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Formulario de solicitud de integración en el e.FACT
La integración con e.FACT se recomienda cuando el volumen de envío es superior a 100 facturas mensuales. Si no es vuestro caso, se pueden enviar las facturas a través del Buzón de entrega.
Datos de la empresa/Organismo
Persona de contacto
Modalidad de integración
La documentación técnica de integración para el envío de facturas a eFACT, la encontraréis en el espacio para los integrador de la eFACT.
Cargar aquí la parte pública de vuestro certificado (firma WS):
La documentación técnica de integración para el envío de facturas a eFACT, la encontraréis en la Guía de integración al hub e.FACT
Inicio de la integración:
Una vez cumplimentado este documento, hay que enviarlo a través del Formulario de contactacto.
Derecho de información tratamiento de datos de carácter personal incorporados en el presente formulario
Los datos del responsable del tratamiento y del DPD son:
Identidad del responsable: Director/Directora gerente del Consorcio AOC
Dirección postal: C/Tánger, 98, 22@,bajos- 08018- Barcelona
Teléfono: 932722500
rpd@aoc.cat
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@aoc.cat
C/Tánger, 98 22@ bajos- 08018- Barcelona
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, os informamos que vuestros datos personales recogidos a través del presente formulario:
A.- Serán incorporadas al Registro de actividades del que es titular el Consorci Administració Oberta de Catalunya "Personas usuarias de servicios del Consorcio AOC".
B.- Vuestros datos personales serán tratados con la finalidad de gestionar vuestra solicitud y la prestación de los servicios solicitados, así como realizar encuestas relativas al grado de satisfacción y mejora de los servicios y comunicaros cualquier aspecto relacionado con los servicios que presta el Consorcio AOC.
C.- Conservaremos vuestros datos durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad por la que se recogieron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de esta finalidad y del tratamiento de los datos. Supletoriamente aplicaremos los periodos de conservación y eliminación de los datos establecidos por la Comisión Nacional de Acceso y Evaluación y Selección Documental de Cataluña.
D.- La base jurídica del tratamiento es la Ley 29/2010, de 3 de agosto, sobre el uso de los medios electrónicos a los entes del sector público de Cataluña.
E.- Vuestros datos no se comunican a terceros ni son objeto de transferencia internacional.
F.- Ejercicio Derechos:
Podéis acceder a vuestros datos, solicitar su rectificación o supresión, oponeros al tratamiento y solicitar su limitación, enviando vuestra solicitud al Consorcio AOC C/Tánger 98, 22@- 08018 Barcelona o mediante su sede electrónica.
¿Qué vías de reclamación hay?
Si considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente tenéis derecho a presentar reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos si bien con carácter previo a la presentación de dicha reclamación, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,  os podéis dirigir al delegado de protección de datos del Consorcio AOC.
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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 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. 
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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_SOL_INTEGRACIO_EFACT_ES.xdp
AOC_SOL_INTEG_EFACT_2022_ES.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_EXPEDIENT: 
	Ens que ha descarregat el formulari del portal EACAT.: 
	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_AUTOSUBMIT: 
	TXT_URL_WEB_SERVICE: 
	TXT_VERSI_FORMU: 
	TXT_DESTI_SUBMIT: 
	Id_Formulari: 
	TXT_VISOR: 
	TXT_ESTAT_VALIDACIO: 
	TXT_INTEGRACIO: 
	TXT_NOM_ENS: 
	TXT_NIF_ENS: 
	TXT_NOM_PLATAFORMA: 
	TXT_NOM_COGNOMS: 
	TXT_TELEFON: 
	TXT_ADRECA: 
	CHK_ENVIAR: 
	RBL_HUB_PROVEIDORES: 
	RBL_PROVEIDOR_AAPP: 
	RBL_ALTRA_AAPP: 
	BTN_VEURE_ADJUNTS: 
	LBL_EPIGRAF: 
	CHECK_FITXER: 
	BTN_ADJUNTAR_FITXER: 
	BTN_TREURE_FITXER: 
	TXT_CODI_FITXER: 
	TXT_MIDA_FITXER: 
	TXT_DATAC_FITXER: 
	TXT_DATAM_FITXER: 
	TXT_EXTENSIONS: 
	TXT_URL_DOCUMENT: 
	Obrir fitxer: 
	TXT_NOM_FITXER: 
	TXT_PRESENCIA: 
	Afegir: 
	Esborrar: 
	Epigraf: 
	TXT_DESC_FITXER: 
	CHK_REBRE_FACTURES: 
	RBL_BREU: 
	RBL_MESOS: 
	Signatura: 
	Localitat: 
	Dia: 
	Any: 
	Mes: 
	BTN_SUBMIT: 
	BTN_VALIDAR: 
	BTN_MODIFICAR: 
	TXT_POT_IMPRIMIR: 
	TXT_XML_ENVIO: 
	BTN_IMPRIMIR_SENSE_ENVIAR: 
	BTN_NETEJAR: 



