
Pautes tècniques per accedir-hi al Portal per a professionals de la Justícia. 

Tingueu present que segons el navegador amb què vulgueu accedir-hi els missatges 
poden ser una mica diferents. Nosaltres hem pogut accedir sense problemes tant amb 
Internet Explorer com amb Mozilla.  

A continuació teniu les seqüències de missatges amb què us trobareu segons el 
navegador. 

Abans però heu d’afegir unes quantes modificacions a la consola de JAVA. Aquests 
canvis serviran per a qualsevol navegador.  

Pel que fa la versió de JAVA,  us aconsellem tenir sempre la darrera versió instal·lada. 
Podeu descarregar-vos-la gratuïtament accedint a la pàgina oficial 
https://www.java.com/es/download/ .  També podeu automàtitzar el procés 
d’actualització des de la consola de JAVA. A continuació us ensenyem on podeu 
localitzar-la. 

1. Afegir excepcions a JAVA
2. Accés amb Internet Explorer
3. Accés amb Mozilla

AFEGIR  EXCEPCIONS A JAVA  PER ACCEDIR ALS PORTALS GENCAT
E-JUSTÍCIA ,CONCILIACIONS, ETC ... 

https://www.java.com/es/download/


1. Afegir excepcions a JAVA

1.1 Cliqueu Inicio i seleccionareu Tauler de control 



 

1.2 Localitzeu entre les diferent opcions Java 

1.3 A continuació aneu a la pestanya de Security 



1.4  Afegiu les excepcions clicant a Edit Site List 

1.5 Col·loqueu el cursor damunt de les línies i teclegeu l’adreça. Podeu afegir totes les 
que vulgueu clicant al botó Add i sortir dient OK. En alguns casos pot ser us apareix el 
botó Apply, cliqueu primer, i després feu OK per sortir. 

Les excepcions que hem afegit nosaltres per poder entrar als portals d’E-justícia i de 
Conciliacions són aquestes: 

http://conciliacions.gencat.cat 
http://ejusticia.gencat.cat 
http://ejusticia.gencat.cat/SIG/appletCATCert-2.5.5.jar 
https://conciliacions.gencat.cat 
https://ejusticia.gencat.cat 
https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/AppJava/iniciPortalProfesional.do?
inicio=S&set-locale=ca_ES
https://ejusticia.gencat.cat/SIG/appletCATCert-2.5.5.jar 
https://ejcat.justicia.gencat.cat/
http://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP

http://conciliacions.gencat.cat/
http://ejusticia.gencat.cat/
http://ejusticia.gencat.cat/SIG/appletCATCert-2.5.5.jar
https://conciliacions.gencat.cat/
https://ejusticia.gencat.cat/
https://ejusticia.gencat.cat/IAP/AppJava/iniciPortalProfesional.do?inicio=S&set-locale=ca_ES
https://ejusticia.gencat.cat/IAP/AppJava/iniciPortalProfesional.do?inicio=S&set-locale=ca_ES
https://ejusticia.gencat.cat/SIG/appletCATCert-2.5.5.jar


1.6 Quan cliqueu a OK un missatge us dirà que les adreces HTTP (sense S) no són 
segures, tot i així cliqueu a Continue. 



 

Clicarem a OK per sortir. 



1.7 Per acabar, comproveu que teniu  les mateixes opcions definides per defecte de 
JAVA, des de la pestanya Advanced. 



1.8 Un cop fet això, sortiu de totes les aplicacions, traieu el carnet del lector, reinicieu 
el PC i torneu a provar d’entrar introduint novament el carnet al lector. 

https://ejusticia.gencat.cat/IAP/AppJava/iniciPortalProfesional.do?inicio=S&set-
locale=ca_ES 

https://ejusticia.gencat.cat/IAP/AppJava/iniciPortalProfesional.do?inicio=S&set-locale=ca_ES
https://ejusticia.gencat.cat/IAP/AppJava/iniciPortalProfesional.do?inicio=S&set-locale=ca_ES


2. Accés amb Internet Explorer

2.1 El primer que passarà és que JAVA us avisarà de què hi ha un applet de signatura 
que requereix la vostra autorització. Accepteu marcant la casella i cliqueu al botó Run. 



 2.2 A continuació us demanarà que espereu mentre busca les credencials (el primer 
cop podria trigar entre 2 a 5 minuts). Un cop localitzades apareixerà un nou missatge. 
Cliqueu a Següent. 

2.3  Automàticament s’iniciarà el procés d’autenticació. 

2.4 Un cop localitzats els certificats us demanarà amb quin certificat voleu treballar. 
Seleccioneu-lo i Accepteu. 



2.5. Introduïu el PIN 



3. Accés amb Mozilla

3.1 Introduïdes totes les excepcions, reiniciat el PC en voler entrar amb Mozilla els 
missatges d’avís serien aquests: 

3.2 A continuació clicarem a Continue. 



3.3 En aquest missatge, marcarem la casella... i seguidament cliqueu al botó Allow. 

3.4  Quan veieu finalment aquest missatge, cliqueu a Següent. 



3.5 Introduïu el PIN 

3.6  Un cop localitzats els certificats us demanarà amb quin certificat voleu treballar. 
Seleccioneu-lo i Accepteu. 

3.7  Automàticament s’iniciarà el procés d’autenticació. 




