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Pàg.  de 
Per tal d'emplenar, desar i enviar les dades del formulari és imprescindible disposar com a mínim d'Adobe Reader 8.1 o posteriors per tenir un rendiment apropiat del formulari. Aquest programari es pot descarregar gratuïtament des de l'adreça "http://get.adobe.com/es/reader/otherversions/".
 
Per presentar la sol·licitud haureu de realitzar els passos següents:
 
Pas 1. Cal que empleneu degudament el formulari PDF. El botó “Valida" us indicarà els errors i/o els camps que us manquen per completar.
 
La marca d'aigua amb el text ESBORRANY apareix al marge esquerre del formulari a mesura que l'empleneu i/o el modifiqueu.
 
Quan el formulari estigui correctament emplenat i validat, la marca d'aigua amb el text ESBORRANY canviarà pel text VALIDAT.
 
Pas 2. Un cop completat i validat el formulari és necessari que des del menú “fitxer” de l'Adobe Reader, feu “Anomena i desa” i deseu el pdf amb el nom "Cessio_Certificat_Electronic_Serveis_CAOC.pdf".                                                                            
 
Pas 3. Per completar el procés de cessió, cal que envieu el formulari degudament emplenat al Consorci AOC a través de l'EACAT, en concret a l'apartat "Secretaria", tràmit "Sol·licitud Serveis AOC".
Cal que el formulari estigui signat electrònicament pel representant legal de l'ens o el titular del certificat.
 
Aquesta impressió no serà vàlida per a la seva presentació en format paper. Només són vàlides les sol·licituds presentades de forma telemàtica a través de l'EACAT. 
 
Definicions:
 
Als efectes d'aquest formulari s'entén per titular del certificat la persona física subscriptora del certificat.
Opcions complementàries:
 
Si desitgeu esborrar tots els camps introduïts, cal prémer el botó “Neteja”.
 
Si desitgeu comprovar que el formulari està correctament emplenat, cal prémer el botó “Valida”.
 
Si desitgeu imprimir el formulari, cal prémer el botó “Imprimeix”. 
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Dades de l’ens
Dades del certificat
Si no disposeu d'un certificat electrònic emès per CATCert, ens heu d'adjuntar el vostre certificat.
Fitxers adjunts al formulari
Documentació que cal adjuntar
Com xifrar el pin del vostre certificat
Per tal de garantir la confidencialitat del PIN del certificat que lliureu, us demanem que ens l’envieu xifrat fent servir l'eina de xifrat que el Consorci AOC té a la vostra disposició al portal EACAT, utilitzant el següent procediment: 
1.- Entrar a EACAT, pestanya “Aplicacions”, “Xifreu i desxifreu documents”
2.- Premeu el botó “Xifra”. Quan us sol·liciti el NIF del titular a qui voleu fer arribar el vostre document xifrat, especifiqueu el següent text: “Xifrat Consorci AOC”. Premeu de nou el botó “Xifra” i trieu el document del vostre sistema que prèviament haureu generat amb el vostre PIN escrit (txt, doc,...). Un cop xifrat el PIN, l'eina us generarà a la mateixa ubicació un fitxer idèntic al que ja teníeu al vostre sistema, però li afegirà l'extensió P7X al nom original.
3.- Adjuntar en aquesta sol·licitud el fitxer *.P7X resultant del pas anterior.
Condicions de la cessió
cedeix al Consorci AOC el certificat i la clau privada per a la seva utilització en els serveis d'administració electrònica que el requereixin, prèvia autorització consignada en els corresponents formularis de sol·licitud de serveis del Consorci AOC.
, 
de/d' 
de 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal, l'informem que les dades personals recollides a través del present formulari seran incorporades a un fitxer del qual és titular i responsable el Consorci Administració Oberta de Catalunya, per a la finalitat de gestionar els serveis que presta.
Tanmateix us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, canceŀlació i oposició, davant l'Àrea d'Assessoria Jurídica i Relacions Interadministratives del Consorci AOC, Tànger, 98 (planta baixa) 22@ Edifici Interface 08018 Barcelona, o per mitjans electrònics segons s'estableix a l'apartat Dades personals del web www.aoc.cat
Condicions de custòdia del certificat
1. GARANTIES DE CONSERVACIÓ DE LES CLAUS
El certificat i la corresponent clau privada lliurats al Consorci AOC seran emmagatzemats en un dipòsit segur de claus, accessible només per les aplicacions informàtiques que n'hagin de fer ús, i sota les mesures de seguretat establertes per a tots els sistemes del Consorci AOC, definides en el document "Condicions generals de prestació dels serveis de Consorci AOC" publicat al seu lloc web.
 
2. RENOVACIÓ
Quan es produeixi l'extinció de la vigència del certificat per qualsevol de les causes previstes en la legislació de signaturaelectrònica, l'ens ho comunicarà al Consorci AOC trametent el nou certificat, i es produirà la substitució del certificat revocat o caducat pel nou obtingut. Les autoritzacions d'ús continuen essent vàlides sempre i quan la finalitat del nou certificat sigui la mateixa.
 
3. CANCEL·LACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ D'ÚS I RETORN DEL CERTIFICAT
L'ens podrà revocar en qualsevol moment l'autorització d'ús del certificat cedit mitjançant aquest document. En aquest cas ho comunicarà per escrit al Consorci AOC qui el retornarà a la major brevetat possible, finalitzant-ne el seu ús a partir de la data en què sigui comunicada.
 
4. RESPONSABILITAT DEL CONSORCI AOC
El Consorci AOC es compromet a utilitzar el certificat cedit únicament per a les finalitats que l'ens sol·liciti. La responsabilitat del Consorci AOC serà en cada cas definida als corresponents convenis de col·laboració o condicions específiques de prestació dels serveis objecte de la cessió.
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