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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9866903 5KYV4-S5WE7-HEKRM 8A3B77E2DCE1268A64B8644F2914A2B308BCAEDE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Rebut dels registres electrònics
Objecte d'entrega
Tràmit

Tramesa d'informació/resposta des de l'AMB (integració)

Posada a disposició

2020-02-12T12:43:19.000+01:00

Referència

AMB0006

Identificador tràmit

5040932

Registre de sortida
Ens / Organisme

P0800258F - Àrea Metropolitana de Barcelona

Número

S/001368-2020

Data

2020-02-12T12:43:19.000+01:00

Enllaç

https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=8200330008&id=4563655

Registre d'entrada
Ens / Organisme

P0815700J - Ajuntament del Papiol

Número

E-2020-603

Data

2020-02-12T11:43:00.000Z

Enllaç

https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=8200330008&id=4563655

Llista d'annexos
Annex 1 - nom

900464-20 Req PMAA DERRIALQ.pdf

Annex 1 - resum

8s9J9iNI2T0zhUGBvNqBwUGBl1Q=

Annex 1 - grandària

449.85 KB

Aquest és el rebut electrònic que acredita la presentació de la sol·licitud, escrit o document en el registre electrònic de l'ens o organisme
indicat. És un document electrònic signat que conté la data i hora i número de registre de la sortida de l'ens origen i la data i hora i número
de registre d'entrada de l'ens destí. Conserveu-lo en format electrònic com a rebut acreditatiu de la transacció.
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Tramesa d'informació/resposta des de l'AMB
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9866903 5KYV4-S5WE7-HEKRM 8A3B77E2DCE1268A64B8644F2914A2B308BCAEDE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Tramesa de comunicacions i/o documentació (com a document adjunt als ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona) a
l' Ajuntament

del Papiol

▼

Enviament de documentació

Adjunt us fem arribar la documentació per tal que feu la tramitació oportuna dins la vostra
administració

A l'atenció de

Destinatari indicat en el document adjunt
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