vegades, es bloqueja la targeta
d'operador.
Si l’Operador d’Entitat de Registre idCAT introdueix el PIN del seu certificat CIPISR-1
correctament, accedirà a la pantalla inicial de l’aplicació web (fig. 5), des d’on tindrà accés a
diverses funcionalitats, entre elles, la d’emetre certificats. La connexió establerta serà una
connexió segura mitjançant el protocol SSL versió 3.

(fig. 5)

L’Operador d’Entitat de Registre idCAT ha de demanar al subscriptor que li mostri la
documentació acreditativa (original i fotocòpia) de les dades que està validant. En
particular, els documents que ha d’aportar el subscriptor per tal de validar les seves dades

| Ref.: G0142 idCAT | Versió: <3.0> | Pàgina 8 de 38

006_20070524

2.4.1 Compulsa de la fotocòpia del document identificatiu
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són l’original i la fotocòpia del document acreditatiu d’identitat. Ha de ser algun dels
següents: NIF (DNI amb lletra), NIE, passaport o DNI d’altres països.
S’ha de compulsar o fer compulsar (en cas que no estigui capacitat per a fer-ho) la
fotocòpia del document acreditatiu.

2.4.2 Emissió del certificat
Per accedir a l’opció d’emissió, cal clicar l’enllaç Emissió que es troba en el menú de la
part superior de la plana. Es mostra un senzill formulari on introduirem el tipus de document
i el número del document que el ciutadà aporti, accedint tot seguit al botó Emissió. (fig. 6).

(fig. 6)

Arribats a aquest punt, el sistema cercarà la informació de la que disposa referent al
document indicat, i es poden donar diferents casos que analitzarem a continuació:

En aquest cas ens apareixerà un formulari buit (fig. 8 i 9) que emplenarem amb les
dades que ens aporti el ciutadà en el seu document, més les que ens indiqui de veu
i que no apareixen en el document (p.e. correu electrònic).
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a) El ciutadà NO ha fet cap sol·licitud prèvia des de casa i NO tenia ja
certificat idCAT emès prèviament:
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NOTA: En cas que el subscriptor tingui la lletra “i” entre els dos cognoms en el seu
document identificatiu, s’hauria d’incloure en el segon cognom, deixant un espai
entre la lletra i el segon cognom, mentre que si no consta la lletra en el document
identificatiu, igualment es pot incloure marcant l’opció corresponent, si el ciutadà vol
que aparegui en el seu document de compareixença, clicant a “Incloure la i entre el
primer i el segon cognom” (fig. 7)

(fig. 7)
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Cal tenir en compte que les úniques dades que han de coincidir exactament amb
el document identificatiu per tal que l’Operador d’Entitat de Registre pugui validar
són les dades contingudes a l’apartat de Dades de certificació (a excepció del
correu-e, del que cal fer una verificació verbal contrastant amb el ciutadà quin és el
correcte). Les dades de l’apartat Dades de contacte no tenen per què coincidir però
en cas de discrepància amb el document identificatiu cal informar al ciutadà sobre
aquest fet.
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(fig. 8)
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(fig. 9)
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Un cop hem introduït aquestes dades, passem a la pàgina de confirmació de les
mateixes (fig.10 i fig.11).
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(fig. 10)
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(fig. 11)

Per altra banda, informem al ciutadà que és necessària una pregunta i una resposta
secreta, que el permetran identificar-se quan vulgui fer ús del servei telefònic de
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A més de mostrar-nos totes les dades introduïdes en el formulari anterior (dades de
certificació i dades de contacte), en aquest punt haurem d’indicar un idioma del full
de lliurament. És important que marquem un idioma que sigui comprensible pel
ciutadà, ja que en aquest document apareixen les instruccions per descarregar el
certificat. A més, el ciutadà rebrà totes les comunicacions referents al seu certificat
(notificació d’emissió, avís de caducitat, etc.) en l’idioma indicat.

Emissió del certificat idCAT

SUSPENSIÓ DE CERTIFICATS (al 902 90 10 80), ja que haurà de respondre a la
pregunta que l’operador-suspensor li formuli amb la resposta que aquí s’introdueixi.
Per últim, i per garantir que només el subscriptor pugui realitzar la posterior
descàrrega, es genera un “codi del document”, i el ciutadà haurà d’introduir
personalment (i confirmar) un “codi personal” que constarà de 4 caràcters.
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Si alguna de les dades introduïdes no fos correcte, tenim la possiblitat de tornar a
introduir-les abans de marcar Validar dades, mitjançant l’opció Corregir dades,
amb la qual accedirem a la pàgina que permet editar la informació introduïda
(fig.12).
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Un cop verificades totes les dades introduïdes per l’operador (fig. 12), podem clicar
l’enllaç Validar dades, per tal de procedir a l’emissió del certificat.
Un cop fet això, apareixerà una pantalla que mostra que és necessària la signatura
de l’operació per a poder completar-la (fig. 13).
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(fig. 12)
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(fig. 13)
Haurà d’introduir el PIN del certificat d’OER (fig. 14)

