INICI
Web de l'Ajuntament
Mapa web

CA

diumenge 24 De Març De 2019, 03:37:51

ES

Sincronitza

Obtenir còpia
autèntica

Seu Electrònica

T
Tràmits Seu
electrònica

SERVEIS

TRÀMITS

SOBRE SEU-E

Esteu aquí: Inici Serveis de la Seu electrònica Catàleg de Tràmits

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

Calendari del contribuent
Fraccionament de tributs
Incidència tècnica
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Autoliquidacions
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27 tràmits

Nom del Tràmit
Servei d'ajuda a domicili (SAD)
Servei d'assessorament sobre el deute hipotecari
Servei de Cita Prèvia de l'Ajuntament de Reus
Servei de Primera Acollida
Sol·licitud d'inclusió d'activitats en la programació d'Estiu 2018
Sol·licitud de classificació de l'annex al que pertany l'activitat
Sol·licitud de declaració de ruïna
Sol·licitud general
Sol·licitud tramitació Planejament Urbanístic
Sol·licitud tramitació Projecte d'urbanització
Subhasta de béns i vehicles
Subhasta de béns immobles
Subhasta de vehicles
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

Cita Prèvia

Ajuntament de Reus

Plaça del Mercadal · 43201 REUS

977 010 010

ajuntament@reus.cat

977 010 210
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