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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 d’emissió de certificats digitals. Aquesta aplicació es troba a la web 
https://scd.aoc.cat/  
El manual s’ha estructurat seguint una lògica seqüencial en el temps de les accions a dur a 
terme. El rol encarregat operativa de la primera part de l’operativa és: 

 Peticionari 

Nota: Aquest rol pot ser substituït per l’EACAT i pels connectors universitaris. Les 
ER T-CAT que facin servir aquestes dues plataformes no caldrà que utilitzin el rol de 
peticionari. 
 

L’abast del document queda reduït a la petició dels certificats que té assignats l’ER T-CAT. 
La petició de certificats no assignats a l’ER T-CAT queda exclosa d’aquest manual, com per 
exemple seus electròniques, etc. 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 petició de 
certificats 

IMPORTANT: donada la gran quantitat de variacions en el número i forma dels camps del 
formulari de càrrega de dades segons l’ER T -CAT de que es tracti, s’ha triat per a les 
captures de les pantalles un dels models més estàndard. 

2.1 Accés a l’aplicació 
El primer que ha de fer l’operador és introduir la seva targeta d’operador (subministrada pel 
Consorci AOC) en el lector de targetes. A continuació obrirà l’explorador d’Internet i 
introduirà l’adreça de la pàgina web https://scd.aoc.cat 
 
Nota: Aquesta adreça no és més que una URL de les moltes que hi ha a Internet, motiu pel qual 
s’aconsella guardar-la a “Preferits” (Favoritos) o crear un enllaç directe i guardar-lo allà on determini 
l’ER T-CAT o, en el seu defecte, l’operador. També es pot trobar a al web del Consorci AOC 
(http://www.aoc.cat/), d’aquesta manera l’operador sempre accedirà a la darrera versió. 

 
Amb la targeta introduïda es mostrarà per pantalla el certificat d’operador (contingut en la 
targeta) i tots els altres certificats que estiguin instal·lats a l’ordinador o a la pròpia targeta. 
Per això haurà de triar el correcte i clicar en el botó D’acord. 
 
Nota: Aquestes tasques normalment es fan a través de l’EACAT i les peticions entren a 
través del connector del mateix directament per aprovar. 

https://scd.aoc.cat/
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Selecció del certificat i introducció del PIN - Figura 1 

 
A continuació es preguntarà el PIN (codi secret de la targeta que conté el certificat 
d’operador). S’introdueix el codi PIN i es clica en el botó D’acord. 
Un cop el peticionari s’ha identificat satisfactòriament a l’aplicació, entrarà automàticament a 
la pàgina web segura que permet realitzar totes les operacions assignades al peticionari. Es 
pot comprovar que han entrat correctament a l’aplicació perquè apareix el nom de l’operador 
a la banda de la dreta.  
 

 
 

Pantalla principal – Figura 2 

 
En aquesta pàgina inicial es mostra a l’operador les diferents opcions en el menú de la part 
esquerra.  
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2.2 Realitzar una petició 
Des de la pàgina principal cal anar a “Sol·licitar emissió de certificats” 
 

 
Menú principal del peticionari – Figura 3 

 
Un cop fet això, es mostrarà la següent pantalla on s’haurà de seleccionar l’ens destinatari 
del desplegable, el que es pot escollir de la pestanya “Ens destinatari (*)” i el tipus de 
certificat, escollint a l’apartat “Producte (*)”.  
Això crea una tramesa que es pot editar o esborrar. 

 
Pantalla de sol·licitud – Figura 4 

 
Després de seleccionar aquests camps l’aplicació mostrarà automàticament la següent 
pantalla on es troben les dades de la sol·licitud i on es poden emplenar els camps restants 
segons el tipus de certificat que calgui sol·licitar.  
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Pantalla de dades de la sol·licitud – Figura 5 

 
Les dades que ja es trobem predefinides son les corresponents a: 
 
Producte: Tipus de certificat (T-CAT, T-CAT P, CDA, CDS, etc.) 
Perfil del certificat: Especifica el perfil del certificat 
Suport: Suport del certificat (targeta, programari, etc.) 
Modalitat de lliurament: Forma en que arribarà el certificat als usuaris 
Ens destinatari: Ens que sol·licita el certificat 
Entitat de Registre Emissora: Entitat de Registre T-CAT que emet el certificat 
Tramesa: número de tramesa 
 
 
A continuació, es poden introduir les dades del certificat. En funció del tipus de certificat que 
es sol·licita, l’aplicació donarà l’opció d’emplenar uns camps o uns altres.  
En cas de sortir sense emplenar els camps es crearà un esborrany que es podrà modificar 
més endavant. També es poden fer varies peticions i deixar-les en estat pendent per 
modificar-les o seguir afegint-ne més en altre moment.  
 

