INICI
Web de l'Ajuntament
Mapa web

CA

dimarts 19 De Febrer De 2019, 07:21:19

ES

Seu Electrònica

Sincronitza

Obtenir còpia
autèntica

T
Tràmits Seu
electrònica

SERVEIS

TRÀMITS

SOBRE SEU-E

Serveis
Tauler electrònic
Licitacions
Pagaments on line
Ordenances i reglaments
Planejament urbanístic

Benvinguts/des a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Reus
La Seu és l'adreça electrònica que hem posat a la vostra disposició perquè pugueu accedir a la informació i als serveis i tràmits a
través de Internet.
Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus
d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema,
podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc.
com a interessat si és:

Notificacions electròniques
Carpeta ciutadana
Carpeta del proveïdor
Carpeta empresa

Ciutadà: Carpeta ciutadana
Empresa: Carpeta empresa
Proveïdor: Carpeta proveïdor
Li recordem que qualsevol tràmit presencial en les oficines municipals és necessari prèviament sol·licitar cita prèvia.
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CATÀLEG DE TRÀMITS

Factura electrònica
Finestreta Única Empresarial

Últimes licitacions

Actes i acords

Tràmits destacats

Obres de reparació i o millora en els edificis d'ús

Calendari de festes locals a Reus i Calendari

docent de Reus any 2018

festius amb obertura comercial

Calendari del contribuent

Obres de remodelació del Parc d'Àngel Guimerà

Comunicació prèvia per activitats econòmiques de

Fraccionament de tributs

Obres de millora de les voreres dels carrers de

baix risc incloses a la LLei 16/2015

Incidència tècnica

Macià Vila, de Peníscola, Raval de Sol i Vista,

Declaració responsable per activitats econòmiques

Rotonda Av Falset amb Recasens i Mercadé i

innòcues incloses a la LLei 16/2015

Carrer de Miami (Barris Pastoreta, Sol i Vista i

Documentació i tràmit per realitzar alta o canvi de

Monestirs).

domicili en el padró d'habitants

Obres de remodelació de 3 aparcaments

Dret d'accés a la informació pública

dissuasius

Duplicat de rebut pagat

Obres de millora de les voreres dels barris:

Inscripció, modificació i baixa del cens d'animals

Muralla, Niloga, Sardana i Pastoreta

de companyia

Sol.licitud de certificat
Autoliquidacions
Cita Prèvia

Veure totes les licitacions >

Presentació de factures a través d'eFACT (AOC)
Queixes i suggeriments
Servei de Cita Prèvia de l'Ajuntament de Reus
Tots els tràmits >
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