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Tràmits
Ajornament de tributs

Bústia d'Alcaldia

Casament civil

Certificat d'antiguitat i legalitat

Certificat de compatibilitat urbanística

Certificat de qualificació urbanística

Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Comunicació prèvia d'obertura

Comunicació prèvia d'obertura d'habitatge d'ús turístic

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'activitat amb

efectes sobre les persones o el medi ambient

Còpia de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris

Còpies compulsades de documents municipals

Declaració responsable d'obertura

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Denúncia de disciplina urbanística

Denúncia per distribució de publicitat directa

Denúncia per excés de soroll

Denúncia per incompliment d'horari de locals nocturns

Denúncia per l'incompliment de la disciplina ambiental

Devolució de la fiança per obres

Exercici del dret d'accés (LOPD)

Exercici del dret d'oposició (LOPD)

Exercici del dret de cancel·lació (LOPD)

Exercici del dret de rectificació (LOPD)

Fraccionament de tributs

Inscripció a activitats esportives i de lleure

Inscripció a escoles bressol municipals

Instància genèrica

Llicència ambiental (Annex II)

Llicència d'obra menor

Llicència de gual i contragual

Llicència de primera ocupació

Manteniment de contenidors

Pròrroga de llicència d'obres

Queixes, suggeriments i propostes

Reclamacions contra actes tributaris

Recollida de mobles i trastos vells al carrer

Retirada de vehicles de la via pública

Sol·licitud ajuts de transport per a estudiants universitaris. Curs 20202021.
Sol·licitud per a la participació en la convocatòria d'ajuts de transport per a estudiants de les universitats
públiques. Curs 2020-2021.
El termini de presentació de les sol·licituds és des del 12 de febrer al 25 de març de 2021.

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Subvencions a entitats

Volant d'empadronament actual

Volant d'empadronament històric

Volant de convivència actual

Volant de convivència històrica

Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de
lleure

