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Llegenda de símbols
Tràmit telemàtic

Catàleg de Tràmits

Tràmit telefònic
Tràmit presencial
Tràmit per correu portal
Tràmit informatiu
Tràmit fora de termini

Cercador de Tràmits
Nom del Tràmit

Cercar

Catàleg de Tràmits
A
Beques, ajuts i subvencions
Comerç i consum
Cultura
Educació
Empresa, formació i ocupació
Esport i lleure
Gestionar tributs
Al·legacions i recursos
Autoliquidacions
Bonificacions, exempcions i ajuts
Gestionar impostos, taxes i preus públics
Gestionar pagaments/deutes
Subhastes i adjudicacions

Habitatge
La ciutadania
Medi ambient
Mobilitat i transport
Participació ciutadana
Urbanisme i via pública

Calendari del contribuent
Fraccionament de tributs
Incidència tècnica
Sol.licitud de certificat
Autoliquidacions
Cita Prèvia
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Nom del Tràmit
Adjudicació directa de béns
Alta IVTM (Impost vehicles de tracció mecànica)
Alta IVTM (Impost vehicles de tracció mecànica)
Alta a la base de dades de persones
Alta o canvi de domicili fiscal
Alta o canvi de domiciliació bancària de creditors/proveïdors
Alta o canvi de domiciliació bancària de tributs municipals
Alta, baixa o modificació del servei de recollida de residus comercials i
industrials assimilables als municipals
Autoliquidació de taxes (modalitat 3)
Autoliquidació de taxes (modalitat 3)
Autoliquidació taxa per les activitats
Autoliquidació taxa per les activitats
Aval de recurs de deutes en executiva
Aval de recurs de deutes en voluntària
Aval fraccionament o ajornament de deutes
Aval per obres
Baixa de l'IVTM i sol·licitud de prorrateig de la quota
Bonificació de l'IBI per Habitatges de Protecció Oficial
Bonificació de l'IBI per família nombrosa (a demanar abans del 31 de gener
de cada any)
Bonificació de l'IBI per urbanització, construcció i promoció immobiliària
Bonificació de l'IVTM per vehicle amb motor elèctric
Bonificació de l'IVTM per vehicle històric
Bonificació de l'IVTM per vehicles que consumeixin combustibles GLP,
flexifuel, GNL o GNC o amb tecnologia híbrida
Calendari del contribuent exercici 2019
Canvi titular IBIU
Certificat cadastral ( PIC )
Certificat de Béns
Certificat de deutes en relació a una finca
Certificat de deutes personals
Comunicació de transmissió d'immobles
Contribucions especials
Duplicat avís de pagament
Duplicat de rebut pagat
Exempció IBI per bé d'interès cultural
Exempció IBI per centres docents concertats
Exempció de l'IVTM per discapacitat
Fer el pagament dels tributs municipals
Fer el pagament per transferència bancària dels tributs municipals
Fiança (escala segons pressupost d'obra)
Fraccionament o ajornament de deutes en executiva
Fraccionament o ajornament de deutes en voluntària
Impost d'Activitats Econòmiques ( IAE )
Impost sobre Béns Immobles (IBI) de naturalesa rústica i urbana
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres ( ICIO )
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres ( ICIO )
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (
IIVTNU )
Impost sobre vehicles de tracció mecànica ( IVTM )
Informe de deutes en relació a una finca
Informe de deutes personals
Pagament tributs termini especial: Alta
Pagament tributs termini especial: Baixa
Presentació de factures a través d'eFACT (AOC)
Presentació de factures electròniques
Presentació de factures en PDF
Preu públic recollida residus comercials
Recurs contra un expedient que es troba en via executiva
Recurs contra un expedient que es troba en via voluntària
Recurs reposició contra actes de l'administració tributària
Subhasta de béns i vehicles
Subhasta de béns immobles
Subhasta de vehicles
Subvenció per a la pobresa energètica hivern 2017-2018 i subvenció
aigua,brossa, ibi i gual 2018
Taxa de gual
Taxa escombraries
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