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Instal·lació d’un certificat
digital de software CATCert
Per poder utilitzar el certificat digital de software validat per CATCert, cal seguir les
se-güents instruccions segons el navegador del que disposem per accedir a
l’aplicació Acre-dita.

1.1. Instal·lació del certificat a Internet
Explorer, Chrome o Safari
Si és del navegador Internet Explorer de Microsoft, la versió mínima requerida és
la 9. Els passos a seguir per la correcta instal·lació del certificat són els següents:
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:

3

A.- Fer clic el botó “Obrir” de la primera finestra de l’assistent.

Botó “Obrir”

B.- Fer clic al botó “Instal·lar certificat” de la següent pantalla de l’assistent.
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C.- Fer clic al botó “Següent” de la següent plana “importació de certificats” de
l’assistent.

D.- A la pantalla següent, cal seleccionar l’opció “Col·locar tots els certificats en el
se-güent magatzem” i a continuació fer clic al botó “Examinar”.
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E.- A la següent finestra “Seleccionar magatzem de certificats”, cal seleccionar l’opció
“Entitats de certificació de confiança” i fer prémer el botó “Acceptar” a continuació.

F.- Una vegada acceptada aquesta finestra, s’ha de fer clic al botó “Següent” de la
següent pantalla.
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G.- La següent finestra és la pantalla de finalització de l’assistent d’importació de
certi-ficats. En aquest apartat cal prémer el botó “Finalitzar”.

H.- Un cop finalitzat el procés, apareixerà un missatge on s’informa que la
importació s’ha completat correctament. En aquest punt cal prémer el botó
“Acceptar” i la impor-tació del certificat servidor haurà acabat.
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Validació de instal·lació correcta a Explorer
El següent pas és la validació que la instal·lació del certificat ha estat un èxit.
Si s’utilitza Internet Explorer per validar que la importació del certificar ha anat correctament, s’ha d’accedir a les següents opcions del navegador Internet Explorer:

A.- Opció “Opcions d’Internet” i a continuació, a la pestanya “Contingut”, fer clic al
botó “Certificats”.

B.- Un cop fet clic al botó “Certificats” s’obrirà una nova finestra on caldrà seleccionar
la pestanya “Entitats de certificació arrel de confiança” i cercar l’entrada “EC-ACC”. Si
aquesta entrada existeix significarà que el certificat s’ha instal·lat correctament. Si es
fa clic al botó “Veure” es podrà veure més informació del certificat.
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Validació de instal·lació correcta a Chrome
Si s’utilitza Chrome per validar que la importació del certificat ha anat
correctament, es pot accedir a les següents opcions del navegador Chrome:
A.- Opció “Configuració”, a continuació botó “Gestiona els certificats …”
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B.- Un cop s’ha fet clic al botó “Certificats” s’obrirà una nova finestra on caldrà seleccionar la pestanya “Entitats de certificació arrel de confiança” i cercar l’entrada “ECACC”. Si aquesta entrada existeix significa que el certificat s’ha instal·lat correctament.
Fent clic al botó “Veure”, apareixerà més informació del certificat.

Validació de instal·lació correcta a Safari
Si s’utilitza Safari per validar que la importació del certificat ha anat correctament
es pot accedir a les següents opcions del navegador Safari:
A.- Accedir al menú Eines i a continuació escollir l’opció “preferències”.
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B.- A continuació cal fer clic al botó “Canviar ajustos”. I de la finestra que s’obre ,
ac-cedir a la pestanya “contingut” i prémer el botó “certificats”.
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C.- A continuació apareixerà una altra finestra “Certificats” on s’ha d’accedir a la
pes-tanya “Entitats de certificació arrel de confiança” i buscar el certificat EC-ACC.
Si exis-teix, vol dir que s’ha instal·lat correctament.
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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(EC-idCAT). 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 “Obrir” de la primera finestra de l’assistent.

B.- Fer clic al botó “Instal·lar certificat…” de la següent pantalla de l’assistent.
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C.- Fer clic al botó “Següent” de la següent plana “Importació de certificats”
de l’assistent.

D.- A la pantalla següent cal seleccionar l’opció “Col·locar tots els certificats
en el següent magatzem” i a continuació fer clic al botó “Examinar”.
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E.- A la següent finestra “Seleccionar magatzem de certificats”, cal seleccionar l’opció
“Entitats de certificació intermèdies” i a continuació prémer el botó “Acceptar”.

F.- Una vegada acceptada aquesta finestra cal fer clic al botó “Següent” de la
següent pantalla.
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G.- La següent finestra és la pantalla de finalització de l’assistent d’importació
de certificats. En aquest apartat cal prémer el botó “Finalitzar”.

H.- Un cop finalitzar el procés apareixerà un missatge on s’informa que la
importa-ció s’ha completat correctament. En aquest punt cal prémer el botó
“Acceptar” i la importació del certificat servidor haurà acabat.