2.2.1 Peticions de certificats personals 

A continuació es mostra la forma d’emplenar les dades dels certificats personals de manera 
genèrica. S’identifiquen amb un * les dades obligatòries.  
 

Camps de petició de T-CAT (totes les variants) 

Dades del posseïdor de claus 

Nom* S’emplena de la mateixa manera que consta en el DNI de manera completa (per 
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exemple: ha de ser Josep Maria i no Josep M.). Aquest camp no pot contenir 
comes. Aquest camp s’imprimirà a la primera línia de l’anvers de la targeta. 

Cognom* 
S’emplena de la mateixa manera que consta en el DNI. Aquest camp no pot 
contenir comes. Aquest camp s’imprimirà a la primera línia de l’anvers de la targeta 
després del nom.  

Segon cognom 
S’emplena de la mateixa manera que consta en el DNI. Aquest camp no pot 
contenir comes. Aquest camp s’imprimirà a la primera línia de l’anvers de la targeta 
després del nom.  

Correu-e* 
Cal introduir el correu electrònic del posseïdor. L’aplicació verifica que tingui una @ 
i un punt.  

Tipus ID* Cal triar entre NIF/NIE o Passaport. 

Número de 
document* 

Cal introduir el número del document identificatiu sense punts, espais ni guions. 
NOTA: Si s’introdueix el NIF i la lletra no és correcta l’aplicació dóna un avís i no 

permetrà tirar endavant la petició. 

Càrrec  Cal introduir-lo exactament igual que consta en el certificat de dades. 

Departament 
Cal introduir el departament del posseïdor de claus que han indicat en el certificat 
de dades.  

upn Cal introduir-lo exactament igual que consta en el certificat de dades. 

Prioritat* Cal indicar la modalitat de prioritat de la sol·licitud. (Urgent / Ordinaria) 

Renovació* Cal marcar si es tracta o no d’una renovació de certificats 
Organització* Aquest camp queda carregat per defecte 

CIF* Aquest camp queda carregat per defecte 

Dades del responsable del servei Aquest camp es pot triar entre tots els responsables del servei que tingui l’ens. 

Nom i Cognoms* Seleccionem el nom i cognoms del responsable del servei de l’ens subscriptor.  

NIF/NIE Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Correu-e Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Adreça Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Codi Postal Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Població Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Número d’expedient 
És un camp lliure i opcional a disposició de l’Entitat de registre T-CAT. Les dades 
contingudes en aquest camp sortiran impreses en la documentació que es generi 
durant l’emissió dels certificats. 

2.2.2 Peticions de certificats de dispositiu 

A continuació es mostra la manera d’emplenar les dades del certificats de dispositiu de 
manera genèrica. Es detalla subdividit en certificats que requereixen fitxer .csr i els que no.  
 

Camps de petició de CDA, CDA-SENM i CDP 

Dades del posseïdor de claus 

Nom aplicació* Cal emplenar amb el nom de l’aplicació 

Id aplicació* Cal emplenar amb el ID de l’aplicació 

Correu-e* 
Cal introduir el correu electrònic del posseïdor. L’aplicació verifica que tingui una @ 
i un punt.  

Departament 
Cal introduir el departament del posseïdor de claus que han indicat en el certificat 
de dades.  

Prioritat* Cal indicar la modalitat de prioritat de la sol·licitud. (Urgent / Ordinaria) 

Renovació* Cal marcar si es tracta o no d’una renovació de certificats 
Organització* Aquest camp queda carregat per defecte 

CIF* Aquest camp queda carregat per defecte 

Dades del responsable del servei Aquest camp es pot triar entre tots els responsables del servei que tingui l’ens. 

Nom i Cognoms* Seleccionem el nom i cognoms del responsable del servei de l’ens subscriptor.  

NIF/NIE Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Correu-e Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Adreça Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Codi Postal Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 
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Població Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Número d’expedient 
És un camp lliure i opcional a disposició de l’Entitat de registre T-CAT. Les dades 
contingudes en aquest camp sortiran impreses en la documentació que es generi 
durant l’emissió dels certificats. 

 

Camps de petició de CDS i CDSDC 

Dades del posseïdor de claus 

Dns 
Cal indicar el nom del domini. En el cas de certificats EV, el domini ha d’estar 
registrat. 

Dns alternatiu Es pot indicar un nom de domini web alternatiu (només per CDS) 

Departament 
Cal introduir el departament del posseïdor de claus que han indicat en el certificat 
de dades.  

