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Dades d'identificació del tràmit(mostrar per fer proves)
Formulari de sol·licitud d’integració mitjançant serveis web
És imprescindible emplenar aquest formulari si en la sol·licitud d’un servei s’ha seleccionat l’opció corresponent a l’accés al sistema mitjançant Serveis Web.
1. Dades de l’Ens sol·licitant
2. Dades del tècnic responsable de la integració de l’Ens
3. Servei o producte a integrar-se
El servei o producte que l’Ens vol integrar amb els seus sistemes:
Producte
ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL ESTADO
GENERALITAT DE CATALUNYA:
ADMINISTRACIÓ LOCAL:
COL·LEGIS PROFESSIONALS:
4. Dades de l’aplicació que s’integra
Aplicacions de tercers que es connecten als serveis web del Consorci AOC . Per a facilitar la gestió de la integració és d’interés que es faciliti la següent informació:
5. Autenticació de l’aplicació que s’integra mitjançant l’adreça IP i el CDA
L’autenticació de l’aplicació que s’integra amb els Serveis del Consorci AOC es realitza mitjançant l’adreça IP de l’aplicació i, també, mitjançant un certificat d’aplicació (CDA) tant per accedir a l’entorn de proves, com a l’entorn de producció.

Per a l’autorització de la integració cal la següent informació:
Entorn Proves
Entorn Producció
IP de l'aplicació
Clau pública (CDA)
Notes:
- Els serveis de e-TRAM, Validador, Segell de temps i S-Perdura no requeriran l’ús de certiificat de servidor per autenticar aplicacions client. En aquests casos no caldrà adjuntar els certificats.
- Només cal adjuntar un CDA si es fa servir el mateix als dos entorns de proves i producció.
- Si no disposeu del CDA, cal que el  sol·liciteu a CATCert en una petició independent. Per a més informació sobre com obtenir un certificat digital consulteu a www.catcert.cat CDA-1 SENM
6. Autorització a la participació d’una empresa externa en les tasques d’integració   Si s’escau [OPCIONAL]
Aplicacions de tercers que es connecten als serveis web del Consorci AOC . Per a facilitar la gestió de la integració és d’interés que es faciliti la següent informació:
Les dades de contacte amb l’empresa en referència a les tasques d’integració són:
Si les dades identificatives dels servidors d’aplicacions que utilitzarà l’empresa externa durant el desenvolupament i que hauran d’accedir als Serveis Web són diferents als expressats a l’apartat 5, introduïu aquesta informació:
Entorn Proves Desenvolupament
IP de l’aplicació
Clau pública (CDA
 o certificat de Segell electrònic)
Sobre la relació entre l’Ens i l’empresa encarregada del desenvolupament el sotasignant de l’Ens declara que:
1. S’ha contractat a l’empresa consignada en aquest apartat per a fer les tasques d’integració amb els serveis del Consorci AOC sol·licitat;

2. L’empresa ha signat un document amb l’Ens d’encàrrec del tractament i de confidencialitat per part de l’empresa i el seu personal.

3. Per tant, l’Ens sol·licitant autoritza a l’empresa consignada en aquest apartat a actuar en la seva representació per tal de gestionar la integració amb aquests serveis;

4. Si s’escau, autoritza a l’adreça IP informada en aquest apartat, i que pertany a la citada empresa, a realitzar les tasques d’integració en entorns de proves amb el servei.
, 
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 12 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. 
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 12 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, validat i signat, prement el botó "Envia" o a través de l'opció "Oficina de registre" que trobareu a EACAT.
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