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D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer la finalitat del qual és coordinar la tramitació unificada dels procediments que s'inicien a la Generalitat a Girona i que afecten de forma transversal a diversos departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya.
L'òrgan responsable del fitxer és la Delegació Territorial del Govern a Girona i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Plaça Pompeu Fabra 1, 17002 Girona.
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer la finalitat del qual és coordinar la tramitació unificada dels procediments que s'inicien en l’àmbit territorial de la Delegació Territorial del Govern a Lleida i que afecten de forma transversal a diversos departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya.
L'òrgan responsable del fitxer és la Delegació Territorial del Govern a Girona i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és carrer de Lluís Companys, 25003 Lleida.
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer la finalitat del qual és coordinar la tramitació unificada dels procediments que s'inicien en l’àmbit territorial de la Delegació Territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran i que afecten de forma transversal a diversos departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya. 
L'òrgan responsable del fitxer és la Delegació Territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Avinguda d’Espanya, 12, 25620 Tremp.
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Aquest tràmit no esta disponible per aquest ens
Sol·licitud d'informes sectorials per a projectes en sòl no urbanitzable (Decret 64/2014, 13 de maig de 2014)
Dades de l'entitat local
Dades de la persona interlocutora
Tipus de persona:
Procediment
Projecte
Informes sol·licitats
Àmbit de territori i sostenibilitat
Àmbit empresa
Àmbit cultura
Àmbit medi natural
Àmbit salut
Àmbit ensenyament
Àmbit seguretat i protecció cívil
Àmbit altres
Documentació a adjuntar 
- Trieu-ne una: 
- Indiqueu quina:
Declaro
Que la documentació del projecte del sòl no urbanitzable es troba a disposició de la Generalitat de Catalunya dins el gestor documental Alfresco del Departament de Territori i Sostenibilitat 
Nota:  Si el pes de la documentació a enviar supera els límits establers al Consorci AOC a la plataforma EACAT l'entitat local contactarà amb la Generalitat de Catalunya perquè li faciliti l'accés al gestor documental  habilitat per aquest tràmit (organitzacio_informacio.tes@gencat.cat).
Observacions
, 
de/d' 
de 
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 8.1 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. Un cop completat i validat el formulari és necessari que des del menú “fitxer” de l'Adobe Reader, feu “Anomena i desa” i graveu el pdf amb el nom “XXXXXXX.pdf”.
 
Pas 3. Per completar el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari següent degudament omplert al Consorci AOC a través de l'EACAT, en concret a l'apartat “XXXXX”, tràmit “XXXXXXXX”. Cal que el formulari estigui signat electrònicament pel/per la secretari/ària de l’ens.
  
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 d'entrada en el registre electrònic del XXXXXXX.
 
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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