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Sol·licitud d'aclariments sobre el model del Quadre de Classificació de la Documentació d'ajuntaments i consells comarcals
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de certificat digital de  
1. Dades del certificat de Segell electrònic
2. Dades del responsable del servei de certificació (segons Fitxa de subscriptor)
3. Cessió del certificat
Cedir el certificat al Consorci AOC
1. Dades del certificat d'aplicació assegurada
2. Dades del responsable del servei de certificació (segons Fitxa de subscriptor)
Sol·licito el certificat relatiu a les dades indicades a continuació i declaro que conec els serveis oferts pel Consorci AOC i accepto la seva prestació en els termes continguts en la Declaració de pràctiques de certificació (https://www.aoc.cat/regulacio-2-2-2/), així com els costos establerts d'acord els preus públics aprovats per la Comissió Executiva del Consorci AOC publicats al a web www.aoc.cat
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Instruccions i passos a seguir per emplenar el formulari
Per tal d'emplenar, desar i enviar les dades del formulari de sol·licitud és imprescindible disposar com a mínim d'Adobe Reader 9.1 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. Per completar el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari següent degudament omplert mitjançant l’EACAT i seguint les instruccions d’enviament que trobareu a l’apartat “Com es fa” del tràmit corresponent. Cal que el formulari estigui signat electrònicament.
  
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 qual es produirà el corresponentassentament de sortida en el vostre registre electrònic i entrada al registre d'entrada de l'ens destinatari. 
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. 
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Pas 2. Per completar el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari següent degudament omplert, validat i signat, prement el botó "Envia" o a través de l'opció "Oficina de registre" que trobareu a EACAT.
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 qual es produirà el corresponentassentament de sortida en el vostre registre electrònic i entrada al registre d'entrada de l'ens destinatari.
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