Tràmits
Actes sotmesos a comunicació
Avís d'avaria de l'enllumenat públic
Cadastre rústica i urbana
Canvi de titularitat de nínxol per defunció, amb un hereu
universal
Canvi de titularitat de nínxol per defunció, sense testament o
més d'un hereu/va
Canvi de titularitat de nínxols o cineraris entre particulars
Certificat de compatibilitat, règim o legalitat urbanística
Certificats de béns
Certificats de naixement / matrimoni / defunció / fe de vida i
estat

Certificats i volants del padró municipal d'habitants
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb
certificat tècnic
Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb
projecte tècnic i certificat
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic
d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
Comunicació prèvia d'establiments no permanents
desmuntables.
Comunicació prèvia d'obres
Comunicació prèvia d'obres per energies renovables
Comunicació prèvia de Primera ocupació d'obres

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'activitat
amb efectes sobre les persones o el medi ambient
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un
establiment i/o un espectacle o activitat recreativa
Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats
recreatives de caràcter extraordinari
Consulta prèvia de classificació de l'activitat
Declaració responsable en matèria de salut alimentària
Denúncia per distribució de publicitat directa
Inscripció a l'escola municipal d'adults
Inscripció a l'escola municipal de música
Inscripció en el Cens municipal d'animals domèstics
Inscripció en el curs de manipulador d'aliments
Inserció laboral - accions per als usuaris

Instància genèrica
Llicència ambiental (Annex II)
Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles
públics i activitats recreatives ordinàries
Llicència d'obra major
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor - col·locació de grua
Llicència d'obra menor - enderrocs
Llicència d'obres - divisió en propietat horitzontal
Llicència d'obres - pròrroga
Llicència d'obres - rètol i tanca publicitària
Llicència d'obres per guals
Llicència de tala d'arbres

Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim
especial
Llicència per a espectacles públics o activitats recreatives
de caràcter extraordinari
Llicència per tinença i conducció de gossos potencialment
perillosos.
Modificació de dades al Padró Municipal d'Habitants
Padró municipal d'habitants: alta
Padró municipal d'habitants: canvi de domicili dins el mateix
municipi
En els canvis de domicili dins el mateix municipi aquest tràmit el pot realitzar un dels
titulars de l'habitatge aportant tota la documentació de la resta de la família.
Quan es pot sol·licitar: Resolució inmediata

Pensió no contributiva per invalidesa
Programa d'ajuts de suport a l'acolliment residencial, centre
de DIA i habitatge tutelat per a la gent gran.
Queixes, suggeriments i propostes

Reclamacions per impulsar l'activitat econòmica
Mecanisme d'informació per a la reducció d'obstacles previst a la normativa vigent en
matèria de simplificació administrativa i d'impuls de l'activitat econòmica.

Reserva d'instal·lacions municipals
Sol.licitud d'atracció de fira
Sol.licitud de parada en el mercat municipal
Sol.licitud de reclamació patrimonial
Sol·licitud d'accés a la informació pública
Sol·licitud de concessió o lloguer de cineraris
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació
d'activitats
Treball - Accions per a empresaris
idCAT Mòbil

