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1. Introducció 

L’objecte del present document consisteix en descriure el procés a seguir per tal de fer 
servir l’aplicació de lliurament del certificat T-CAT en programari. Aquesta aplicació es troba 
a la web https://scd.aoc.cat/ca  
El manual s’ha estructurat seguint una lògica seqüencial en el temps de les accions a dur a 
terme. Els rols encarregats d’aquesta operativa és: 

 Responsable del Servei 

 Usuari de la T-CAT P 

L’abast del document queda reduït al funcionament del lliurament de la T-CAT P, la resta de 
la operativa queda exclosa d’aquest manual. 
Per una altra part, per a fer servir aquest manual, l’Entitat de Registre haurà d’adoptar les 
mesures necessàries per tal de complir amb el que s’estableix a la Llei 59/2003, de 19 de 
desembre, de signatura electrònica, i a la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
 

2. Operativa amb l’aplicació de la Carpeta del 
Subscriptor per lliurar la T-CAT P 

2.1 Accés a l’aplicació 
 
El primer que ha de fer l’usuari és introduir la seva targeta (subministrada pel Consorci 
AOC) en el lector de targetes. A continuació obrirà l’explorador d’Internet i introduirà l’adreça 
de la pàgina web del Consorci AOC  www.aoc.cat  
 

 
Targeta personal – Figura 1 

 
 
 

Nota: Aquesta operativa la durà a terme l’usuari amb el rol Responsable del Servei 
 

https://scd.aoc.cat/ca
http://www.aoc.cat/
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Un cop a la web del Consorci AOC, anar a Suport  – T-CAT Certificats digitals per a les 
administracions: 

 
Web de CATCert – Figura 2 

 

A continuació clicar en l’opció de “Carpeta de Subscriptor”.  
 

 
Carpeta del subscriptor – Figura 3 

 

 
Des d’aquí cal anar a l’apartat “Per als responsables de servei” i “Lliurament i gestió de 
certificats”: 
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Accés a la Carpeta del subscriptor – Figura 4 

 

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 “Dacord”.  
 

  
Selecció del certificat i introducció del PIN – Figura 5 

 
 
A continuació es preguntarà el PIN (codi secret de la targeta que conté el certificat. 
S’introdueix el codi PIN i es clica en el botó D’acord. 
Un cop l’usuari s’ha identificat satisfactòriament a l’aplicació, entrarà automàticament a la 
pàgina web segura que permet realitzar totes les operacions assignades a la Carpeta del 
Subscriptor.  
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Pantalla d’inici – Figura 6 

 

2.2 Lliurament de la T-CAT P 
 

Important: Cal lliurar la T-CAT P abans de 1 mes, es revocarà automàticament per 
motius de seguretat.  

 
Per a procedir al lliurament d’una T-CAT P (en programari) s’han de seguir els següents 
passos: 
Des de la pàgina principal anar a “Pendents de lliurar” 

 
Menú principal – Figura 7 

 
A continuació es mostraran els certificats que el Responsable de Servei tingui pendent de 
lliurament. Per buscar el certificat que es vol descarregar, es pot fer una cerca amb la eina 
de la dreta o ampliant les peticions que es mostren per pàgina.  
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Primer de tot, s’ha de lliurar el certificat. Per lliurar un certificat, el primer que ha de fer el 
Responsable de Servei és imprimir el full de lliurament fent clic sobre el dibuix de la dreta i 
fent-lo signar al titular de la T-CAT P i custodiant-lo durant 15 anys. 
 

 
Detall  de la descàrrega del full de lliurament – Figura 8 

 
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. 

 
Un cop fet això, l’aplicació donarà la opció de crear una contrasenya amb la icona de la 
dreta. Aquesta contrasenya l’ha de introduir l’usuari titular de la T-CAT P. 

 
Detall  de lliurament de la T-CATp– Figura 9 

 
 

A continuació l’aplicació demana la contrasenya. El titular del certificat haurà de posar la 
paraula de pas personal que li servirà per a realitzar la descàrrega del certificat. Per seguir, 
fer clic a Enviar. 

 
Pantalla de contrasenya de la T-CATp – Figura 10 

 
 

Nota important: Aquesta contrasenya no quedarà gravada a l’aplicació ni es pot 
recuperar. Per motius de seguretat, la contrasenya només l’ha de conèixer l’usuari. 
En cas d’oblit es pot canviar des de la opció de certificats lliurats. La operativa és la 
mateixa que per introduir-la el primer cop. 

 
 
Un cop fet això, quedarà disponible el lliurament del correu electrònic per poder descarregar 
el certificat. Per fer-ho, el Responsable de Servei ha de fer clic al sobre de la dreta. 
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Detall  de  lliurament del correu electrònic per la descàrrega de la T-CAT P– Figura 11 

 
 
Aquesta acció portarà a la següent pantalla on es mostren les dades contingudes dins el 
certificat. 
 
 

 
Pantalla de lliurament del correu electrònic per la descàrrega de la T-CAT P  - Figura 12 
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Pantalla de lliurament del correu electrònic per la descàrrega de la T-CAT P (2)  - Figura 13 

 
Per lliurar correu electrònic que arribarà a l’usuari per poder descarregar el certificat, fer clic 
a Lliurar Correu-e. 
En fer això l’aplicació demana l’acceptació de les condicions de lliurament del Responsable 
del Servei. Es fa clic a Acceptar.  
 

 
Selecció del certificat i introducció del PIN – Figura 14 

 
 
Un cop fet això es mostra una pantalla que confirma l’enviament correu electrònic per la 
descàrrega de la T-CAT P al correu electrònic del titular del certificat. 



  

  09/06/15 Manual T-CAT P, Responsable de Servei  

Manual de la T-CAT P Pàg. 10/11 

 

 
Confirmació de lliurament del correu electrònic – Figura 15 

 
Després de lliurar el correu electrònic a l’usuari per tal que pugui descarregar-se la T-CAT P, 
el certificat passarà de pendents de lliurament a lliurats.  
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