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Sol·licitud de certificats de proves de preproducció
Aquests certificats de proves amb dades personalitzades pertanyen a l’entorn de preproducció. És a dir, no són plenament reals si no que pertanyen a un entorn que emula totes les característiques dels certificats reals. No obstant, us permetran fer proves amb les vostres aplicacions i plataformes però no els podreu fer servir amb cap finalitat real ni produiran cap efecte legal. En el mateix sentit, us comprometeu a no lliurar-los a persones no vinculades a la vostra organització. Aquestes sol·licituds estan subjectes als preus públics publicats a la web de l’AOC.
1. Dades del client
Nom de l'ens
NIF de l'organització
Adreça
Codi postal
Població
Comarca
Província
Persona de contacte
NIF
Telèfon
Correu electrònic
Número expedient facturació
2. Descripció del projecte que els requereix
3. Targetes verges T-CAT
Les targetes que s’enviaran seran targetes verges inicialitzades del Consorci AOC
Indiqueu el nombre de targetes que necessiteu
4. Perfils de certificats sol·licitats
La descripció de cada perfil la trobareu a la web de suport a Catàleg de certificats
Entitat de certificació del Sector Públic
T-CAT d’Empleat públic amb càrrec (opcional) (en targeta)
Nom
Cognoms
NIF/NIE
Correu-e
Càrrec
Usuari de Windows
Unitat orgànica
Organització
CIF de l'organització
T-CAT de Treballador Públic amb càrrec (opcional)  (en targeta)
Nom
Cognoms
NIF/NIE
Correu-e
Càrrec
Usuari de Windows
Unitat orgànica
Organització
CIF de l'organització
T-CAT d’Empleat públic amb càrrec (opcional) (en programari)
Nom
Cognoms
NIF/NIE
Correu-e
Càrrec
Usuari de Windows
Unitat orgànica
Organització
CIF de l'organització
T-CAT de Treballador Públic amb càrrec (opcional)  (en programari)
Nom
Cognoms
NIF/NIE
Correu-e
Càrrec
Usuari de Windows
Unitat orgànica
Organització
CIF de l'organització
T-CAT Pseudònim
Nom
Cognoms
NIF/NIE
Correu-e
Pseudònim
Organització
Unitat orgànica
CIF de l'organització
T-CAT de Representant
Indiqueu les dades següents en relació amb el document justificatiu que annexeu amb nom:
Documentació annexa
Nom
Cognoms
NIF/NIE
Correu-e
Unitat orgànica
Organització
NIF de l'organització
T-CAT de persona vinculada (en targeta)
Nom
Cognoms
NIF/NIE
Correu-e
Unitat orgànica
Organització
NIF de l'organització
T-CAT de persona vinculada (en programari)
Nom
Cognoms
NIF/NIE
Correu-e
Unitat orgànica
Organització
NIF de l'organització
Certificat d’aplicació (CDA)
Nom de l'aplicació
Correu de l'aplicació
Unitat orgànica
Organització
NIF de l'organització
Segell electrònic de nivell mig
Denominació del sistema / Descripció del component
Correu-e del servei
Unitat orgànica
Organització
NIF de l'organització
Nom del responsable del segell
Primer cognom del responsable segell
NIF/NIE del responsable del segell
Correu del responsable del segell
Entitat de certificació de Ciutadania
idCAT Certificat
Nom
Cognoms
Nif/Nie/passaport
Correu-e
Control documental 
, 
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 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.
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 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, validat i signat, prement el botó "Envia".
   
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. 
8.1.1.2188.1.406459.359820
AOC_ACC_SOL_cert_proves_PREproduccio_2016.xdp
SOL_cert_proves_PREproduccio.pdf
	LBL_MARCA_AIGUA_TXT: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	BTN_PREMEU_AQUI: 
	Feu click per ressaltar de color vermell els camps del formulari que siguin obligatoris.: 
	LBL_PERCENTATGE: 
	vProgress: 
	Versió del pdf: 
	TXT_NOM_ENS_TRAMITADOR: 
	Ens que ha descarregat el formulari del portal EACAT.: 
	TXT_USUARI_NOM: 
	TXT_NOM_TRAMIT_ACTUAL: 
	TXT_NOM_TRAMIT_INICIAL: 
	TXT_TIPUS_TRAMIT: 
	TXT_CODI_ENS_CATALEG: 
	TXT_CIF_ENS_CATALEG: 
	TXT_NOM_ENS_CATALEG: 
	TXT_CODI_ENS_TRAMITADOR: 
	TXT_CIF_ENS_TRAMITADOR: 
	TXT_TITOL_PDF_TRAMIT: 
	TXT_VERSI_FORMU: 
	TXT_DESTI_SUBMIT: 
	Id_Formulari: 
	TXT_VISOR: 
	TXT_ESTAT_VALIDACIO: 
	Nom legal de l'ens: 
	NIF de l'organització: 
	Adreça: 
	Codi postal: 
	Població: 
	Comarca: 
	Província: 
	Nom de la persona de contacte: 
	NIF/NIE : 
	Telèfon de la persona de contacte: 
	Correu electrònic de la persona de contacte i on rebreu els certificats: 
	Nom legal de l'ens: 
	Descriviu breument el projecte per al que necessiteu els certificats de proves així com els principals objectius i terminis.: 
	TXT_CARREC: 
	EC-AL-: 
	Nom: 
	Cognoms: 
	NIF/NIE: 
	Correu electrònic: 
	Usuari de Windows: 
	Unitat orgànica: 
	Organització: 
	NIF de l'organització: 
	Càrrec: 
	CHK_DOC_PUBLIC: 
	CHK_POD_NOT: 
	CHK_INSCRIP_REG: 
	Nom del butlletí: 
	Número de la resolució: 
	Data de la publicació del butlletí: 
	Identificació de la persona poderdant i apoderada i document acreditatiu dels poders: 
	Número de la resolució: 
	Data de la publicació del butlletí: 
	BTN_VEURE_ADJUNTS: 
	LBL_EPIGRAF: 
	CHECK_FITXER: 
	TXT_CODI_FITXER: 
	TXT_MIDA_FITXER: 
	TXT_DATAC_FITXER: 
	TXT_DATAM_FITXER: 
	TXT_NOM_FITXER: 
	BTN_ADJUNTAR_FITXER: 
	BTN_TREURE_FITXER: 
	TXT_PRESENCIA: 
	TXT_EXTENSIONS: 
	Obrir fitxer: 
	TXT_URL_DOCUMENT: 
	Nom del butlletí: 
	Nom del butlletí: 
	Nom del butlletí: 
	Nom del butlletí: 
	Nom del butlletí: 
	Nom del butlletí: 
	Nom del butlletí: 
	TXT_SIGNATURA: 
	TXT_CODI_CLASSIFICACIO: 
	TXT_TITOL_SERIE_DOCUMENTAL: 
	TXT_TITOL: 
	TXT_TIPUS_DOCUMENT: 
	TXT_NOM_PRODUCTOR: 
	TXT_NOM_COGNOM: 
	Localitat: 
	Dia: 
	Any: 
	Mes: 
	BTN_SUBMIT: 
	BTN_VALIDAR: 
	BTN_MODIFICAR: 
	TXT_POT_IMPRIMIR: 
	TXT_XML_ENVIO: 
	BTN_IMPRIMIR_SENSE_ENVIAR: 
	BTN_NETEJAR: 



