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Rebut dels registres electrònics
Objecte d'entrega
Tràmit

Tramesa genèrica

Posada a disposició

2021-04-12T14:08:14.000+02:00

Referència

TGEN0001

Identificador tràmit

7252802

Registre de sortida
Ens / Organisme

P0800258F - Àrea Metropolitana de Barcelona

Número

S/002924-2021

Data

2021-04-12T14:08:14.000+02:00

Enllaç

https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=8200330008&id=6615836

Registre d'entrada
Ens / Organisme

P0815700J - Ajuntament del Papiol

Número

E-2021-2110

Data

2021-04-12T12:08:00.000Z

Enllaç

https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=815800000&id=6615836

Llista d'annexos
Annex 1 - nom

900464-20 PMAA Suf DERRIALQ.pdf

Annex 1 - resum

QKem6MVSUB2sh0SETmy6ZH+eh9k=

Annex 1 - grandària

557.56 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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V 5.0

Tramesa genèrica
Núm Exp.:

Àrea Metropolitana de Barcelona

Premeu aquí per veure les normes d’emplenament i presentació

On va adreçada

Ajuntament del Papiol
Motiu
Assumpte

ESBORRANY

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13422309 ULN8A-UGE67-GDHWR 7F21F09E9392F055585353CA53A51A4C43F1C273) 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 genèrica

Exposo

Sol·licito

Interadministratiu
Presencial

Documentació aportada (Mida màxima dels documents adjunts: 5Mb)

Veure els Adjunts

Adjunteu els documents que considereu oportuns
Adjunta

Elimina

En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l'ens destí heu de saber que:
Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins
EACAT, l'òrgan competent pot requerir-vos l'ús d'aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.

Neteja

Valida

Imprimeix
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Tramesa genèrica
Àrea Metropolitana de Barcelona

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:

ESBORRANY
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Tramesa genèrica

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.
Recordeu que la vostra sol·licitud només serà vàlida si heu realitzat l'annexió d’aquest document i
l'heu tramés amb signatura electrònica i validat, moment en el qual es produirà el corresponent
assentament 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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