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Tràmits
Sol·licitud de Certificat o Volant d'Empadronament

Acolliments Civils

Ajuts a famílies amb dificultats econòmiques

Ajuts oferts per la Generalitat de Catalunya

Ajuts per a Casals d'estiu 2019

Alta en el Registre Municipal d'Entitats

Alta o Renovació de la Inscripció en el Padró Municipal d'Habitants

Alteracions de l'IBI i Taxes adjuntes (Guals i Escombraries)

Al·legacions a una denúncia municipal de trànsit

Autorització de Targeta d'armes

Autorització materna o paterna per que els i les menors surtin a
l'estranger

Avís d'Incidència en la Via Pública

Baixa de gual

Baixa del Padró Municipal d'Habitants per defunció

Beneficis de l'Impost sobre bens immobles

Beneficis impost de vehicles

Bonificació de la taxa de gestió de residus

Bonificació de la taxa de subministrament d'aigua

Bonificació en els bitllets d'autobús Sagalés

Canvi de domicili del permís de circulació

Canvi de titularitat de la concessió dels drets funeraris

Casaments Civils

Certificat d'acords dels òrgans municipals

Certificat de béns

Certificat de compatibilitat urbanística

Certificat de disponibilitat de la vivenda per reagrupament familiar

Certificat del nombre d'habitants

Certificats tributaris

Compulsa de documents

Comunicació d'activitat per a difondre-la a l'agenda

Comunicació d'animals abandonats a la via pública

Comunicació d'obres (assabentat)

Comunicació d'obres a locals de fins a 300 m2

Comunicació d'obres excloses de llicència

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Comunicació de plagues a la via pública

Comunicació de vehicles abandonats via pública

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'obertura

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o
un espectacle o activitat recreativa

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

Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de
caràcter extraordinari

Concessió de drets funeraris

Consulta prèvia de classificació de l'activitat

Declaració responsable d'obertura

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Denúncia / recuperació d'objectes perduts

Duplicat del títol d'un nínxol o columbari

Exercici de Drets en Relació amb el Registre d'Unions o Parelles de fet

Expedició i renovació del document nacional d'identitat (DNI)

Full de camp de la Policia Local per accident de trànsit

Informe d'arrelament social

Informe d'un servei realitzat per la Policia Local

Inscripcions campanya Voluntaris per la llengua

Inscripcions cursos de català

Inscripcions escoles d'iniciació esportiva

Inscripció al Casal Multiesportiu (EIE)

Inscripció al registre de representació i apoderament d'entitats

Inscripció en el cens municipal d'animals de companyia

Instància general

Llicència ambiental (Annex II)

Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i
activitats recreatives ordinàries

Llicència d'obres majors

Llicència d'obres menors

Llicències d'ocupació de la via pública amb taules i cadires

Llicències parades venda de flors

Matriculació Escola Municipal de Música curs 2018-2019

Obtenció del carnet de lector de la Biblioteca de la Llagosta

Ornamentació de nínxols al cementiri (làpides)

Pròrroga de lloguer de nínxol o columbari

Queixes i suggeriments

Reclamacions cens electoral per incorreccions o omissions

Reconeixement de grau de discapacitat

Recuperació de vehicles retirats per la grua municipal

Renovació cada 2 anys de l'empadronament dels estrangers no
comunitaris sense autorització de residència

Reversió de nínxols a favor de l'Ajuntament

Revisió del grau de discapacitat

Sol.licitud de reunió amb l'alcalde o regidor/a

Sol·licitud bucs d'assaig Centre Cultural

Sol·licitud certificat digital idCAT

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Sol·licitud d'activitat o servei de la Guia Educativa

Sol·licitud d'ajuts d'escolarització

Sol·licitud d'informe d'inserció social

Sol·licitud d'ús de l'Hotel d'Entitats

Sol·licitud de Baixa en el Padró Municipal d'Habitants per Canvi de
Residència d'Estrangers que es traslladen a l'Estranger

Sol·licitud de Certificat o Volant de Convivència

Sol·licitud de Llicència per a la Tinença d'Animals Potencialment
Perillosos

Sol·licitud de Llicència per passejar gossos potencialment perillosos

Sol·licitud de Reunions i Entrevistes amb el Personal d'aquesta Entitat

Sol·licitud de Tall de la Via Pública

Sol·licitud de bonificació del consum d'aigua d'ús domèstic per família
nombrosa o monoparental

Sol·licitud de canvi d'estudis a l'Escola de Música

Sol·licitud de reconeixement de grau de dependència

Sol·licitud de títol de família monoparental

Sol·licitud de títol de família nombrosa

Sol·licitud del carnet d'ús de la deixalleria

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

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

Sol·licitud per a la gestió de la Targeta d'Aparcament per a Discapacitats

Sol·licitud programa termalisme (Imserso)

Trasllat de restes del cementiri

sol·licitud vacances Imserso

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