Csr* 
Cal adjuntar el fitxer .csr del certificat. Per fer el fitxer .csr cal consultar el manual 
corresponent a generació de csr segons el tipus de certificat 

Prioritat* Cal indicar la modalitat de prioritat de la sol·licitud. (Urgent / Ordinària) 

Renovació* Cal marcar si es tracta o no d’una renovació de certificats 
Organització* Aquest camp queda carregat per defecte 

CIF* Aquest camp queda carregat per defecte 

Dades del responsable del servei Aquest camp es pot triar entre tots els responsables del servei que tingui l’ens. 

Nom i Cognoms* Seleccionem el nom i cognoms del responsable del servei de l’ens subscriptor.  

NIF/NIE Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Correu-e Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Adreça Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Codi Postal Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Població Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Número d’expedient 
És un camp lliure i opcional a disposició de l’Entitat de registre T-CAT. Les dades 
contingudes en aquest camp sortiran impreses en la documentació que es generi 
durant l’emissió dels certificats. 

 

2.2.3 Peticions de certificats personals amb personalitzacions 

A continuació es mostra la forma d’emplenar les dades dels certificats personals de manera 
genèrica. S’identifiquen amb un * les dades obligatòries.  
 
NOTA: Aquestes funcionalitats només estan disponibles per aquelles Entitats de Registre T-
CAT que ho hagin sol·licitat 
 

Camps de petició de T-CAT (totes les variants) 

Dades del posseïdor de claus 

Nom* 
S’emplena de la mateixa manera que consta en el DNI de manera completa (per 
exemple: ha de ser Josep Maria i no Josep M.). Aquest camp no pot contenir 
comes. Aquest camp s’imprimirà a la primera línia de l’anvers de la targeta. 

Cognom* 
S’emplena de la mateixa manera que consta en el DNI. Aquest camp no pot 
contenir comes. Aquest camp s’imprimirà a la primera línia de l’anvers de la targeta 
després del nom.  

Segon cognom 
S’emplena de la mateixa manera que consta en el DNI. Aquest camp no pot 
contenir comes. Aquest camp s’imprimirà a la primera línia de l’anvers de la targeta 
després del nom.  

Correu-e* 
Cal introduir el correu electrònic del posseïdor. L’aplicació verifica que tingui una @ 
i un punt.  

Tipus ID* Cal triar entre NIF/NIE o Passaport. 

Número de 
document* 

Cal introduir el número del document identificatiu sense punts, espais ni guions. 
NOTA: Si s’introdueix el NIF i la lletra no és correcta l’aplicació dóna un avís i no 

permetrà tirar endavant la petició. 

Càrrec  Cal introduir-lo exactament igual que consta en el certificat de dades. 
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Departament 
Cal introduir el departament del posseïdor de claus que han indicat en el certificat 
de dades.  

upn Cal introduir-lo exactament igual que consta en el certificat de dades. 

Fotografia* En cas que la personalització inclogui fotografia, cal adjuntar l’arxiu.  

Camp genèric 1* 
En cas que la personalització inclogui aquest camp, s’ha d’introduir i quedarà gravat 
a la targeta 

Camp genèric 2 
(banda magnètica) 

En cas que la personalització inclogui gravació de la banda magnètica 
personalitzable, cal introduir les dades. L’aplicació verifica que el que s’introdueix és 
en format numèric com un DNI sense lletra. 

  Cal indicar la modalitat de prioritat de la sol·licitud. (Urgent / Ordinària) 

Renovació* Cal marcar si es tracta o no d’una renovació de certificats 
Organització* Aquest camp queda carregat per defecte 

CIF* Aquest camp queda carregat per defecte 

Dades del responsable del servei Aquest camp es pot triar entre tots els responsables del servei que tingui l’ens. 

Nom i Cognoms* Seleccionem el nom i cognoms del responsable del servei de l’ens subscriptor.  

NIF/NIE Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Correu-e Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Adreça Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Codi Postal Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Població Aquest camp surt per defecte al seleccionar el responsable del servei 

Número d’expedient 
És un camp lliure i opcional a disposició de l’Entitat de registre T-CAT. Les dades 
contingudes en aquest camp sortiran impreses en la documentació que es generi 
durant l’emissió dels certificats. 

 
 

2.3 Enviar la petició per aprovar 
 
Per seguir emplenant sol·licituds, fer clic a “guardar”. Si a una mateixa sol·licitud hi han 
varies peticions de certificats, la resta de certificats que ja estan peticionats apareixen a 
continuació a “Sol·licituds introduïdes fins ara”.  
 
En cas de sortir sense guardar ni enviar, la sol·licitud quedarà pendent i es podrà modificar 
en altre moment. 
Un cop emplenades totes les dades, es fa clic a “Enviar sol·licituds” per enviar la/les 
sol·licitud/s a l’aprovador.  
 
