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1. Introducció 

L’objecte del present document consisteix en descriure els procés a seguir per tal de fer 
servir l’aplicació d’aprovació de certificats digitals. Aquesta aplicació es troba en 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 d’aquesta operativa és: 

 Aprovador 

L’abast del document queda reduït a l’aprovació dels certificats que té assignats l’ER T-CAT. 
L’aprovació de certificats no assignats a l’ER T-CAT 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 d’aprovació 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 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 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 en l’ordinador o en la pròpia 
targeta. Per això haurà de triar el correcte i clicar en el botó D’acord.  
 

  
Selecció del certificat i introducció del PIN - Figura 1 
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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 l’aprovador s’ha identificat satisfactòriament en l’aplicació, entrarà automàticament 
en la pàgina web segura que permet realitzar totes les operacions assignades a l’aprovador.  
 
En aquesta pàgina inicial es mostra a l’operador les diferents opcions en el menú de la part 
esquerra.  
 

2.2 Aprovar una petició 
Des de la pàgina principal anar a “Sol·licituds pendents d’aprovar” 
 

 
Menú principal – Figura 2 
 
A continuació es mostraran les sol·licituds en estat pendent d’aprovar. Per buscar la petició 
que es vol tractar, es pot fer una cerca amb la eina de la dreta o ampliant les peticions que 
es mostren per pàgina.  
 

 
Cerca de sol·licituds pendents d’aprovar – Figura 3 
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Llistat de sol·licituds pendents d’aprovar – Figura 4 

 
 
 
 
Es selecciona la petició per aprovar i es fa clic sobre la mateixa. A la següent pantalla 
apareixen les dades de la mateixa i es pot aprovar, denegar i esborrar la petició.  
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Pantalla d’aprovació – Figura 5 

 
Es comprova que les dades de la petició son correctes i si ho son, es fa clic a “Aprovar”. En 
fer això l’aplicació demana la signatura de l’operador. Es selecciona el certificat i s’introdueix 
el PIN, i es fa clic a Acceptar.  
 

 
Selecció del certificat i introducció del PIN - Figura 6 

 
A continuació l’aplicació torna a la pantalla amb el llistat de peticions que resten pendents 
d’aprovar.  
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2.3 Denegar una petició 
Des de la pàgina principal anar a “Sol·licituds pendents d’aprovar” 
 

 
Menú principal – Figura 7 

 
A continuació es mostraran les peticions en estat pendent. Per buscar la petició que es vol 
tractar, es pot fer una cerca amb la eina de la dreta o ampliant les peticions que es mostren 
per pàgina.  
 

 
Llistat de sol·licituds pendents d’aprovar – Figura 8 

 
Es selecciona la petició que es vol comprovar i es fa clic sobre la mateixa. A la següent 
pantalla apareixen les dades de la petició que hem seleccionat.  
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Pantalla d’aprovació/denegació/eliminació de la petició – Figura 9 

 
Si les dades de la petició no son correctes, s’ha de denegar. Per fer-ho, és obligatori afegir 
un comentari al camp “Comentaris” per tal que el peticionari, a qui tornarà la petició, pugui 
veure què està malament i corregir-ho. Per denegar, es fa clic a “Denegar” 
 

 
Detalls de l’apartat de comentaris – Figura 10 

 
En fer això l’aplicació demana la signatura de l’operador. Es selecciona el certificat i 
s’introdueix el PIN, i es fa clic a Acceptar.  
 

 
Selecció del certificat i introducció del PIN – Figura 11 
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A continuació l’aplicació torna a la pantalla amb el llistat de peticions pendents d’aprovar i la 
denegada passa al peticionari en estat “denegada”. Un cop el peticionari hagi corregit la 
petició, tornarà a l’estat pendent d’aprovar per que l’aprovador pugui tornar a revisar-la.  
 

2.4 Esborrar una petició 
Des de la pàgina principal anar a “Sol·licituds pendents d’aprovar” 
 

 
Menú principal – Figura 12 

 
 
A continuació es mostraran les peticions en estat pendent. Per buscar la petició que es vol 
tractar, es pot fer una cerca amb la eina de la dreta o ampliant les peticions que es mostren 
per pàgina.  
 

 
Llistat de sol·licituds pendents d’aprovar – Figura 13 
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Es selecciona la petició que es vol comprovar i es fa clic sobre la mateixa. A la següent 
pantalla apareixen les dades de la petició que hem seleccionat.  
 

 
Pantalla d’aprovació/denegació/eliminació de la petició – Figura 14 

 
 
 
Per esborrar la petició fem 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.  
 
En fer això l’aplicació demana la signatura de l’operador. Es selecciona el certificat i 
s’introdueix el PIN, i es fa clic a Acceptar.  
 

 
Selecció del certificat i introducció del PIN – Figura 15 

 
 
A continuació l’aplicació torna a la pantalla amb el llistat de peticions pendents. 
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2.5 Consulta de les sol·licituds aprovades 
Des de la pàgina principal anar a “Sol·licituds aprovades” 
 

 
Menú principal – Figura 16 
 

A continuació es mostrarà el llistat de les sol·licituds en estat aprovat de la Entitat de 
Registre. 
 

Important: Els certificats en programari, és a dir, que no s’emeten en suport targeta, 
un cop aprovats queden pendents de lliurament a la carpeta del subscriptor (veure 
manual de la carpeta del subscriptor). Quan el responsable de servei els lliura, 
queden generats. La sol·licitud d’aquests es mostren en tot cas a la llista. 
 

 
Llistat de sol·licituds aprovades – Figura 17 

 
 

Per consultar les dades del certificat, fer clic sobre la sol·licitud. A continuació es mostraran 
les dades de la petició. 
L’aplicació mostrarà la següent pantalla amb les dades de la sol·licitud i els diferents estats 
en que ha estat (pendent, aprovat, denegat...) 
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Detall sol·licitud aprovada – Figura 18 
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2.6 Esborrar sol·licituds aprovades 
 
Per esborrar una sol·licitud en estat aprovat, cal anar al llistat de sol·licituds aprovades. Des 
del menú principal anar a “Sol·licituds aprovades”.  

 
Menú principal – Figura 19 
 

A continuació es mostrarà el llistat de les sol·licituds en estat aprovat de la Entitat de 
Registre. 
 

Important: Els certificats en programari, és a dir, que no s’emeten en suport targeta, 
un cop aprovats queden pendents de lliurament a la carpeta del subscriptor (veure 
manual de la carpeta del subscriptor). Quan el responsable de servei els lliura, 
queden generats. La sol·licitud d’aquests es mostren en tot cas a la llista, però 
només es podran esborrar les peticions dels certificats que no hagin estat generats 
o descarregats. 
 

Per buscar la petició que es vol esborrar, es pot fer una cerca amb la eina de la dreta o 
ampliant les peticions que es mostren per pàgina.  
 

 
Llistat de sol·licituds aprovades – Figura 20 
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Un cop localitzada la sol·licitud aprovada, fer clic a la de la dreta per esborrar-la. 
Només hi ha la opció d’esborrar les sol·licituds en estat aprovat i no generat, és a dir, les 
peticions aprovades. 
Un cop fet això, l’aplicació demanarà confirmació de l’acció. 
 

 
Esborrar sol·licituds aprovades – Figura 21 

 
Per esborrar la sol·licitud, fer clic a “Si”. En fer això, es mostrarà el missatge de confirmació. 

 
Confirmació de l’acció – Figura 22 

 
Nota: Un cop esborrada la sol·licitud es podrà consultar com a esborrada a l’apartat 
“Trameses” amb el rol Peticionari.  

 
 


