CIRCULAR NÚM. 46/17
MOLT IMPORTANT: Cal renovar en línia certificats dels carnets ACA abans del 25 de juny
També podeu passar per la Biblioteca del Col·legi i fer-ho en un moment

Potser haureu rebut recentment una comunicació de renovació provinent de l’Autoridad de Certificación
de la Abogacíasol·licitant que renoveu el vostre certificat digital ACA d’Advocat.
Encara que no hagueu rebut aquest correu, CAL QUE FEU L’ACTUALITZACIÓ ABANS DEL 25 DE JUNY
Per què l’heu de fer, si el vostre carnet és força recent i no està caducat i funciona perfectament?
Per motius de seguretat i de compatibilitat amb els sistemes que utilitzem els advocats. Els protocols de
seguretat que van encriptats al xip de les targetes es tornen insegurs i amb les actualitzacions periòdiques
dels encriptats es millora aquest aspecte. I els sistemes els reconeixen si els actualitzem de forma periòdica
(i si no els actualitzeu, podeu tenir problemes per entrar a diversos llocs a tramitar, per exemple).
ATENCIÓ: està marcat el 25 de juny com a data límit per fer aquest procés.
Com ho heu de fer?
La renovació es realitza de forma online seguint unes passes molt senzilles, en la mateixa targeta/carnet
que tens actualment i sense cap cost. Ho pots fer en ordinadors amb Windows i amb MAC.
Tanmateix, si teniu problemes o us va millor, podeu venir a la Biblioteca del Col·legi
-on hem instal·lat també l’aplicació de renovació- i fem el procés des d’aquí.

DESCARREGA L’APLICACIÓ DE RENOVACIÓ PER A WINDOWS (versions 7,8 i 10)
http://www.abogacia.es/repositorio/RenovacionACA_windows.zip
DESCOMPRIMEIX EL FITXER I OBRE L’EXECUTABLE D’INSTAL·LACIÓ: Segueix les passes
d’instal·lació que t’aniran apareixent en pantalla (clica aquí si vols veure una guia)
DESCARREGA L’APLICACIÓ DE RENOVACIÓ PER A MAC
http://www.abogacia.es/repositorio/RenovacionACA_mac.zip
DESCOMPRIMEIX EL FITXER I OBRE L’EXECUTABLE D’INSTAL·LACIÓ: Segueix les passes
d’instal·lació que t’aniran apareixent en pantalla (clica aquí si vols veure una guia)
Un cop completeu el procés de renovació, us quedarà automàticament substituït el certificat
que teniu actualment pel nou en la mateixa targeta/carnet ACA. De tota manera, el PIN, el PUK i totes les
dades que ja té el carnet no patiran cap modificació. I funcionarà en els mateixos aplicatius que
utilitzaves fins ara: E-Justícia, Lexnet...
Salutacions,
LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI
Terrassa, 9 de juny de 2017

