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Sol·licitud de certificats personals
El Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) és un prestador qualificat de serveis electrònics de confiança de conformitat amb la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya i l’Acord GOV/43/2015, de 24 de març. El servei de certificació digital es presta d’acord amb les condicions de servei , la Declaració de Pràctiques de Certificació i la Política de Certificació per a Certificats Personals del Sector Públic i la Política de Certificació per a Dispositius i Infraestructures. En el cas que tingueu dubtes en el moment de triar el perfil de certificat que desitgeu aquí trobareu més informació.
Sol·licitud 
de certificat digital de  
Veure preus públics
Dades del sol·licitant de certificats personals
El sotasignat com a sol·licitant de certificats personals del Consorci Administració Oberta de Catalunya amb Q-0801175-A, coneix i accepta les condicions de la Declaració de Pràctiques de Certificació de l'Entitat de Certificació i la Política de Certificació per a Certificats Personals del Sector Públic del Consorci AOC, així com els imports aprovats per la Comissió Executiva per a l'expedició dels certificats T-CAT.
amb NIF/NIE núm.
Dades dels certificats sol·licitats
Com a sol·licitant de certificats personals, amb la presentació d’aquesta sol·licitud declaro responsablement que les dades indicades més avall, que acredita el personal d'aquest ens que ha de rebre certificats digitals, amb les dades corresponents.
Instruccions per emplenar la taula
1,2 i 3 .- Cal que l'indiqueu ortogràficament correcte (amb accents, dièresi...) i complet en cas de ser un nom compost (p.e Josep Maria i no Josep M.). És opcional posar "i" entre els dos cognoms.
4.- Heu d'indicar tots els números seguits i sense punts. No deixeu separació tampoc entre números i la/les lletra/es (p. e. 01234567J, A0123456B).
6.- Cal posar el nom complet de la unitat orgànica (p. e. Alcaldia, Recursos humans, Àrea tècnica, Àrea d'atenció al ciutadà, etc.). No ho confongueu amb el càrrec (p. e. Alcalde, Conseller, etc.).
Dades del responsable del servei
Indico les dades del responsable del servei, que a de rebre els certificats i, si s'escau, les d'una altra persona que rebrà els certificats en lloc d'aquest.
El/la
, Sr./Sra.
amb NIF/NIE núm.
i adreça de correu electrònic
actuarà com responsable del servei i rebrà els certificats per procedir al seu lliurament.
Que l'adreça d'enviament del/s certificat/s i de la documentació serà la següent:
Nom
Adreça postal
Població
Codi postal
Expedient de facturació
Així mateix, la factura corresponent al preu dels certificats sol·licitats estarà associada a l'expedient de facturació:
Dades del certificador
amb NIF/NIE núm.
Com  a certificador de dades, que coneix i accepta les condicions de la Declaració de Pràctiques de Certificació de l’Entitat de Certificació i la Política de Certificació per a Certificats personals del Sector Públic, certifica, amb la signatura d’aquest document, que les dades que consten a la taula de dalt es corresponen amb la/les autoritats i el personal al /s qual/s cal lliurar els certificats digitals per part del Consorci AOC, i que les dades són correctes. Tanmateix, certifico que:
Les dades aportades són les mateixes que consten al DNI/NIE dels titulars dels certificatsAquests certificats estan destinats a aquelles persones amb relació funcional o de servei amb una institució pública, però sense relació laboral amb aquesta institució. Com per exemple externalització de serveis públics.
Sol·licitant
Certificador
, 
de/d' 
de 
Xxx yyy zzz
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 el següent:
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.
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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