A la següent pantalla s’informa el número de tramesa d’aquesta sol·licitud i es dona la opció 
de seguir peticionant més certificats o enviar la sol·licitud amb els que ja estan peticionats.  
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Pantalla de confirmació  d’enviament de la sol·licitud – Figura 6 

 
Si es fa clic al número de tramesa que apareix, l’aplicació deixarà tornar a veure la sol·licitud 
que s’estava fent. 
 

 
Pantalla de detalls de la tramesa – Figura 7 
 

2.4 Modificar una petició pendent 
Des de la pàgina principal anar a “Sol·licitar emissió de certificats” 
 



  

  14/07/16 Manual petició, Operador peticionari 

Manual de petició de certificats digitals  Pàg. 11/17 

 
Menú principal del peticionari – Figura 8 

 
 
Un cop fet això, es podrà veure la següent pantalla on es mostren les sol·licituds pendents i 
es pot entrar a modificar-les.  Aquestes sol·licituds estan al llistat d’Esborranys. 

 
Llistat de sol·licituds pendents – Figura 9 

Un cop localitzada, fer clic sobre la icona  per accedir a la mateixa. Al fer això l’aplicació 
mostrarà les sol·licituds ja peticionades en cas d’haver-hi, i donarà la opció de afegir més 
sol·licituds a la tramesa o modificar les ja existents.  
 
 

 
Pantalla de detalls de la sol·licitud – Figura 10 

 
A continuació apareix el llistat amb les diferents peticions que conté. Per modificar les dades 
es fa clic a “Editar aquestes dades”. Després de modificar les dades corresponents, fer clic a 
“Guardar”.  



  

  14/07/16 Manual petició, Operador peticionari 

Manual de petició de certificats digitals  Pàg. 12/17 

  
Pantalla d’edició de la sol·licitud – Figura 11 

 
Si el que es vol és eliminar la petició completament, fer clic a “Esborrar”. 
També és pot esborrar la sol·licitud des del menú anterior fent clic a “Esborrar”. 
 
Important: Esborrar la petició significa que la petició desapareix del sistema definitivament. 
Per tornar a tenir la petició d’aquest certificat, el peticionari haurà d’introduir les dades de 
nou o l’ens subscriptor haurà de tornar a fer la sol·licitud mitjançant la plataforma 
corresponent.  
 

2.5 Consulta de les Trameses 
Des del menú principal anar a “Trameses” 
 

 
Menú principal del peticionari – Figura 12 

 
 
Aquesta acció permet a veure un llistat de les trameses en els seus diferents estats. Una 
tramesa pot contenir varies peticions (sol·licituds). 
 



  

  14/07/16 Manual petició, Operador peticionari 

Manual de petició de certificats digitals  Pàg. 13/17 

 
Llistat de trameses – Figura 13 

 
Per consultar les dades d’una sol·licitud, es fa clic sobre la mateixa. Es pot buscar la 
tramesa per la cerca de la dreta o al llistat. 
A la columna de la dreta es pot veure l’estat de la tramesa. Si es passa el ratolí per sobre de 
la icona es donarà més informació sobre l’estat de la tramesa, que pot ser: 
 

Estat pendent; hi ha sol·licituds dins aquesta tramesa en diferents estats. Poden 
haver sol·licituds pendents, aprovades i o denegades.  

Estat aprovat: totes les sol·licituds dins d’aquesta tramesa estan en estat aprovat 

 Altres: dins la tramesa hi ha sol·licituds eliminades 
 

Per més informació, es pot entrar dins la tramesa i veure l’estat de cada sol·licitud. 
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2.6 Sol·licituds denegades 
Des del menú principal anar a “Revisar sol·licituds denegades” 
 

 
Menú principal del peticionari – Figura 14 

 
A continuació apareixerà un llistat de les peticions denegades. Es pot buscar la sol·licitud 
per la cerca de la dreta o al llistat.  
 

 
Llistat de sol·licituds denegades – Figura 15 

 
Es selecciona la petició que s’ha de tractar i es fa clic sobre la mateixa. L’aplicació mostrarà 
les dades de la petició.  
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Pantalla d’edició de les sol·licituds denegades – Figura  16 

 
Per modificar les dades incorrectes, fer clic a “Editar aquestes dades”. A la següent pantalla 
es dona la opció de canviar els camps que siguin incorrectes. 
 
Si el que es vol es esborrar definitivament la petició, fer clic a “Esborrar”. 
 
Important: Esborrar la petició significa que la petició desapareix del sistema definitivament. 
Per tornar a tenir la petició d’aquest certificat, el peticionari haurà d’introduir les dades de 
nou o l’ens subscriptor haurà de tornar a fer la sol·licitud mitjançant la plataforma 
corresponent.  
.  
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Pantalla d’edició de la sol·licitud – Figura 17 

 
Un cop modificat, es fa clic a “Guardar” per desar els canvis. 
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