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1 Introducció 

L’objecte del present document consisteix en descriure els procés a seguir per tal de fer la sol·licitud de 
certificats digitals CDS, CDSQ i Seu Electrònica de nivell mig.  
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: 

 

 Sol·licitant de certificats de dispositiu.  

 

L’abast del document queda reduït a la sol·licitud dels certificats (CDS, CDSQ i Seu Electrònica) tant 
per la plataforma EACAT com en paper, així com la preparació de la documentació associada a la 
sol·licitud i confirmació de la mateixa. 
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2 Què són els certificats de dispositiu? 

2.1 Certificats de component SSL 

2.1.1 Certificat dispositiu servidor segur (CDS-1) 

Quan es parla de servidors segurs, ens referim a servidors web que fan servir un protocol de 
comunicacions que els protegeix i els fa més segurs. És molt comú que els servidors web facin servir 
el protocol SSL (Secure Sockets Layer) o TSL (Transport Layer Security), que ofereix els següents 
serveis de seguretat: 

 Identifica al servidor web davant l’usuari. 

 Xifra les dades intercanviades entre l’usuari i el servidor. 

 Permet la identificació dels clients a partir dels seus certificats T-CAT personals. 

Els certificats de dispositiu servidor (CDS) s’han d’instal·lar als servidors web de les administracions 
públiques catalanes en dominis  que es trobin registrats públicament . Així s’assegura la seva identitat 
del domini davant dels usuaris que s’hi connecten. 

Garanteix, a més, que el lloc web és l’original, el domini està oficialment registrat, és vàlid, no ha estat 
suplantat, i que ningú ha pogut alterar la informació publicada ni manipular les dades enregistrades en 
el servidor de manera no autoritzada. Per tant, podem dir que un certificat de servidor segur determina 
que un lloc web és genuí. 

Per altra banda, si cal un servidor web que funcioni amb protocol SSL, pot configurar-se per demanar 
al client que intenta connectar-se que s’identifiqui mitjançant el seu certificat digital. D’aquesta manera, 
és possible implementar fàcilment un mecanisme de control d’accés a una zona web. 

 

2.2 Certificats de electrònic d’autenticació de llocs web 

2.2.1 Certificat dispositiu de servidor segur extended validation (CDSQ-1)  

Els certificats de dispositiu de servidor segur EV no són estructuralment o funcionalment diferents dels 
CDS ordinaris, però es diferencien d’aquests en què han estat emesos per entitats de certificació que, 
com el Consorci AOC, han superat els estrictes requisits de seguretat que estableix l’Standard Extended 
Validation SSL Certificate i que, per tant, garanteixen el màxim nivell de seguretat en les transaccions 
dels llocs web que en facin ús. 

El principal avantatge és, un cop es materialitzi tècnicament el reconeixement Extended validation amb 
Microsoft i Firefox, que els nous navegadors web els acceptaran immediatament i mostraran una 
confirmació de seguretat (imatge inferior) que permetrà als usuaris identificar ràpidament un lloc segur 
i de confiança, ja que estan dissenyats per a mostrar senyals visuals úniques que indiquen la presència 
d’un certificat EV. 

Els certificats de dispositiu de servidor segur EV  es necessari que el domini estigui registrat 
públicament a nom de l’ens sol·licitant i que sigui vigent. 
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2.3 Certificats qualificats de seu electrònica de l’administració 
Pública 

2.3.1 Certificat de Seu electrònica de nivell mig (CDS-1 SENM) 

Aquest és un certificat digital de dispositiu que serveix per identificar i garantir una comunicació segura 
amb la seu electrònica d’un ens, entenent seu electrònica en els termes que descriu la Llei 40/2015 de 
règim jurídic del sector públic en el seu article 38  (40/2015) 

Aquest certificat pot utilitzar-se per a la connexió segura dels ciutadans a pàgines web oficials, 
l’autenticació d’un lloc web, l’allotjament de registres electrònics, la consulta i autorització de registres 
de representació, etc. 

