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per Ubuntu
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1

Instal·lació d’un certificat digital de software CATCert

Per poder utilitzar el certificat digital de software validat per CATCert, cal seguir les següents
instruccions segons el navegador que disposem per accedir a l’aplicació Acredita.

1.1

Instal·lació a Ubuntu

Els passos a seguir per la correcta instal·lació del certificat han de ser els següents:
1.- Instal·lar manualment dos certificats arrel de l’entitat de certificació CatCert. La instal·lació
d’aquests certificats és necessària pel correcte funcionament del certificat digital i per evitar
possibles alertes de seguretat del navegador. Aquests certificats es troben a l’adreça
https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/descarrega.do i són els següents:
•
•

Clau pública CATCert(EC-ACC)
Clau pública de idCat(EC-idCat)

1.1.1 Instal·lació de la clau pública CATCert(EC-ACC)
Un cop descarregat l’arxiu ec-acc.cer de CATCert(EC-ACC) a l’ordinador, cal instal·lar el
certificat arrel. Per fer-ho, s’ha de fer doble clic sobre el fitxer i s’obrirà un assistent
d’instal·lació. A continuació cal seguir els següents passos:

a.- Fer clic el botó “Importar” de la primera finestra de l’assistent.

b.- Ens demanarà que desbloquegem el dipòsit de certificats, per fer-ho haurem
d’especificar la clau d’accés a l’equip de l’administrador. Una vegada introduïda, fem clic a
“Desbloquear”.

c.- Tot seguit, hem d’especificar una etiqueta per anomenar aquest certificat. Si no tenim
cap preferència, podem deixar el nom suggerit i fer clic a “Aceptar”.

1.1.2 Instal·lació de la clau pública CATCert(EC-idCAT)
Un cop instal·lat el certificat arrel CATCert(EC-ACC), cal instal·lar el certificat arrel CATCert(ECidCAT). Per fer-ho, primer cal descarregar l’arxiu ec-idcat.cer de CATCert(EC-idCAT) a l’ordinador.
Un cop fet, s’ha de fer doble clic sobre el fitxer i s’obrirà un assistent d’instal·lació. A continuació
cal seguir els passos següents:
a.- Fer clic el botó “Importar” de la primera finestra de l’assistent.

b.- Ens demanarà que desbloquegem el dipòsit de certificats, per fer-ho haurem
d’especificar la clau d’accés a l’equip de l’administrador. Una vegada introduïda, fem clic a
“Desbloquear”.
c.- Tot seguit, hem d’especificar una etiqueta per anomenar aquest certificat. Si no tenim
cap preferència, podem deixar el nom suggerit i fer clic a “Aceptar”.

1.1.3 Instal·lació del certificat d’usuari
Un cop instal·lats els dos certificats arrel de CatCert, es procedeix a la instal·lació del Certificat
digital. Si no es disposa del certificat digital descarregat a l’ordinador, cal procedir primer a la seva
descàrrega accedint a la pàgina https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/descarrega.do
a.- Un cop descarregat, es procedeix a la importació del certificat. El primer que cal fer és
fer clic sobre el fitxer. S’obre una finestra que ens demana el PIN del certificat (“Contraseña”).
Aquesta és la clau que vam donar a l’oficina d’atenció al ciutadà a l’hora de recollir el certificat.
Un cop introduïda la clau correctament, fem clic al botó “Desbloquear” i seguidament al botó
“Importar”.

b.- Ens demanarà que desbloquegem el dipòsit de certificats, per fer-ho haurem
d’especificar la clau d’accés a l’equip de l’administrador. Una vegada introduïda, fem clic a
“Desbloquear”.

c.- Tot seguit, hem d’especificar una etiqueta per anomenar aquest certificat. Si no tenim
cap preferència, podem deixar el nom suggerit i fer clic a “Acceptar”.

1.2

Instal·lació del certificat digital a Chrome

Si es disposa del navegador Google Chrome, els passos a seguir per la correcta instal·lació del
certificat han de ser els següents:
a.- Obrim el navegador i accedim a la configuració

b.- Mostrem les opcions avançades, fent clic a l’enllaç que apareix al final de la pantalla.

c.- Fem clic al botó “Administrar certificados” de la opció “HTTPS /SSL”.

d.- A la pestanya “Tus certificados” fem clic a “Importar”.

e.- Seleccionem el fitxer amb la nostra clau i fem clic a “Abrir”.

f.- Ens demana la clau (PIN) del nostre certificat.

h.- Una vegada acabada la instal·lació, la pestanya “Tus certificados” ens ha de mostrar la
informació del certificat que acabem d’instal·lar. Cliquem “Listo”.
Per començar a utilitzar el nostre certificat a una web, tanquem el navegador i el tornem a obrir.

