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1. INTRODUCCIÓ AL CERTIFICAT DIGITAL DE 
L’ADVOCACIA (ACA) 
Des de desembre de 2004, estan disponibles pels col·legiats exercents els carnets 

col·legials que incorporen el Certificat Digital de l'Advocacia (ACA). 

L'ACA és uns dels projectes englobats en el projecte Infraestructura Tecnològica de 

l'Advocacia (IT-A). La seva finalitat és procurar una comunicació telemàtica segura i amb 

plena validesa jurídica pels advocats amb les diferents administracions i, en especial, amb 

l'Administració de Justícia. 

L'ACA té una doble funció, per una banda acreditar l'advocat mitjançant un  carnet 

col·legial per tràmits presencial i, per l'altre, acreditar-lo com advocat a Internet per 

realitzar gestions online, gràcies a un xip criptogràfic (En el xip s'instal·la en certificat 

digital). 

 

L'ACA acreditarà a l'advocat amb la finalitat de signar documents electrònicament i 

accedir a diversos serveis professionals. Per aconseguir-ho, es basa en: 

  



 
 

P à g i n a  3 | 11 

 

• Legitimació: seguretat d'estar realitzant la gestió amb la persona desitjada. 

• Confidencialitat: només el professional i la persona o entitat amb la que s'està 

fent la gestió té accés a la informació. 

• Integritat: Que els documents motiu de la comunicació són els originals, i que 

no han estat manipulats. 

• Tenir eficàcia probatòria: tenir la prova de la realització d'un contacte, 

transacció o gestió. 

2. QUÈ ÉS EL CERTIFICAT DIGITAL ? PER QUÈ 

SERVEIX? 
2.1. QUÈ ÉS UN CERTIFICAT DIGITAL? 
Un Certificat Digital és un document digital mitjançant el qual un tercer confiable 

(una autoritat de certificació) garanteix la vinculació entre la identitat d'un subjecte 

o entitat i la seva clau pública. 

2.2. PARTICIPANTS EN EL CERTIFICAT DIGITAL: 

Autoritat de Certificació 
En criptografia una Autoritat de certificació, certificadora o certificant (AC o CA per les 

seves sigles en anglès Certification Authority) és una entitat de confiança, responsable 

d'emetre i revocar els certificats digitals o certificats, utilitzats en la signatura electrònica, 

per a això s'empra la criptografia de clau pública. En el cas de l’ACA l’autoritat de 

certificació és el “Consejo General de l’Abogacia Española”. Actua com a tercera part 

de confiança entre els Col·legis professionals el subscriptor (advocat col·legiat en un 

Col·legi d’Advocats de l’Estat Espanyol) i l’usuari (persona que voluntàriament confia amb 

l’ACA). 

Autoritat de Registre 
La seva funció és la de gestionar les sol·licituds, identificació i registre dels sol·licitants 

de l’ACA. 

Jerarquia Autoritat de registre: 

1. Consejo General de la Abogacía Española 

2. Consell autonòmics (Consell dels Il·lustre Col·legis d’Advocats de Catalunya) 

3. Col·legis d’Advocats (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers). És 

l’encarregada de registrar els certificats als seus col·legiats. 

Per que serveix? 

• Identificar-se davant tercers en comunicacions mitjançant Internet. 

• Assegurar que la seva identitat no és suplantada 

• Garantir la integritat de la informació tramesa 

• Signar documents electrònics amb validesa legal 

• Garantir la integritat de la informació intercanviada entre dues parts. 
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Com funciona? 

Funciona mitjançant la infraestructura de claus públiques (PKI). Aquesta està basada en 

un sistema de dues claus: una clau privada i una clau pública, que són complementàries, 

és a dir, que allò que xifra una, només ho pot desxifrar l'altre. 

Clau privada: és secreta i només la posseeix l'usuari. Amb ell es pot signar documents 

electrònics. 

Clau pública: esta disposició de qualsevol usuari. Permet validar una signatura digital que 

hagi estat generada amb la clau privada. La dades que apareixen en la clau pública 

són: 

- Correu electrònic 

- Nom del titular 

- NIF del titular 

- Col·legi 

- Número de sèrie 

- Data d'emissió 

- Estat del certificat (certificat, revocat o suspès) 

2.3. PIN I PUK  
El PIN i el PUK són dades intransferibles, que el col·legiat haurà d’introduir en el moment de 

l’activació del certificat. Aquestes dades no es guarden en cap arxius del Col·legi o de 

l’Abogacía.  