Des de 2011, el Consorci AOC emet el certificat de Seu tot seguint l’Standard Extended Validation SSL 
Certificate, fet que garanteix el màxim nivell de seguretat en les transaccions que es realitzin en el lloc 
web que en faci ús. 
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3 Com sol·licitar un certificat de servidor segur 
(CDS), CDSQ o de Seu Electrònica de Nivell Mig 

 

Hi ha tres vies per poder sol·licitar un certificat de tipus CDS, CDSQ i Seu Electrònica de Nivell Mig, 
però la manera remenada és a través de l’EACAT. En cas de no poder fer la sol·licitud a través de 
l’EACAT, es presenten a continuació les alternatives. 

3.1 A través de la plataforma EACAT 

El primer que ha de fer el sol·licitant de certificats de dispositiu, és accedir a la plataforma EACAT 
(https://www.eacat.cat) amb el seu certificat digital. 

 

Un cop dins l’EACAT cal seguir les instruccions següents: 
1. Enviar o actualitzar la Fitxa de Subscriptor 

 Tràmits / prestador:  Consorci AOC / Servei de certificació digital / T-CAT: Enviament de la Fitxa 
de subscriptor. 

 Enviar la fitxa de subscriptor actualitzada: és necessari enviar-la  actualitzada amb el format 
que es troba publicat a l’EACAT (només el primer cop o per a canvis posteriors) 

 El Consorci AOC atorgarà els permisos a les persones indicades a la fitxa i ho comunicarà per 
correu electrònic al Ens. 

 És obligatori actualitzar la fitxa cada 2 anys 

2. Fer la sol·licitud del certificats: 

 Tràmits / prestador Consorci AOC / Servei de certificació digital / TCAT: sol i renov. Certificats 
personals o dispositiu. 

https://www.eacat.cat/
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 Escollir l’Entitat de registre, el tipus de certificat, si es tracta d’una renovació i la prioritat del 
certificat. 

 Cal omplir les dades del certificat i adjuntar el fitxer CSR (no en arxius comprimits) 
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 El sol·licitant del certificats de dispositiu ha de signar digitalment la sol·licitud per tal que arribi 
a la Entitat de Registre i es pugui gestionar la seva emissió. 

 

3.2 Sol·licitud del certificat en paper 

 

Aquesta opció només es realitzarà en cas que no sigui possible fer la sol·licitud del certificat per la 
plataforma EACAT. 

Es pot descarregar la plantilla de la sol·licitud a la web del Consorci AOC:  

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-t-cat-administracions/#1454497610961-f1fa3101-1a1b 

La sol·licitud de certificats en paper s’haurà de signar digitalment pel sol·licitant del certificat,  en cas 
de no disposar de certificat digital es signarà manualment. 

Un cop signada digitalment la sol·licitud d’emissió de certificat de dispositiu  i generat el fitxer CSR 
(veure punt 4), l’enviarem  per correu electrònic a la bústia de correu scd@aoc.cat amb el fitxer CSR i 
la fitxa de subscriptor en cas d’actualització. 

En el cas que la sol·licitud sigui signada manualment, enviarem la documentació original a les oficines 
del Consorci AOC, al Carrer Tànger, 98, baixos-Edifici Interface a la zona 22@ (08018-Barcelona), en 
aquest cas enviarem el fitxer CSR, al correu electrònic scd@aoc.cat, fent referència a la documentació 
original enviada. 

 

IMPORTANT: També caldrà enviar la fitxa de subscriptor actualitzada en cas que la darrera 
actualització sigui anterior a 2 anys. De la mateixa manera que la resta de la documentació, la 
fitxa ha d’estar correctament signada. Per la documentació enviada al correu electrònic ha 

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-t-cat-administracions/#1454497610961-f1fa3101-1a1b
mailto:scd@aoc.cat
mailto:scd@aoc.cat
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d’estar signat electrònicament i per la documentació enviada per correu postal ha d’estar 
signada a mà.  

 

 

Un cop descarregada la sol·licitud s’ha d’emplenar amb les dades del certificat. 

