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Sol·licitud d’autorització i/o revocació de l’accés als serveis del portal web de la CASS 

    Alta           Revocació 
     (per compte d’altri)           (nom propi o compte d’altri) 

1. Dades de la persona sol·licitant

     Data de naixement:  

Cognoms i nom:  

Núm. CASS:       

      No

   

Núm. CASS:      Data de naixement:  

Als efectes de comunicar la clau d’accés per accedir als serveis del portal web, utilitzarem el correu 
electrònic que consta en els nostres fitxers.  

En cas de no constar cap correu electrònic en els nostres fitxers o voler-se modificar, la persona 
actuant per compte d’altri haurà de presentar el formulari de variació de dades núm. CASS-0054, 
juntament amb el formulari d’autorització núm.CASS-0007, signats per la persona que interessa 
l’accés als serveis del portal web. 

2. Sol·licito

Poder realitzar el tràmit d’alta d’accés als serveis del portal web de la CASS (per compte d’altri) i/o
revocació (en nom propi i/o compte altri) d’aquest tràmit. 

3. Consentiment de la persona que autoritza

Dono el meu consentiment exprés a la persona sol.licitant per efectuar el tràmit indicat en el punt 2, i 
a signar en el meu nom el contracte per accedir al serveis del portal web. Posteriorment aquest 
contracte pot ser consultat al portal. 

En l’annex d’aquesta sol·licitud es pot consultar els pactes del present contracte. 

Qualitat en la que actua: 

Nom propi

Nom i representació de: 

Cognoms i nom:  
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4. Protecció de dades

D’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades 
personals, s’informa que el responsable del tractament és la CASS, amb domicili al carrer Joan 
Maragall, 3 AD500 Andorra la Vella, i telèfon 870870. Podeu contactar amb el Delegat de protecció  
de dades (DPD) dirigint-vos a dpd@cass.ad 

El tractament de les seves dades es realitza amb la finalitat de donar compliment a la present 
sol·licitud, a les obligacions legals de la CASS i altres bases legitimadores. Podeu accedir al nostre 
RAT mitjançant una sol·licitud adreçada al Delegat de protecció de dades. 

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb la 
finalitat per la qual es recapten, i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar 
d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa d’arxiu i documentació. 
Amb caràcter general, no es comunicaran dades personals a tercers, amb l’excepció que existeixi una 
obligació legal. 

La persona interessada pot exercir els drets d’accés, portabilitat, rectificació i supressió de les seves 
dades, així com a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, formalitzant una sol·licitud escrita davant (el 
DPD) o per correu electrònic a l’adreça dpd@cass.ad. Així mateix, en cas que ho consideri escaient, 
la persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control. 

5. Pactes del contracte per accedir als serveis del portal de la CASS

Primer.- Objecte 
En virtut del present contracte, la CASS faculta a l'Usuari perquè pugui consultar i gestionar les dades 
que figuren al portal web. 

Les dades consultables i les operacions autoritzades seran determinades per la CASS i comunicades 
mitjançant el portal web. 

La CASS es reserva el dret d'efectuar les modificacions a les consultes o operacions autoritzades, 
suspendre-les temporalment o parcialment per motius tècnics, de control o qualsevol altra causa 
justificada. Les modificacions es comunicaran mitjançant el portal web. 

Segon.- Sistema d'identificació 
Per accedir als serveis la CASS facilita a l'Usuari una clau d'accés (PIN). L’usuari ha de canviar 
aquesta clau d’accés a través del portal web que és desconeguda per la CASS. 

Mitjançant aquesta clau d'accés (PIN) i el número d'Usuari (núm. d’afiliació), l'Usuari podrà accedir a 
la part privada del portal. 

Tercer.- Ús dels serveis del portal web 
Els actes efectuats pels afiliats mitjançant el portal web amb el número d'afiliació (USUARI) i el número 
secret (PIN) tindrà la mateixa validesa que la signatura autògrafa.  

La validesa d'aquestes actuacions queden sotmeses a la normativa vigent aplicable. Per aquest motiu, 
la CASS es reserva el dret a revisar i refusar a posteriori aquelles actuacions sol·licitades i autoritzades 
per ser contràries a la normativa vigent aplicable. 

Quart.- Obligacions de la CASS 
La CASS es compromet a garantir la confidencialitat de les dades facilitades per l’Usurari mitjançant 
els serveis del portal web, i a adoptar les mesures tècniques necessàries a aquest efecte.  
La CASS adopta  les mesures tècniques necessàries per assegurar la màxima disponibilitat dels seus 
serveis al portal. 

http://www.cass.ad/
mailto:cass@cass.ad
mailto:public@cass.ad
http://online.cass.ad/web/lacass


C. Joan Maragall, 3. AD500  Andorra la Vella. Tel. +376 870 870   www.cass.ad  cass@cass.ad

Informació complementària: Àrea d’atenció al públic  143  a/e public@cass.ad       Pàg. 3 de 3 

CA
SS

 –
 0

03
9 

13
2/
10
/2
02
2 

Cinquè.- Obligacions de l'usuari 
El número d'afiliació i la clau d'accés són personals i intransferibles. És responsabilitat de l'Usuari 
mantenir la confidencialitat de la clau d'accés. 

Per utilitzar el portal web, l'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir el PIN en secret. En 
conseqüència els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de les claus 
d'accés que li siguin facilitades. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita dels serveis per 
qualsevol tercer il·legítim que empri a tal efecte la clau d'accés a causa d'una utilització no diligent o 
de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari.  

És obligació de l'Usuari notificar de forma immediata als gestors del Portal Web sobre qualsevol fet 
que permeti l’ús indegut de la clau d'accés, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat els 
mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, 
la CASS quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut de les claus 
d’accés per tercers no autoritzats. 

Sisè. Acceptació per part de l’Usuari 
Mitjançant la signatura del present contracte, l'Usuari expressa la seva adhesió complerta i sense 
reserves a tots i cadascuns dels pactes que hi figuren i dóna el seu consentiment exprés per vincular-
se amb la CASS. 

Set.- Durada de la prestació de serveis del portal web de la CASS 
La durada de la prestació de serveis del portal web de la CASS és indefinida. 

Vuitè.- Resolució del contracte 
La CASS podrà resoldre la relació contractual quan s’incompleixin els pactes que figuren en el present 
contracte, i principalment, 

- Si l'Usuari accedeix al portal amb finalitats il·lícites o realitza l'ús del mateix fraudulent, contrari al dret
o en perjudici de tercers.

- Quan l'Usuari hagi facilitat dades o manifestacions falses o errònies en la contractació o registre del
servei contractat.

Novè.- Revocació per part de l’Usuari 
L’Usuari pot en tot moment procedir a la revocació del present contracte mitjançant la presentació 
davant de la CASS de l’escaient sol·licitud prevista a aital efecte. La revocació tindrà efectes a partir 
de la data de presentació de la sol·licitud de revocació i/o de la data indicada. 

Desè.- Legislació aplicable i jurisdicció 
Per tots els dubtes i qüestions que pugui donar lloc a la interpretació, a l'aplicació o a l’execució del 
present contracte i les operacions que es derivin de l'ús d'aquest servei ambdues parts es sotmeten, 
formalment i expressa a les Lleis i a les restants disposicions normatives vigents al Principat d'Andorra 
i a la jurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués 
correspondre’ls. 

6. Signatura

   Persona sol·licitant                                     Persona que autoritza 
(en cas de no actuar la persona sol·licitant en nom propi)

Lloc:        Data: 
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