Disposeu de 3 intents per introduir el PIN per accedir al certificat digital. Després disposareu 

de 3 intents més per introduir el PUK i desbloquejar el PIN. Si s’esgoten els 3 intents s’haurà 

d’imprimir un nou carnet i activar el certificat digital [Cost d’un nou carnet 25 €] 

Como canviar o desbloquejar el PIN 

En  programari i driver’s del lector i certificat digital, s’instal·la el programa Bit4id. Aquest 

serveix per gestionar el vostre certificat i poder desbloquejar i canviar el PIN o el PUK.  
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2.4. VIGÈNCIA DEL CERTIFICAT DIGITAL. 
El certificat digital té una vigència de 3 anys i  s’haurà de renovar abans que caduqui.  Les 

gestions de renovació es poden realitzar en línia, però l’ACA és un certificat de seguretat 

alta,  i cal cada  5 anys s’haurà de renovar presencialment a la seu del Col·legi d’Advocats 

del carrer Llevant núm. 2, per verificar i comprovar la vinculació del certificat amb el 

col·legiat.  

2.5. REVOCACIÓ I SUSPENSIÓ 
Revocació i suspensió són dues possibilitats de deixar sense validesa un certificat abans 

de la seva data de caducitat. La revocació és un estat definitiu del certificat, un certificat 

en suspens, es pot recuperar la seva validesa, en un termini màxim de 30 dies. 

3. CARNET I CERTIFICAT D’ADVOCAT 

EUROPEU 

 

El Carnet d’Advocat Europeu identifica la condició d'advocat en un altre Estat membre de 

la Unió Europea, de manera que pugui accedir a tribunals i presons. També inclou la 

possibilitat d'incorporar un certificat digital que identifica a l'advocat Europeu digitalment. 

La gestió per obtenir el carnet, es realitza directament al “Consejo General de la 

Abogacía”.  Un cop s’obté el carnet físic,  si es vol activar el certificat digital, s’ha de fer 

presencialment a la seu del Col·legi d’Advocats de Granollers del carrer Llevant núm. 2 (és 

necessari  cita prèvia).  

+ Més informació: https://www.abogacia.es/servicios/abogados/abogado-europeo/  

[Enllaç consultat el 25 de maig de 2021] 

4. CERTIFICAT DE REPRESENTANT DE 

PERSONA JURÍDICA 
El certificat digital de representant de persona jurídica es emès a favor d’una persona 

física amb capacitat de representació d’una persona jurídica. 

Ús del certificat digital de representació de persona jurídica:  

L’ús del certificat de representant de persona jurídica ACA quedarà limitat als actes que 

integren la relació entre la persona jurídica i les administracions públiques, així com les 

relatives a la facturació electrònica. 

https://www.abogacia.es/servicios/abogados/abogado-europeo/
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Qui el pot sol·licitar? 

Representants jurídics vinculats al sector de l’Advocacia.  (No és necessari que siguin 

col·legiats, ni  que la societat estigui registrada al Col·legi). 

Els tres tipus de subjecte que preveu la llei són: 

- Administrador únic: Aquest representant serà el que la societat li atorgui de 

forma exclusiva l’administració i gestió de la societat. És el representant i màxim  

executiu en representació de totes les accions de la companyia. 

- Administrador societari:  Representant o representats que podran actuar 

indistintament en nom de la societat tant amb la realització dels actes de gestió 

com per la representació de la societat.  

- Administrador voluntari:  es aquell que la companyia li confia  mitjançant 

document públic un poder específic per la representació que contingui  segons  

clàusula (demanar informació).   

Preu:  

- 60,5€ - vigència 3 anys  (Si es necessita lector el preu és 25€) 

- Renovació:  36,3€ – vigència 3 anys. 

Sol·licitar el certificat de persona jurídica us adreceu al Col·legi d’Advocats: 93 879 26 03 

o enric@icavor.com 

5. INSTAL·LACIÓ 
El certificat ACA està disponible per ordinadors amb el sistema operatiu Windows, Mac i 

Linux. En la pàgina de suport de l’”Abogacía”, podeu trobar informació de compatibilitat 

de versions de sistema operatiu i de navegadors. Cal tenir en compte segons el servei 

web es necessiten requeriments addicionals  com ara: Java, Autofirma, etc... 

Descarrega software i guia d’instal·lació: https://www.abogacia.es/site/aca/descargate-

e-instala-el-software-de-aca/ [Enllaç consultat el 25 de maig de 2021] 

Si teniu algun problema d’instal·lació o de configuració també podeu adreçar al servei 

de suport ACA: 91 150 10 03 i 93 014 10 01. (Disposen de servei d’accés remot).  

6. SERVEIS 
Els nous carnets simplificaran als col·legiats tràmits i gestions, especialment amb les 

administracions públiques com ara Justícia, a més de facilitar l'accés a un seguit de 

prestacions que ajudaran a l'exercici diari de la professió i reduir al mínim la necessitat 

de desplaçaments físics. 

