Tràmits
Alta/Baixa al cens d'animals de companyia

Activitat de comunicació sense incidència ambiental (Declaració
responsable)

Ajudan's a millorar la web

Ajut individual per a menjador escolar curs 2017-2018

Ajuts per a persones grans dependents i per a persones amb disminució

Alta al padró municipal d'habitants

Ús d'espais al Centre Cívic

Autorització d'instal·lació grues-torre

Baixa de vehicles

Beques per a les matriculacions d'estudis postobligatoris a centres
públics de Catalunya i estudis de grau a l'estranger

Bonificacions preu públic del servei d'aigua

Canvi de domicili al padró municipal d'habitants

Canvis de titularitat i/o denominació social

Certificat o informe de règim urbanístic

Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

Comunicació activitat sotmesa a la Llei 11/2009 de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Comunicació de crema (per fer foc d'esbarjo, treballs forestals i restes
vegetals)

Comunicació de desperfectes en contenidors o incidències sobre la
neteja viària

Comunicació de desperfectes en l'enllumenat públic

Comunicació de desperfectes en la via pública

Comunicació de l'inici d'activitat amb incidència ambiental (annex III de
la Llei 20/2009 - LPCAA)

Comunicació de primera ocupació

Comunicació prèvia d'obertura

Comunicació prèvia d'obres

Declaració responsable d'obertura

Escola Municipal de Persones Adultes

Exempció de la taxa de residus

Guals i reserves especials de via pública

Inscripció activitats esportives municipals

Inscripció Colònies Gent Gran

Instància general

Instància general - online

Llicència d'obertura d'establiments oberts al públic

Llicència d'obres majors

Llicència d'obres menors

Llicència de parcel·lació

Llicència de propietat horitzontal

Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos

Lloguer d'equipaments esportius

Obtenció del certificat IdCat

Presentació de factures electròniques

Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge

Programa d'atenció a la dependència

Programa de termalisme social

Reducció de la taxa de residus comercial

Reducció de la taxa de residus per autocompostatge

Reducció de la taxa de residus per utilització de la deixalleria

Registre de parella de fet

Servei d'assessorament jurídic a la dona

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Sol·licitud de llicència ambiental (annex II de la Llei 20/2009 - LPCAA)

Sol·licitud de particulars per a activitats amb risc d'incendi forestal

Sol·licitud de targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Sol·licitud del servei d'atenció domiciliària (SAD)

Sol·licitud Informe d'arrelament social

Sol·licitud informe de compatibilitat

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Sol·licitud programa social de vacances de l'IMSERSO

Sol·licitud reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Administració

Volant d'empadronament actual

Volant d'empadronament històric

Volant de convivència actual

Volant de convivència històric