Validació de instal·lació correcta a Explorer
Per validar amb Internet Explorer que la importació del certificar ha anat
correctament, s’accedeix a les següents opcions del navegador Internet Explorer:
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A.- Opció “Opcions Internet” i a continuació, a la pestanya “Contingut”, fer clic al
botó “Certificats”.

B.- Un cop s’ha fet clic al botó “Certificats” s’obrirà una nova finestra on caldrà
selec-cionar la pestanya “Entitats de certificació intermèdies” i buscar l’entrada
“EC-IDCat”. Si aquesta entrada existeix significarà que el certificat s’ha instal·lat
correctament. Si es fa clic al botó “Veure”, apareixerà més informació del certificat.
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Validació de instal·lació correcta a Chrome
Si s’utilitza Chrome, es pot accedir a les següents opcions del navegador per
validar que la importació del certificar ha anat correctament:
A.- Opció “Configuració”, a continuació botó “Gestiona els certificats …”

B.- Un cop fet clic al botó “Certificats” s’obrirà una nova finestra on caldrà seleccio-nar
la pestanya “Entitats de certificació intermèdies” i cercar l’entrada “EC-IDCat”. Si
aquesta entrada existeix significarà que el certificat s’ha instal·lat correctament. Si es
fa clic al botó “Veure”, apareixerà més informació del certificat.

Validació de instal·lació correcta a Safari
Si s’utilitza Safari, es pot accedir a les següents opcions del navegador per validar
que la importació del certificar ha anat correctament:
A.- Cal accedir al menú Eines i a continuació escollir l’opció “preferències”.
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B.- A continuació, cal fer clic al botó “Canviar ajustos”. I de la finestra que s’obre,
cal accedir a la pestanya “contingut” i prémer el botó “certificats”.
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C.- A continuació apareixerà una altra finestra “Certificats”. Cal d’accedir a la
pestan-ya “Entitats de certificació intermèdies” i buscar el certificat EC-IDCat. Si
existeix, vol dir que sens ha instal·lat correctament.

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
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A.- Un cop descarregat, es procedeix a la importació del certificat. El primer que cal
fer és fer clic sobre el fitxer amb el botó dret del ratolí i triar l’opció “Instal·lar” i s’obrirà
l’assistent d’importació de certificats. A continuació cal prémer el botó “Següent”.

B.- La següent finestra que apareix és aquella on s’informa del nom del certificat
i del lloc on està desat. Les opcions que apareixen per defecte ja són correctes i
es pot prémer el botó “Següent” per continuar.
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C.- En el següent pas cal introduir la contrasenya de la clau privada que té el
certificat i prémer el botó “Següent”.

D.- A la següent finestra de l’assistent d’importació de certificats cal seleccionar
l’opció que apareix per defecte “Seleccionar automàticament el magatzem de
certifi-cats segons el tipus de certificat” i prémer el botó “Següent”.
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E.- La següent pantalla és aquella en que al fer clic al botó “Finalitza”
s’importarà el certificat.

F.- Si el procés d’importació ha finalitzat correctament es mostrarà una finestra
infor-mativa on ens dirà que tot els procés ha anat bé. A continuació, només cal
fer clic al botó “Acceptar”.
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Validació de instal·lació correcta a Internet Explorer
Per validar amb Internet Explorer que la importació del certificar ha anat correctament, es pot accedir a les següents opcions del navegador Internet Explorer:

A.- Opció “Opcions d’Internet”, i a continuació a la pestanya “Contingut”, fer clic al
botó “Certificats”.

B.- Un cop fet clic al botó “Certificats” s’obrirà una nova finestra on caldrà seleccionar la pestanya “Personal” i cercar l’entrada del certificat que s’ha importat. Si
aquesta entrada existeix significarà que el certificat s’ha instal·lat. Si es fa clic al
botó “Veure”, apareixerà més informació del certificat i si el certificat s’ha instal·lat
correc-tament.
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Icona que informa que el certificat
s’ha instal·lat correctament

Text que informa que el certificat
s’ha instal·lat correctament
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Validació de instal·lació correcta a Chrome
En cas d’utilitzar Chrome es pot accedir a les següents opcions del
navegador per validar que la importació del certificat ha anat correctament:
A.- Opció “Configuració”, a continuació botó “Gestiona els certificats …”

B.- Un cop fet clic al botó “Gestiona els Certificats..” s’obrirà una nova finestra on
caldrà seleccionar la pestanya “Personal” i cercar l’entrada del certificat que s’ha
importat. Si aquesta entrada existeix significarà que el certificat s’ha instal·lat. Si
es fa clic al botó “Veure”, apareixerà més informació del certificat i s’informarà si
aquest s’ha instal·lat correctament.
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Validació de instal·lació correcta a Safari
Si s’utilitza Safari, es pot accedir a les següents opcions del navegador per validar
que la importació del certificar ha anat correctament.
A.- Cal accedir al menú Eines i a continuació escollir l’opció “preferències”.

B.- A continuació, cal fer clic al botó “Canviar ajustos”. I de la finestra que s’obre,
cal accedir a la pestanya “contingut” i prémer el botó “certificats”.
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C.- A continuació apareix una altra finestra “Certificats”. S’ha d’accedir a la pestanya
“Personal” i buscar el certificat digital. Si existeix, vol dir que s’ha instal·lat.

