
Servei facilitat per:

Rebut dels registres electrònics

Objecte d'entrega
Tràmit Sol·licitud inici procediment d'avaluació ambiental estratègica dels plans urbanístics i les seves 

modificacions

Referència SNUTES15

Identificador tràmit 3739759

Registre de sortida
Ens / Organisme P2507400F - Ajuntament de Camarasa

Número 2019-S-RC-457

Data 2019-05-07T12:14:00.000+02:00

Enllaç https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=2506210007&id=3397387

Registre d'entrada
Ens / Organisme S0811001G - Departament de Territori i Sostenibilitat

Número 0180/3776/2019

Data 2019-05-07T12:14:12.000+02:00

Enllaç https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=2506210007&id=3397387

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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Text Field 3

Premeu aquí per veure les normes d’emplenament i presentació

Ressaltar camps

V 1.0 Sol·licitud inici procediment d'avaluació ambiental estratègica dels plans urbanístics i les seves modificacions

Sol·licitud inici procediment d'avaluació ambiental estratègica dels plans 
urbanístics i les seves modificacions 

Dades de l'entitat local
Nom

Camarasa
NIF

P2507400F

Dades de la persona interlocutora
Nom

Jaume
Primer cognom

Escolà 
Segon cognom

Montané

Telèfon/s de contacte

973420009
Correu electrònic 

ajuntament@camarasa.cat

Avaluació ambiental estratègica
Procediment

Avaluació ambiental estratègica simplificada 

Descripció del pla urbanístic

Legalització línia aèria i subterrània a 25 kV derivació a nou centre de distribució CD-71609, 
des de línia aèria "S.Lloren" entre entroncament a CD-34138 i CD-20356, i entroncament a 
CD-W1189. TM Camarasa i TM de la Sentiu de Sió

Document / Informe sol·licitat

Informe ambiental estratègic.

Document d'abast.

Declaració
Declaro:  
- Que la documentació de la figura de planejament urbanístic objecte d'aquesta sol·licitud es troba a disposició de la Generalitat de 
Catalunya en el Mòdul de lliurament de documentació del Departament de Territori i Sostenibilitat:

ID registre mòdul de lliurament 3505

Avanç del planejament urbanístic
(Empleneu únicament si la persona que signa el formulari és el secretari/ària de l'entitat. Si no és el secretari/ària de l'entitat, 
caldrà que dipositeu en el Mòdul de lliurament de documentació del Departament de Territori i Sostenibilitat una còpia simple de la 
certificació de l'òrgan que va adoptar l'acord d'aprovació avanç).

Òrgan que va adoptar l'acord de l'avanç

Data de l'acord

Observacions

No hi ha avanç de planejament urbanístic
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Ressaltar camps

Sol·licitud inici procediment d'avaluació ambiental estratègica dels plans urbanístics i les seves modificacions

Nom i cognoms de la persona signant

Jaume Escolà i Montané
Càrrec 

Secretari

Valida ImprimeixNeteja 

Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental Lleida
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Ressaltar camps

Sol·licitud inici procediment d'avaluació ambiental estratègica dels plans urbanístics i les seves modificacions

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" 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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