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Tràmits
Targeta d'armes (4a categoria). Tipus A i B
Les targetes d'armes de 4a categoria només tindran validesa dins del terme municipal de Montcada i
Reixac.

Tramitació IdCAT

Bonificacions Montcada Aqua

Cens d'animals de companyia

Inscripcions a concursos i premis

Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

Baixa de gual
Donar de baixa els guals d'entrada i sortida de vehicles

Alta de contragual

Autoliquidacions de l'IVTNU

Bonificacions i exempcions

Canvi del titular dels nínxols

Certificats Àrea Econòmica

Constitució d'avals i garanties

Devolucions d'ingressos indeguts

Domiciliació de rebuts de padrons fiscals

Fraccionaments i ajornaments

Justificants d'hisenda

Modificacions al padró de guals i pèrdua de placa

Permís per a la col·locació de làpides i altres objectes de decoració als
nínxols

Punt d'informació cadastral

Cartes de la ciutadania per publicar a La Veu

Columnes d'informació

Cens electoral, reclamacions

Justificant d'empadronament

Modificació de dades al Padró d'Habitants

Compulsa de documents

Instància electrònica

Llicència municipal d'activitats annex IV

Accés als expedients finalitzats de l'Àrea Territorial

Certificats Urbanístics

Consulta sobre expedients de l'Àrea Territorial

Fires, Festes Majors

Llicències de parcel·lacions Urbanístiques

Ocupació via pública
Qualsevol tipus d'utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d'ús públic local.

Ocupació via pública per a entitats

Placa informativa d'obra

Reserva d'estacionament per discapacitat

Targeta de transport metropolità
Carnet de transport Metropolità

Responsabilitat patrimonial

Comunicats de crema
Terminis
El període per fer la comunicació és del 16 d’octubre al 14 de març.

Sol·licitud d'accés a la informació pública
Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com
en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

Declaració responsable d'obertura

Comunicació prèvia d'obertura

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

(excepte les activitats tramitades com a declaració responsable, el canvi de nom de la qual es tramita
com una altra declaració responsable)

Sol·licitud informe urbanístic

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Llicència ambiental (Annex II)

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'activitat amb
efectes sobre les persones o el medi ambient

Cita prèvia SPE
Si busques feina, has de demanar cita prèvia enviant aquest formulari, i ens posarem en contacte amb tu
per establir dia i hora.

Consulta prèvia de classificació de l'activitat

Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles
públics i activitats recreatives ordinàries
(bars, restaurants i similars)

Comunicació prèvia d'obres i usos

Comunicar la intenció de realitzar un obra en sol urbà no sotmesa a llicència municipal amb caracter
previ a l'inici de la mateixa.

Llicència d'obra menor

Alta de gual

Subvencions
Gestió de sol·licituds de subvencions a entitats.

Alta Padró d'habitants

Alta Padró d'Habitants per naixement

Baixa de Padró d'Habitants per defunció

Canvi de domicili

Instància presencial

Llicència d'obra major

Consulta d'expedients

Sol·licitud celebració matrimoni civil per l'Alcaldia

Plec de descàrrega
Al·legacions a una denúncia de trànsit o comunicació de les dades d'identificació de conductor de la
mateixa.

Butlleta informació Aula d'Extensió Universitària

