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Beques, ajuts i subvencions
Comerç i consum
Cultura
Educació
Empresa, formació i ocupació
Esport i lleure
Gestionar tributs
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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Ajut SIMAP - GPS : Sistema intel·ligent de monitorització d'alertes
personals
Ajut menjador centres especials de treball 2018
Ajut menjador escolar 2018
Ajut per teleassistència domiciliària
Ajuts escola bressol municipal curs 2018-2019
Ajuts per al foment de casals d'estiu per a nens i nenes de 3 a 12 anys
Bonificació de l'IBI per família nombrosa (a demanar abans del 31 de gener
de cada any)
Cessió de material informàtic municipal en desús
Exempció de l'IVTM per discapacitat
Servei d'ajuda a domicili (SAD)
Sol·licitud d'inclusió d'activitats en la programació d'Estiu 2018
Subvencions a empreses i nous emprenedors, per afavorir l'impuls i la
dinamització económica 2018
Subvencions per a l'ús de les instal·lacions esportives municipals
Subvencions per a les entitats que portin a terme el foment de la
participació ciutadana a la ciutat
Subvencions per al programa de suport a la internacionalització: Ajut a les
empreses 2018
Subvenció a entitats per activitats d'interès juvenil 2019
Subvenció a entitats per al foment de l'activitat esportiva a la ciutat 2018
Subvenció a entitats per projectes de cooperació al desenvolupament 2019
Subvenció municipal per al lloguer social
Subvenció per a la pobresa energètica hivern 2017-2018 i subvenció
aigua,brossa, ibi i gual 2018
Subvenció per a la realització d'activitats relacionades amb l'àmbit de la
projecció de la ciutat.
Subvenció per a la targeta autobús urbà per a persones amb discapacitat
2018
Subvenció per al foment d'activitats culturals, tradicionals i festives a la
ciutat de Reus 2018
Subvenció per al pagament del lloguer en règim de concurrència
competitiva
Subvenció per obres arranjament interior habitatges per a les persones
grans
Targeta Daurada i d'autobús urbà gratuït
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