L'ACA va dirigit als advocats exercents. 

https://www.abogacia.es/site/aca/descargate-e-instala-el-software-de-aca/
https://www.abogacia.es/site/aca/descargate-e-instala-el-software-de-aca/
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SERVEIS DISPONIBLE: 

 

6.1. PORTAL DE PROFESSIONAL (E-JUSTÍCIA.) 

 

El portal del professional, és el sistema informàtic e-justícia.cat on s’inclouen d'eines que 

faciliten  relacions i comunicacions de l’advocat amb l'Administració de justícia, com ara:  

• Presentar demandes i escrits telemàtics  

• Visionar les gravacions vistes ARCONTE. 

• Mòdul de consulta de l’Expedient Judicial (EXX) (Novetat del 18 de maig de 2021) 

• Consultar l'estat dels expedients de justícia gratuïta   

• Gestió del pagament de taxes judicials 

• Accés al servei de notificacions electròniques NOTICAT    

• Sol·licitar videotrucades amb presons.  

El telèfon del servei de suport als professionals, gratuït, és el 900 106 428. 

· Accés e-justícia:  https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP-ng/#? 

· Consulta vídeos, guies i manuals e-Justicia: 

https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/Soc-un-professional-del-

dret/ejusticia/videos-guies-i-manuals/  

· Manual de Consulta de l’Expedient Judicial:  https://www.icavor.cat/docs/Guia-rapida-

EXX-Professionals.pdf  

· Accés a certificats de disponibilitat: https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/Soc-

un-professional-del-dret/ejusticia/certificats_indisponibilitat/  

6.1.1.  VIDEOCONFERÈNCIA AMB PRESONS. 
Primer pas,  generar un passi de presó en el Portal Abogacia (Serveis>Passi de presó). Un 

cop el tinguem, entrar a e-Justícia i genera la videoconferència mitjançant de codi del 

passi.  Seleccionar la presó i data.  Un cop sol·licitat, es rebrà un correu electrònic conforme 

s’ha realitzat la sol·licitud. Passades unes hores o dies, es rebrà un segon correu de 

confirmació o d’anul·lació.  

IMPORTANT: es recomana sol·licitar la videoconferència amb una antelació de 48 hores.  

https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP-ng/#?
https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/Soc-un-professional-del-dret/ejusticia/videos-guies-i-manuals/
https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/Soc-un-professional-del-dret/ejusticia/videos-guies-i-manuals/
https://www.icavor.cat/docs/Guia-rapida-EXX-Professionals.pdf
https://www.icavor.cat/docs/Guia-rapida-EXX-Professionals.pdf
https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/Soc-un-professional-del-dret/ejusticia/certificats_indisponibilitat/
https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/Soc-un-professional-del-dret/ejusticia/certificats_indisponibilitat/
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6.2. LEXNET 
 

LexNET és una eina de comunicació desenvolupada pel Ministeri de Justícia que advocats.   

Plataforma que proporcionarà un punt únic de comunicació i informació via telemàtica 

entre els jutjats entre si, amb els advocats i amb els procuradors.  

Important: son per assumptes de fora de Catalunya. En el següent enllaç podeu consultar 

el mapa per territoris d’implantació del sistema Lexnet: 

https://lexnetjusticia.gob.es/mapacomunicaciones 

· Accés a Lexnet https://lexnet.justicia.es/  

· Accediu Guies i manuals Lexnet https://lexnetjusticia.gob.es/manuales   

· Accediu al Justificants Lexnet https://lexnetjusticia.gob.es/justificantes-lexnet  

 

6.3. PORTAL DE SERVEIS ADVOCACIA (Redabogacía). 
 

 

· Web Abogacía (Consejo General de la Abogacía Española) https://www.abogacia.es/ 

La web del “Consejo General de la Abogacía Española”, disposa per tots els advocats el 

portal de serveis de l’Advocacia, amb un sistema únic de registre que permet accedir 

amb certificat digital o usuaris i contrasenya.  Però, alguns com ara SIGA, passis de presó, 

etc, només es possible accedir-hi amb el certificat.  

·Accés al serveis: https://www.abogacia.es/servicios/ 

Serveis destacats:  

GENERACIÓ DE PASSIS DE PRESÓ:  
Permet la Generació de Passis a Presons des de qualsevol lloc a través d'internet. Els 

Col·legis de residència i de destí són adequadament informats i els funcionaris de presons 

podran verificar la validesa dels passis emesos. 

https://lexnetjusticia.gob.es/mapacomunicaciones
https://lexnet.justicia.es/
https://lexnetjusticia.gob.es/manuales
https://lexnetjusticia.gob.es/justificantes-lexnet
https://www.abogacia.es/
https://www.abogacia.es/servicios/
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CENS COL·LEGIAL:  
Permet localitzar a un advocat a través d'un únic cens centralitzat de tots  els Col·legis de 

l'Estat. Apareixen totes les dades de contacte, a excepció del correu electrònic, subjecte 

a la llei de protecció de dades. El sistema d'actualització del cens, és diari. Aquestes dades 

també estan disponibles en obert. https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-

de-letrados/  

SIGA (Sistema integral de gestió de l’Advocacia) 
SIGA equival és el programa de gestió del Col·legi i del Torn d’Ofici.  S’accedeix amb el 

certificat digital de l’Advocacia.  

