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Sol·licitud d’accés a les dades del Registre d’Empreses Licitadores (RELI- Departament d’Economia i Coneixement)
1. Tipus de sol·licitud
2. Dades de l'ens sol·licitant
3. Persona de contacte a efectes d'aquest formulari
4. Conveni i altres requisits que autoritzen la consulta
Conveni per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes (CMI), signat el mes d’octubre de 2006 entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Localret i el Consorci AOC. Data de l’adhesió 
Per accedir a les dades del RELI és necessari prèviament soŀlicitar l’alta dels usuaris de l’ens que faran les consultes al servei. Aquesta soŀlicitud s’ha de tramitar a través del portal EACAT> Tràmits > Secretaria > Autorització d’accés al RELI > Soŀlicitud accés al RELI, pestanya “Nous usuaris”.
5. Autorització ús certificat
Per a l'accés a la consulta d’aquestes dades és necessari prèviament disposar d’un certificat de segell electrònic a nom de l’òrgan que sol·licita les dades, que haurà de residir als sistemes del Consorci AOC.
Fins que no es faci la cessió i, en el seu cas, el lliurament d’aquest certificat al Consorci AOC no es tramitarà aquesta sol·licitud.
Si no disposeu de segell electrònic, consulteu la Guia per sol·licitar el Certificat de Segell Electrònic per a serveis del               Consorci AOC (114,91 kB) per tal d’obtenir-lo i consigneu-ne l’autorització d’ús.
Si disposeu de segell electrònic però no l’heu lliurat mai al Consorci AOC, feu-ho mitjançant el document de Lliurament de Certificat electrònic Serveis Consorci AOC (244,38 kB) i consigneu-ne l’autorització d’ús.
6. Tipus de consulta
Si es marca aquesta opció també s’haurà d’omplir el formulari de sol·licitud d’integració a Via Oberta mitjançant serveis web. 
7. Finalitats de la consulta
D'acord amb el Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, les administracions requeridores d'informació accediran i utilitzaran les dades que consten al RELI exclusivament per a les finalitats de facilitar la concurrència de les empreses i agilitar les actuacions de les administracions públiques catalanes en els procediments d'adjudicació contractual.
Signatura de l’Alcalde/ssa, Secretari /ària o Representant legal de l’ens
Obligacions i garanties 
La persona representant legal de l’ens firmant d’aquesta soŀlicitud declara sota la seva responsabilitat que la informació gestionada serà utilitzada exclusivament per a la finalitat descrita al present formulari i en el marc d’un procediment administratiu concret  i que vetllarà pel compliment de la resta d’obligacions, garanties i normativa aplicable al subministrament i/o comunicació d’informació.
La persona representant legal de l’ens manifesta que el document de seguretat de l’ens resta a disposició de l’organisme emissor que el requereixi.
La signatura d’aquest formulari comporta el coneixement i l’acceptació del contingut i les obligacions que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. A més, l’ens cessionari vetllarà pel compliment de la resta d’obligacions i garanties establertes en el document de seguretat de Via Oberta.
Autorització de l'interessat 
La persona representant legal de l’ens declara sota la seva responsabilitat que les persones interessades de les quals se sol·liciten dades han autoritzat expressament a l’ens cessionari d’aquestes per obtenir-les directament de l’ens emissor a través de mitjans electrònics, llevat que la cessió d’aquesta informació estigui eximida de tal autorització en una norma amb rang de llei.
 
, 
de/d' 
de 
8.1.1.2188.1.406459.359820
AOC_ACC_SOL_auto_acc_dades_RELI_2014.xdp
SOL_auto_acc_dades_RELI.pdf
	LBL_MARCA_AIGUA_TXT: 
	Versió del formulari: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	BTN_PREMEU_AQUI: 
	TXT_VERSI_FORMU: 
	TXT_DESTI_SUBMIT: 
	Id_Formulari: 
	TXT_VISOR: 
	TXT_ESTAT_VALIDACIO: 
	RDB_ALTA: 
	RDB_MODIFICACIO: 
	TXT_NOM_LEGAL_ENS: 
	TXT_NIF_ENS: 
	TXT_NOM: 
	TXT_COGNOMS: 
	TXT_NIF: 
	TXT_CARREC: 
	TXT_TELEFON_CONTACTE: 
	TXT_EMAIL: 
	Data d'adhesió: 
	CHK_AUTORITZACIO: 
	Número de sèrie: 
	Signatura: 
	BTN_VALIDAR: 
	BTN_MODIFICAR: 
	TXT_POT_IMPRIMIR: 
	TXT_XML_ENVIO: 
	BTN_IMPRIMIR_SENSE_ENVIAR: 
	BTN_NETEJAR: 
	BTN_SUBMIT: 
	Localitat: 
	Dia: 
	Any: 
	Mes: 