Per escollir la prioritat de la sol·licitud es poden consultat  els terminis de lliurament dels certificats així 
com les tarifes a la web del Consorci AOC: 

 https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2016/01/import_servei_scd_2018.pdf?x34741 

 

https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2016/01/import_servei_scd_2018.pdf?x34741
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La persona sol·licitant de certificats de dispositiu segons els Rols assignats a la Fitxa de Subscriptor, 
serà qui signarà la sol·licitud: 

 

 

Emplenar les dades corresponents al certificat  (han de coincidir amb les dades que apareixen al fitxer 
CSR).  Les dades amb * son obligatòries. 

 

 

NOTA: El “Nom del domini web”  i el “Nom del domini web alternatiu” en cas d’haver-hi, haurà d’estar 
degudament registrat i visible. 

 

També s’han d’emplenar les dades corresponents al responsable del servei de l’organització sol·licitant 
del certificat : 
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4 Registre i comprovació del domini 

L’ens sol·licitant té l’obligació de tenir registrat tant el domini web com el domini web alternatiu sol·licitant 
i que el registre sigui visible: https://whois.icann.org/es  

El sol·licitant de certificats de dispositiu pot comprovar el registre del domini a qualsevol pàgina de 
registres, com per exemple: 

Ex: http://whois.domaintools.com  

 

Per comprovar-ho, cal posar dins la cerca el nom del domini web pel qual es fa consulta de la sol·licitud, 
i la pàgina mostrarà les dades relacionades amb aquest domini (organització, adreça, correu 
electrònic….) 

 

El Consorci AOC farà arribar la confirmació de la sol·licitud del certificat, mitjançant un correu electrònic 
a l’adreça de correu que consti en el registre com Email del contacte Registrant (no tècnic ni 
administratiu). És recomanable que sigui l’adreça de correu del sol·licitant del certificat. Aquest correu 
electrònic és una mesura de seguretat per deixar constància que qui demana el certificat és qui té el 
control del domini sol·licitat en el moment de la sol·licitud.  

El receptor del correu disposa d’un termini de resposta (de fins a 30 dies naturals) per contestar el 
primer correu electrònic de verificació. En cas de no contestar, la emissió del certificat no es tramitarà.  

Pels casos en que el domini estigui registrat a nom d’una empresa externa que porti la gestió del mateix, 
i que per aquest motiu, les dades de contacte del registre del domini no es corresponguin amb l’ens 
sol·licitant, s’ha d’aportar un correu electrònic vàlid per comprovar el control del domini.  

NOTA: Els correus electrònics vàlids * seran aquelles adreces amb “admin”, “administrator”, 
“webmaster”, “hotmaster” o “postmaster” seguit de “@” i el nom del domini d’autorització. 

https://whois.icann.org/es
http://whois.domaintools.com/
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5 Generació del fitxer csr 

Aquest és un exemple de generació de l’arxiu “CSR“ d’un certificat. Les captures de pantalles s’han fet 
durant una prova feta per un MS IIS 7.0 de l’entorn de preproducció de CAOC. 

Cal seguir les següents passes:  

• Seleccionar Herramientas de administración (Administrative Tools)  

• Iniciar Internet Servicios de Internet (Services Manager)  

• A la secció Certificat de servidor (Server certificate), triar Crear Nova petició de Certificat (Create 
Certificate Request). 
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Ara demanarà el nom del domini pel que se sol·licita el certificat. Cal assegurar-se de que tot és correcte 
i que conté un nom de domini principal o subdomini (ex. organitzacio.net, www.organitzacio.com, ...). 
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La clau serà de 2048 bits tal i com es mostra a la figura. 

