Tràmits
Accés a la informació pública
Ajornament de tributs
Ajuts Socials
Autoritzacio? de tala de pins de parcel.les edificades
Autoritzacio? o renovacio? municipal per a la tinenc?a i u?s
de les armes d’aire comprimit, d’airsoft i paintball (4a
categoria)
Autorització Representant
Bonificacions Impost de be?ns Immobles
Bonificacions Taxa del servei de recollida d’Escombraries
Bonificacio? de IVTM per vehicle en funcio? de la classe de
carburant i per vehicles ele?ctrics o bimodals
Bonificacio? de l’import de vehicles de traccio? meca?nica

per a vehicles de me?s de 25 anys
Bústia d'Alcaldia
Bústia per correspondència particular a la Urbanització
Plana Novella
Carnet transport majors de 65 anys, pensionistes i persones
amb un grau de discapacitat
Cens d'animals de companyia
Certificat de pagament d'un tribut municipal
Comunicacions d'obres
Comunicacions de cremes agri?coles
Comunicacio? de neteja de parcel.la no edificada
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
Comunicació prèvia d'obertura

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'activitat
amb efectes sobre les persones o el medi ambient
Declaracio? de l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana (Plusva?lua)
Declaració responsable d'inici activitat habitatge ús turístic HUT
Declaració responsable d'obertura
Declaració responsable en matèria de salut alimentària
Denúncia per excés de soroll
Devolució de garantia per obres
Domiciliació de tributs, taxes i preus públics
Exempcio? de l'import de vehicles de traccio? meca?nica
per minusvalidesa
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
Gimnàstica correctiva
Ingressos Indeguts
Inscripció a l'Estiva't
Instància genèrica
Llice?ncia municipal per a la tinenc?a de gossos
pontencialment perillosos
Llicència ambiental (Annex II)
Llicències d'obres
Lliurament d’abonare?s
Modificacio? dades del permi?s de circulacio? i/o del
permi?s de conduccio?

Modificació Dades Fiscals
Padró Municipal d'Habitants Renovació de la Inscripció
Padronal
Padró Municipal d'Habitants alta per Naixement
Padró Municipal d'Habitants alta per omissió
Padró Municipal d'Habitants alta procedent d'un altre
municipi
Padró Municipal d'Habitants canvi de domicili dins el mateix
municipi
Pròrroga llicències urbanístiques
Queixes, suggeriments i propostes
Sol·licitud de Certificats Urbanístics
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació
d'activitats

Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
Transmissió de llicències urbanístiques
Utilitzacio? privada d’una bu?stia per corresponde?ncia
particular a la Urbanitzacio? Plana Novella