D.- Per verificar que s’ha instal·lat correctament, se selecciona i es fa clic al
botó “Veure”. A continuació si es veu la icona superior i la clau inferior, voldrà
dir que la instal·lació ha estat correcta.
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1.2. Instal·lació del certificat digital a Mozilla Firefox
Si es disposa del navegador Mozilla Firefox, els passos a seguir per la
correcta instal·lació del certificat han de ser els següents:
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 se-güents:

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

1.2.1. 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
accedir a l’opció “Opcions” del menú eines del navegador Firefox.
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A continuació cal accedir a la pestanya “Avançat” i fer clic al botó “Certificats”.

El següent pas és accedir a la pestanya “Servers” i fer clic al botó “Importar”.
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S’obrirà una finestra per buscar el certificat. Cal seleccionar-ho i fer clic al
botó “Obrir” i quedarà instal·lat el certificat arrel.

1.2.2. 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(EC-idCat). Per fer-ho, primer cal descarregar l’arxiu ecidcat.cer de CATCert(EC-idCAT), a l’ordinador. Un cop fet, cal accedir a
l’opció “Opcions” del menú eines del navegador Firefox.
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A continuació accedim a la pestanya “Avançat” i fem clic al botó “Certificats”.

El següent pas és accedir a la pestanya “Authorities” i fer clic al botó “Importar”.
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S’obrirà una finestra per anar a buscar el certificat. Cal seleccionar-ho i fer clic al
botó “Obrir” i ja quedarà instal·lat el certificat arrel.

1.2.3. Instal·lació del certificat d’usuari
Un cop instal·lats els certificats arrel, cal importar el certificat digital. Per fer-ho,
cal accedir a l’opció “Opcions” del menú eines del navegador Firefox.
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A continuació cal accedir a la pestanya “Avançat” i fer clic al botó “Certificats”.

El següent pas és accedir a la pestanya “People” i fer clic al botó “Importar”.
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S’obrirà una finestra per anar a buscar el certificat. Cal seleccionar-ho, fer clic al
botó “Obrir” i així quedarà instal·lat el certificat digital.
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2 Instal·lació d’un certificat digital de
Firmaprofesional
a Internet Explorer, Chrome, Safari o Mozilla Firefox

Si es disposa d’un certificat digital de Firmaprofesional, cal tenir instal·lat un lector
de targetes criptogràfiques i el software proporcionat per Firmaprofesional. Aquest
lector permet llegir el certificat que s’ha instal·lat a la targeta. Pel correcte
funcionament del certificat cal instal·lar el següent:
A.- Descarregar i executar l’instal·lador (Sepuponline.exe) que es troba al web de
Firma-profesional, a l’adreça https://www.firmaprofesional.com/index.php/esp/2012-1203-09-57-22/kit-de-instalacion

B.- Un cop descarregat, cal fer doble clic i seguir el procés d’instal·lació de l’assistent,
tal i com es va indicant, fins a la seva finalització. En el procés, s’instal·larà tant el
software necessari per la utilització del certificat digital com per al lector de targetes.

C.- Un cop finalitzada la instal·lació, és necessari reiniciar l’ordinador.
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Instal·lació d’un certificat

3

digital de DNI-e

Si es disposa d’un certificat digital de DNI-e cal tenir instal·lat un lector de targetes
criptogràfiques, tal i com recomana el fabricant, que permeti la lectura del certificat
instal·lat a la targeta. L’equip també necessita tenir instal·lat uns mòduls
criptogràfics per poder interactuar adequadament amb les targetes. El DNI-e
només és compatible amb els navegadors Internet Explorer, Chrome i Mozilla.

3.1. Instal·lació dels mòduls criptogràfics per utiltizar el
DNi-e a Internet Explorer, Chrome o Mozilla Firefox
En un entorn Microsoft i depenent del navegador que s’utilitzi l’equip s’ha de tenir
instal·lat un servei determinat. Quan el navegador és Internet Explorer o Chrome es
ne-cessita “Smart Card Mini-Driver”. D’altra banda, si el navegador que s’utilitza és
Mozilla Firefox l’equip ha de tenir instal·lat “Cryptographic Service Provider (CSP)”.

Ambdues versions s’instal·len de la mateixa manera, seguint les instruccions de
l’assistent que proporciona el web del DNI electrònic.
Per procedir a la instal·lació d’aquests mòduls cal seguir els següents passos:
A.- Aquest mòdul es troba a l’apartat “Módul Criptogràfic per al DNIe” de l’enllaç
http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1101
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B.- Un cop descarregat cal executar-lo. Es fa doble clic en el fitxer descarregat
DNIe_ v11_1_0_(64bits).exe, i se segueixen els passos de l’assistent fins a la
seva completa instal·lació. El primer pas és prémer el botó “Executar”.

Un cop està instal·lat el lector i els mòduls criptogràfics ja es pot utilitzar el DNI-e.
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