 

A continuació demanarà el nom i la ruta del fitxer on es vol desar la petició: 
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Comproveu que els detalls introduïts son totalment correctes. Si trobeu alguna errada encara podeu 
tornar enrere per corregir-lo. Si tot és correcte feu clic al botó Finalitzar. 
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6 Confirmació de l’emissió 

Un cop s’hagin realitzat les tasques anteriorment descrites (generació del csr, sol·licitud del certificat i 
comprovació del domini), el Consorci AOC remetrà una resposta indicant que es passa a gestionar 
l’emissió del certificat digital de dispositiu igual que en els altres casos. 
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7 CAA Records 

 

Definició (font: wikipedia) :  

DNS Certification Authority Authorization (CAA) és un mecanisme de seguretat d'Internet que permet 
als titulars de noms de domini indicar a les autoritats certificadores si estan autoritzades a emetre 
certificats digitals per a un domini particular utilitzant un registre de recursos del sistema de noms de 
domini (DNS). Va ser redactat per Phillip Hallam-Baker i Rob Stradling en resposta a les creixents 
preocupacions sobre la seguretat de les autoritats certificades de confiança pública. Actualment és un 
estàndard proposat per Internet Engineering Task Force (IETF). 

El Consorci AOC implementa la comprovació dels registres CAA i, per tant, de forma automàtica i 
immediatament prèvia a l’emissió del certificat es realitza una cerca als registres de recursos de CAA 
del DNS del domini del certificat sol·licitat, i si es troben, es verifica que Consorci AOC es mostri com a 
part autoritzada abans d'emetre el certificat digital. En concret, l’etiqueta que ha de contenir en el cas 
de consorci AOC és “aoc.cat” 

Aquesta implementació està vigent des del 8 de Setembre de 2017 d’acord amb la versió 1.4.3. dels 
“CA/Browser Forum Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted 
Certificates” es va estipular que des de el 8 de Setembre de 2017 és obligatori els CAA. 

Per tant, el Consorci AOC recomana als seus subscriptors la implementació d’aquest mecanisme en 
els seus DNS.  

Exemples d’ús:  

idcat.cat.  IN  CAA 0 issue "aoc.cat" 

idcat.cat.  IN  CAA 0 iodef "mailto:certificats@aoc.cat" 

 

Referències:  

https://en.wikipedia.org/wiki/DNS_Certification_Authority_Authorization 

https://tools.ietf.org/html/rfc6844  

https://ccadb.org/resources  

https://ccadb-public.secure.force.com/mozilla/AllCAAIdentifiersReport  

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/DNS_Certification_Authority_Authorization
https://tools.ietf.org/html/rfc6844
https://ccadb.org/resources
https://ccadb-public.secure.force.com/mozilla/AllCAAIdentifiersReport
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8 Certificate Transparency (CT logs) 

 

Definició (font: wikipedia): 

Certificate Transparency (CT) és un estàndard de seguretat d'Internet i un marc de codi obert per a la 
supervisió i auditoria de certificats digitals. L'estàndard crea un sistema de registres públics que busca 
registrar eventualment tots els certificats emesos per autoritats certificadores de confiança pública, que 
permeten identificar de manera eficient certificats emesos o erronis. 

El Consorci AOC implementa aquesta mesura des de finals de 2017 i això fa que tots els certificats SSL 
que s’emeten des de llavors s’han carregat als servidors de CT Logs i incorporat les evidències 
corresponents a cada certificat emès.  

Des d’aquesta URL es poden consultar els certificats emesos per AOC (EC-SECTORPUBLIC) :  

https://crt.sh/?Identity=%25&iCAID=8050  

En paral·lel a aquesta millora s’han incorporat controls de qualitat de la sintaxi i contingut dels certificats 
per tal que la publicació al repositori de transparència compleixi les garanties de qualitat que requereix 
el CAB Forum en els seus “Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-
Trusted Certificates”. En concret, s’ha millorat : 

 Controls en el procés de sol·licitud : s’apliquen comprovacions dels dominis introduïts per als 
certificats SSL per garantir que s’emeten certificats SSL amb FQDNs (Fully Qualified Domain 
Names) vàlids d’acord als Baseline Requirements SSL. 

 Controls previs a l’emissió (CABLINT): s'ha habilitat una nova funcionalitat en el programari 
d’entitat de certificació CA (EJBCA Enterprise) que permet comprovar si un certificat és correcte 
i compleix amb els Baseline Requirements SSL abans que s'emeti. 

