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Sol·licitud d’alta als serveis Validador (PSIS) i Segell de temps
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”. 
 
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. 
 
Per tal d'emplenar, desar i enviar les dades del formulari de sol·licitud 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://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html".
 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 graveu el pdf amb el nom “alta_servei_validador_temps.pdf”
 
Pas 3. Per completar el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari següent degudament omplert al Consorci AOC a través de l'EACAT, en concret a l'apartat “Secretaria”, tràmit “Sol·licitud d’alta als serveis Validador (PSIS) i Segell de temps”. Cal que el formulari estigui signat electrònicament pel/per la secretari/ària de l’ens".
  
Recordeu que la vostra sol•licitud només serà vàlida si heu realitzat l'annexió d’aquest document il'heu tramés amb signatura electrònica i validat, moment en el que es produirà el corresponentassentament de sortida en el vostre registre electrònic i d'entrada en el registre electrònic del ConsorciAOC
 
Sol·licitud d’alta als serveis Validador (PSIS) i Segell de temps
1. Dades d'identificació de l'ens
Nom legal de l'ens
Nom curt o àlies
NIF de l'ens
Adreça electrònica
2. Dades de contacte per dur a terme la integració al validador
Nom
Cognoms
Telèfon
Adreca electrònica
Càrrec
Rol
3. Dades de l'aplicació
Nom de l'aplicació
Descripció
Tecnologia del servidor d'aplicacions
 (p.e. Java 1.5, dotnet 2.0...)
Identificació de l'aplicació a través de 
les adreces IP
4. Estimació d'us del servei
Nombre de peticions/hora usual
Hora de càrrega màxima
Nombre de peticions en aquesta hora
Període de creixement de peticions
 en 6 mesos
5. Funcionalitats del servei que es desitja utilitzar
Validació de certificats
Validació de signatures simples
Validació de signatures avançades
Format de signatures avançades a validar
Creació/Validació de segells de temps
Validació de PDF signat amb Adobe
Versió d'Adobe
6.Tractament de les dades personals
a) Pel que fa a l’encàrrec del tractament de les dades de caràcter personal
Mitjançant el present document s’habilita el Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades necessàries per prestar el Servei especificat en aquesta sol·licitud.
El contingut del tractament de les dades és el que s’indica en el document de condicions específiques de prestació del servei. Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, es posa a disposició del Consorci AOC els fitxers en els quals es troben les dades de caràcter personal associades al servei i que estan inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.
L’encàrrec del tractament durarà mentre es presti el Servei per part del Consorci AOC.
S’autoritza al Consorci AOC per subcontractar, totalment o parcial, la prestació del Servei. El contractista, com a subencarregat del tractament, està obligat al compliment de les mateixes obligacions que el Consorci AOC.
S’autoritza al Consorci AOC, si fos necessari per prestar el Servei, a incorporar les dades a dispositius portàtils, o a tractar-les fora de les instal·lacions del Consorci AOC garantint el nivell de seguretat corresponent.
b) Dret d’informació de la recollida de dades de caràcter personal a través del present formulari
En relació a les dades de caràcter personal, del responsable i/o altre personal, contingudes en aquest formulari, el sotasignant certifica que han estat informats prèviament i han consentit la cessió de les seves dades personals, l’abast de la comunicació, així com el tractament que realitzarà el Consorci en la prestació del Servei, d’acord amb l’establert a l’article 5 de la Llei 15/1999.
7.Acceptació de les condicions del Servei
El sotasignant, com a secretari/ària de l’Ens, certifica que en data 
l’òrgan amb competència per fer-ho ha
aprovat:
Primer.- Presentar al Consorci AOC aquesta sol·licitud d’alta al Servei.
Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per part del Consorci AOC i que      
es troben publicades a la seva seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc).
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud.
, 
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, cancel·lació i oposició, davant l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Relacions Interadministratives del Consorci AOC, Passatge de la Concepció 11, de Barcelona, amb el CP 08008, o per mitjans electrònic segons s’estableix a l’apartat Dades personals del web http://www.aoc.cat.
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