(fig. 14)
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Si s'introdueix correctament el PIN, i un cop feta l’emissió, apareixerà una nova
finestra informant que s'ha completat el procés correctament (fig. 15)
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(fig. 15)

b) El ciutadà SÍ disposa ja d’un certificat VIGENT emès prèviament: en aquest
cas el formulari ja apareix amb les dades del certificat.
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L’aplicació ja ens informa que per poder emetre el nou certificat, abans haurem de
revocar l’anterior (fig. 16).
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(fig. 16)
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Procedirem a revocar aquest certificat escollint un motiu entre els que ens ofereix el
sistema, i després clicant Revocar (fig. 17).

| Ref.: G0142 idCAT | Versió: <3.0> | Pàgina 19 de 38

Emissió del certificat idCAT

(fig. 17)
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Un cop revocat el certificat, l’operador haurà d’imprimir dues còpies del document
de generat (Veure annex 2), de les quals una serà lliurada al ciutadà i l’altra l’haurà
de signar el ciutadà i la custodiarà l’entitat de registre idCAT seguint les
especificacions del punt 2.4.3 d’aquest procediment.
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(fig. 18)
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Un cop finalitzada la revocació del certificat, podrem accedir al botó Emissió, que
ens portarà de nou al formulari amb les dades del certificat que acabem de revocar
(fig. 19). Veiem el formulari que ens mostra les dades del certificat que acabem de
revocar, i podrem modificar les dades que ja no coincideixin amb les que el ciutadà
ens aporti en el seu document d’acreditació. Un cop tinguem totes les dades
introduïdes, cliquem Continuar.
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Verificarem que les dades siguin correctes (en cas que calgui fer alguna altra
modificació, accedirem a Corregir dades), i quan estiguem segurs, clicarem
Validar dades (fig. 20).
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(fig. 19)
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Un cop cliquem a Validar dades, s’emet el certificat (fig. 21).

| Ref.: G0142 idCAT | Versió: <3.0> | Pàgina 23 de 38

006_20070524

(fig. 20)
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(fig. 21)

c) El ciutadà Sí disposa d’un certificat ja REVOCAT o CADUCAT, i NO ha
realitzat cap sol·licitud des de casa.

Veiem el formulari que ens mostra les dades del certificat, i podrem modificar les
dades que ja no coincideixin amb les que el ciutadà ens aporti en el seu document
d’acreditació. Un cop tinguem totes les dades introduïdes, cliquem Continuar (fig.
22).
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Quan el sistema detecta que ja existeix un certificat amb el número de document
que hem introduït, ens recupera les dades, igual que en el cas b), amb la diferència
que si l’estat del certificat és REVOCAT o CADUCAT, no caldrà que procedim a la
revocació del certificat per poder fer una nova emissió (fig. 22).

Emissió del certificat idCAT

(fig. 22)

006_20070524

Verificarem que les dades siguin correctes (en cas que calgui fer alguna altra
modificació, accedirem a Corregir dades), i quan estiguem segurs, clicarem
Validar dades (fig. 23).
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(fig. 23)
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Un cop cliquem a Validar dades, s’emet el certificat (fig. 24).
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(fig. 24)

d) El ciutadà Sí disposa d’un certificat ja REVOCAT o CADUCAT, i SÍ ha
realitzat alguna sol·licitud des de casa.

Veiem el formulari que ens mostra les dades de la sol·licitud, i podrem modificar les
dades que ja no coincideixin amb les que el ciutadà ens aporti en el seu document
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En aquest cas, el sistema recupera les dades de la sol·licitud que el ciutadà hagi fet
des de casa, sempre que sigui posterior al moment de l’emissió del certificat que ja
es troba expirat o revocat.

Emissió del certificat idCAT
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d’acreditació. Un cop tinguem totes les dades introduïdes, cliquem Continuar (fig.
25).

(fig. 25)
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Verificarem que les dades siguin correctes (en cas que calgui fer alguna altra
modificació, accedirem a Corregir dades), i quan estiguem segurs, clicarem
Validar dades (fig. 26).

(fig. 26)
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Un cop cliquem a Validar dades, s’emet el certificat (fig. 27).