 

Referències:  

https://www.certificate-transparency.org/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_Transparency  

https://github.com/awslabs/certlint/blob/master/bin/cablint 

  

https://crt.sh/?Identity=%25&iCAID=8050
https://www.certificate-transparency.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_Transparency
https://github.com/awslabs/certlint/blob/master/bin/cablint
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9 No suspensió i comunicació d’incidents amb 
certificats SSL 

 

Els “Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates” 
(https://cabforum.org/wp-content/uploads/CA-Browser-Forum-BR-1.5.9.pdf), estableixen: 

- Els certificats SSL no es poden suspendre: d’acord al punt “4.9.13. Circumstances for 
Suspension” on s’estableix:   

The Repository MUST NOT include entries that indicate that a Certificate is suspended. 
  

Per això en el punt “4.10.3. Procediments de sol·licitud de revocació” de la “Declaració de Pràctiques 
de Certificació Entitat de Certificació Sector Públic (EC-SECTORPUBLIC)” disponible a 
https://www.aoc.cat/catcert/regulacio es transcriu aquesta obligatorietat :  

La suspensió està prohibida pels certificats de dispositiu següents, podent ser només revocats:  

 Certificat de dispositiu SSL  

 Certificat de dispositiu SSL EV  

 Certificat de seu electrònica de nivell mig  

 
- L’Entitat de Certificació ha de proveir a terceres parts instruccions per informar a la EC 

mals usos dels certificats: d’acord al punt “4.9.3. Procedure for Revocation Request” 
on s’estableix:  

The CA SHALL provide Subscribers, Relying Parties, Application Software Suppliers, and other third 
parties with clear instructions for reporting suspected Private Key Compromise, Certificate misuse, or 
other types of fraud, compromise, misuse, inappropriate conduct, or any other matter related to 
Certificates. The CA SHALL publicly disclose the instructions through a readily accessible online means. 

 

Per això en el punt “4.14. Notificació de problemes amb certificats d’autenticació de lloc web de la 
“Declaració de Pràctiques de Certificació Entitat de Certificació Sector Públic (EC-SECTORPUBLIC)” 
disponible a https://www.aoc.cat/catcert/regulacio es transcriu aquesta obligatorietat : 

Per notificar qualsevol problema relacionada amb l'ús, correcció, seguretat o altre, relatiu a qualsevol 
classe de certificat d’autenticació de lloc web o certificat SSL emès pel Consorci Administració Oberta 
de Catalunya, a saber: 

● Certificat de dispositiu SSL, 

● Certificat de dispositiu SSL EV, 

● Certificat de seu electrònica de nivell mig, 

 

Si-us-plau, contacteu amb el Consorci AOC fent servir les Dades de contacte de l’organització o l'adreça 
electrònica següent: 

https://cabforum.org/wp-content/uploads/CA-Browser-Forum-BR-1.5.9.pdf
https://www.aoc.cat/catcert/regulacio
https://www.aoc.cat/catcert/regulacio
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incident_pki@aoc.cat  

 

proporcionant, si és possible: 

● Data i hora  

● Número de sèrie del certificat 

● URL a la que s’està accedint 

● adreça IP des de la que s’està intentant accedir a la URL 

 

Un exemple d’ús incorrecte d’un certificat SSL podria ser la sospita que el certificat s’utilitza en un frau 
de “phishing”. 

Referències:  

https://ccadb.org/resources  

https://ccadb-public.secure.force.com/mozilla/AllProblemReportingMechanismsReport  

incident_pki@aoc.cat  

https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-puc-informar-del-mal-us-dun-certificat/  

 

 

mailto:incident_pki@aoc.cat
https://ccadb.org/resources
https://ccadb-public.secure.force.com/mozilla/AllProblemReportingMechanismsReport
mailto:incident_pki@aoc.cat
https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-puc-informar-del-mal-us-dun-certificat/
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