· Accés a SIGA: https://siga.redabogacia.org/  

BuroSMS:  
La seva funcionalitat és la de permetre al advocat certificar de forma fefaent el contingut 

i la data del  SMS enviat per ordinador o telèfon mòbil.  Un cop enviat, l’advocat rebrà un 

email que amb avís de rebuda per part del destinatari enviant una còpia del missatge en 

format PDF, certificada i signada digitalment. 

+ Informació i tarifes: https://www.abogacia.es/servicios/abogados/burosms/  

PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS 
Aquest servei ajuda a complir amb les obligacions d'identificació que imposa la Llei 

10/2010, de 28 d'Abril, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del 

Terrorisme als Advocats respecte dels seus clients. 

Mitjançant  formulari que s'emplena amb les dades del client, transcorregut una termini 

inferior a una setmana, es retorna un informe sobre persones políticament exposades 

(PEPs en anglès) i persones i organitzacions de risc elevat sobre la base de la consulta de 

bases de dades del domini públic. 

+ Més informació: https://www.abogacia.es/servicios/abogados/prevencion-de-

blanqueo-de-capitales/  

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados/
https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados/
https://siga.redabogacia.org/
https://www.abogacia.es/servicios/abogados/burosms/
https://www.abogacia.es/servicios/abogados/prevencion-de-blanqueo-de-capitales/
https://www.abogacia.es/servicios/abogados/prevencion-de-blanqueo-de-capitales/
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BIBLIOTECA JURÍDICA 
 

 

El “Consejo General de la Abogacía” han creat un nova plataforma de llibres i 

revistes electrònics disponible a Internet per a tots els col·legiats exercents o no 

exercents d'accés gratuït. L'objectiu d'aquesta nova plataforma es recopilar les 

publicacions digitals de àmbit jurídic disponibles a Internet i centralitzar-los en un 

sol lloc per facilitar el seu accés i lectura. 

· Accés: https://biblioteca.abogacia.es/  

+ Consulta el catàleg complert de serveis disponibles en el Portal de l’Advocacia: 

https://www.abogacia.es/servicios/ 

 

6.5. CONCILIACIONS GENCAT 
 

 

Presentació de papereta i sol·licitud de cita per la pàgina web de Conciliacions 

Gencat.  

A partir de l'11 de gener de 2021,s'incorpora una nova versió del formulari de 

conciliacions on s'inclou als procediments l'opció voluntària que permet sol·licitar 

la formalització telemàtica de l'acta de conciliació. 

+ Descarrega el manual d'actes de conciliació telemàtiques. 

+ Accés al portal de conciliacions 

 
 

https://biblioteca.abogacia.es/
https://www.abogacia.es/servicios/
https://www.icavor.cat/docs/tecnologia/manual-conciliacions.pdf
https://conciliacions.gencat.cat/gescon_internet/AppJava/start.do;jsessionid=ZdIpqR_QyFXNJP7FWiaYyQZM8uE7djjIKVRRcfQb3t_7F3Jow_Xb!-114369687?set-locale=ca_ES
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6.6. CONVENI AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA I ESPAÑOLA 
 

    

Amb el certificat de l’Advocacia ACA, et pots adherir al conveni de col·laboració 

amb l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) i Espanyola per realització gestions a 

tercer.  

Per sol·licitar la documentació per l’adhesió del conveni us podeu dirigir a 

imma.parra@icavor.com o trucar al 93 879 26 03.  

7. COM SOL·LICITAR EL CERTIFICAT DIGITAL 

DE L'ADVOCACIA 
Per  sol·licitar l’activació del certificat digital és necessari cita. Si no es disposa de carnet 

col·legial amb xip, prèviament s’ha demanar al Col·legi aportant un fotografia mida 

carnet.  

L’activació és presencial a la seu del Col·legi del carrer Llevant 2 de Granollers 

En dia de l’activació es necessari portar el DNI vigent.  

El certificat va associat un correu electrònic, aquest es recomana que sigui de domini 

propi o del Col·legi. 

El certificat és gratuït 

Preu del carnet i lectors  

- Primer carnet de col·legiació és gratuït (entrega del lector en el Pack de 

benvinguda del Consejo General de la Abogacía Española).  

- Nou carnet 25€ 

- Lector carnet ACA 25€ 

Sol·licitar cita: Trucant al telèfon 93 879 26 03 o per correu electrònic enric@icavor.com 

mailto:imma.parra@icavor.com
mailto:enric@icavor.c