(fig. 27)

Aquest cas es resol igual que el d).

| Ref.: G0142 idCAT | Versió: <3.0> | Pàgina 30 de 38

006_20070524

e) El ciutadà MAI ha disposat d’un certificat, i SÍ ha realitzat alguna sol·licitud
des de casa.

Emissió del certificat idCAT

f) El ciutadà MAI ha disposat d’un certificat, i NO ha realitzat cap sol·licitud
des de casa
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En aquest cas, un cop introduït el tipus i número del document identificatiu, el
formulari que troba l’operador està buit, i l’únic que inclou és el tipus i número
del document identificatiu (que acabem d’indicar), de manera que serà
l’operador, mitjançant el document identificatiu o la verificació verbal (en el cas
del correu electrònic) qui inclourà aquestes dades de certificació i de contacte al
formulari (fig. 28).
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(fig. 28)
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Un cop tinguem totes les dades introduïdes, cliquem Continuar (fig. 29).

(fig. 29)
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Verificarem que les dades siguin correctes (en cas que calgui fer alguna altra
modificació, accedirem a Corregir dades), i quan estiguem segurs, clicarem
Validar dades (fig. 30).

(fig. 30)
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Un cop cliquem a Validar dades, s’emet el certificat (fig. 31)

(Fig. 31)

En tots els casos esmentats anteriorment (A-F) caldrà escollir, en cas que la nostra entitat
de registre tingui aquesta opció activada, entre els diversos dispositius en els que es pot
emetre el certificat (programari, clauer, targeta).
Imprimirem també dues còpies del document de compareixença que el sistema ens generi
automàticament en finalitzar l’operació. En aquest document (Veure Annex 1) el ciutadà
trobarà les instruccions per fer la descàrrega del certificat i finalitzar així el procés.

006_20070524

A més, aquest document s’ha de registrar d’entrada, o mitjançant el registre general i
corporatiu de l’organisme i segellar amb indicació de les següents dades: especificació del
registre de què es tracti, el número d’entrada assignat al document i la data d’alta al
registre. Tenint activada l’opció del registre auxiliar de CATCert fem la mateixa funció sense
haver de passar pel registre general d’entrada de l’ens. Una còpia signada d’aquest
document s’incorporarà a l’expedient pertinent, juntament amb la fotocòpia compulsada del
document identificatiu, i l’altra es lliura al ciutadà.
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2.4.3 Arxivament de la documentació associada a la sol·licitud
L’Entitat de Registre idCAT haurà d’emmagatzemar tota la documentació aportada pel
subscriptor quan es valida la identitat del mateix, i aquesta documentació haurà de
custodiar-se en l’arxiu de l’ens durant 15 anys, a comptar a partir de la data d’expedició del
certificat.
La documentació que s’haurà de conservar és la fotocòpia compulsada del document
identificatiu i una còpia signada i registrada del document de compareixença.
Per tenir controlada aquesta documentació, CATCert recomana que l’Entitat de Registre
idCAT obri un expedient per a cada any i ordeni la documentació de cada tramitació de
certificats en funció de la data d’expedició del certificat, seguint un criteri cronològic. Quan
la carpeta tingui un gruix excessiu (unes 25 peticions aproximadament) s’haurà de partir en
tants volums com siguin necessaris per evitar manipulacions incorrectes.
Els expedients han d’anar retolats de manera uniforme, amb una informació mínima. Les
dades que han de constar a la caràtula de la carpeta d’expedient són:

Número expedient: codi alfanumèric que identifica de manera individualitzada
l’expedient. Es recomana obrir un expedient per cada 25 operacions del mateix
tipus, és a dir, un expedient a cada 25 validacions, i així en endavant, degudament
numerats. P.e.: VAL_01_2009 (amb les 25 primeres validacions de l’any 2009).



Data d’obertura de l’expedient: només hi constarà l’any.



Data de tancament de l’expedient: només hi constarà l’any.



Codi de classificació: Codi que identifica la sèrie documental a la qual pertany
l’expedient. Aquesta nova entrada s’haurà d’afegir al quadre de classificació de la
documentació administrativa de la institució. L’actualització del quadre és
responsabilitat de l’arxiver de la institució, però pot demanar assessorament a
l’arxiver de CATCert a l’hora de definir la nova entrada.



Títol: Paraula, frase que dóna el nom precís a l’expedient, atenent al seu contingut
essencial. En aquest cas, el títol genèric que s’utilitzarà serà: Emissió certificats
idCAT.



Nom del productor: Identificar el productor de l’expedient; el nom abreujat de la
unitat administrativa que gestiona l’expedient. Aquesta dada és útil en els casos
d'un ens que té diverses ER idCAT.
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Annex 1: Document de Compareixença
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Annex 2: Document de Revocació
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