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Tràmits
Accés als documents i informació pública

Acta de control en matèria d'incendis

Acta de control inicial d'establiments no permanents desmuntables i
d'espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Acte de control inicial d'activitats recreatives

Acte de control inicial o periòdic per activitats classificades

Ajuts per finançar el menjador escolar

Alta a una instal·lació esportiva municipal

Alta en el Registre d'Habitatges de Protecció Oficial

Alta en el cens municipal d'animals de companyia

Alta en el padró municipal d'habitants

Alta en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

Alta o modificació de creditor

Al·legacions

Al·legacions i recursos a sancions de trànsit

Al·legacions i recursos en procediments sancionadors per infraccions
regulades a les ordenances municipals

Aportació de documents a un expedient o resposta a un requeriment
d'esmena

Assessorament a persones emprenedores

Assessorament i intermediació laboral per a empreses

Assessorament jurídic per a dones

Autorització administrativa de pas pel municipi

Autorització d'accés en vehicle a l'illa de vianants del nucli urbà

Autorització de menors a viatjar a l'estranger
08755 Castellbisbal

Autorització de repartiment de publicitat dinàmica

Autorització de transport

Autorització per a instal·lar cartells i tanques de publicitat

Autorització per encendre foc
08755 Castellbisbal

Autorització sanitària de funcionament per a piscines d'ús públic

Autorització sanitària de funcionament per establiments de tatuatge,
micropigmentació i pírcing

Baixa definitiva de vehicles (cotxe, motocicleta o ciclomotor)

Baixa en el padró municipal d'habitants

Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants

Canvi de domicili de persones ja empadronades

Canvi de titularitat d'una activitat classificada

Canvi de titularitat d'una activitat recreativa

Canvi de titularitat d'una comunicació prèvia d'obertura

Canvi no substancial en activitats autoritzades

08755 Castellbisbal

Certificat acreditatiu d'actes, resolucions o acords dels òrgans de
govern
08755 Castellbisbal

Certificat d'antiguitat i legalitat

Certificat d'empadronament (actual, històric i de convivència)

Certificat de l'acte de comprovació en matèria d'incendis

Certificat de nomenclàtor (adreça oficial d'un solar)
08755 Castellbisbal

Certificat de règim urbanístic

Certificat de serveis prestats a l'Ajuntament

Certificat de silenci administratiu

Cessament d'activitat classificada

Cessament d'activitat no classificada

Cita amb càrrecs electes o tècnics

Cita amb el servei de mediació hipotecària

Cita per a la renovació o primera expedició del DNI

Compra d'entrades i abonaments
08755 Castellbisbal

Compulsa de documents

Comunicació d'animals perduts, abandonats o morts a la via pública

Comunicació d'inici d'obres

Comunicació de desperfectes a la via pública i al mobiliari urbà

Comunicació de l'existència de vehicles abandonats a la via pública

Comunicació de les fases d'execució d'una obra, sol·licitud d'inspecció i
ocupació
08755 Castellbisbal

Comunicació de transmissió de llicència o dels efectes d'una
comunicació prèvia

Comunicació del control inicial o periòdic

Comunicació per encendre foc

Comunicació prèvia ambiental

Comunicació prèvia d'espectacles i activitats recreatives amb caràcter
extraordinari

Comunicació prèvia d'establiments oberts al públic on es duen a terme
espectacles i activitats recreatives

Comunicació prèvia d'obertura d'activitats

Comunicació prèvia d'obertura i ús de centres de culte

Comunicació prèvia d'obres

Comunicació prèvia d'obres mínimes

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

Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i
instal·lacions

Comunicació sanitària prèvia i declaració responsable dels establiments
minoristes d'alimentació
08755 Castellbisbal

Consentiment de tractament de dades de l'Àrea de Promoció Econòmica

Consentiment de tractament de dades del Departament de Comunicació i
Premsa

Consentiment de tractament de dades del Departament de Cultura

Consulta prèvia de classificació de l'activitat

Consulta pública. Reglament Consell de Salut Municipal

Consulta pública. Reglament d'ús dels horts urbans

Consulta situació de factures

Còpia de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris

Còpies de documents inclosos en expedients administratius

Declaració de béns i d'incompatibilitat dels càrrecs electes

Declaració responsable d'entitats/associacions per a l'autorització de la
venda i/o consum de productes alimentaris

Declaració responsable d'obertura d'activitats

Declaració responsable d'obertura d'activitats sense incidència
ambiental, però amb risc d'incendi

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Declaració responsable per a l'autorització de la venda de productes
alimentaris en mercats no sedentaris, fires i altres esdeveniments

Denúncia de disciplina urbanística

Denúncia per distribució de publicitat directa

Denúncia per excés de soroll

Denúncia per incompliment d'horari de locals nocturns

Denúncia per l'incompliment de les normes de sostenibilitat ambiental

Denúncia per la tinença incorrecta d'animals domèstics

Denúncia sanitària

Designació de beneficiaris/àries d'un dret funerari

Devolució d'ingressos indeguts
08755 Castellbisbal

Devolució de fiances o dipòsits d'una llicència d'obra

Distintiu de permissibilitat d'aparcament per a vehicles de persones amb
mobilitat reduïda

Duplicat de la placa identificativa dels cens d'animals de companyia

Duplicat de placa de gual

Duplicat de títol de dret funerari
08755 Castellbisbal

Endós de factures i/o certificacions d'obra
08755 Castellbisbal

Exercici del dret d'accés (LOPD)

Exercici del dret d'oposició (LOPD)

Exercici del dret de cancel·lació (LOPD)

Exercici del dret de rectificació (LOPD)

Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes
municipals

Incorporació d'actes a l'agenda

Informació per a iniciar tràmits de serveis socials i benestar social de
l'Administració de l'Estat (pre-tràmit)

Informació per a iniciar tràmits de serveis socials i benestar social de la
Generalitat de Catalunya (pre-tràmit)

Informació per iniciar una activitat econòmica

Informe d'integració social

Informe i acte de comprovació municipal de prevenció i seguretat en
matèria d'incendis per a activitats no incloses als Annexos I i II de la Llei
3/2010

Informe municipal d'arrelament social

Informe municipal de disponibilitat i adequació d'habitatge per al
reagrupament familiar

Informe previ en matèria d'incendis

Informe urbanístic

Informe urbanístic dins el procediment d'intervenció ambiental d'una
activitat

Inscripció a accions formatives per a l'emprenedoria

Inscripció a convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament
(tràmit dinàmic)

Inscripció a cursos de formació per a persones treballadores en actiu i/o
en situació d'atur

Inscripció a cursos, activitats, tallers i casals

Inscripció a l'Escola de Música

Inscripció a la borsa de treball

Inscripció al cercador de naus i solars industrials

Inscripció per a empreses. Formació empresarial

Inscripció per participar en la Cavalcada de Reis 2020

Instància general

Justificar subvencions destinades a entitats

Llicència ambiental

Llicència ambiental per a activitats incloses als Annexos II i IV de la Llei
20/2009
08755 Castellbisbal

Llicència d'activitat recreativa desmuntable

Llicència d'enderroc o demolició total o parcial de construccions i

edificacions

Llicència d'espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari

Llicència d'obertura i ús de centres de culte

Llicència d'obres de construcció i edificació de nova planta

Llicència d'ocupació de la via pública per a establiments (terrassa amb
taules i cadires, etc.)

Llicència d'ocupació de la via pública per activitats econòmiques
(quioscs, xurreries, gelateries...)

Llicència d'ocupació de la via pública per al rodatge de pel·lícules,
espots o similars

Llicència d'ocupació de la via pública per contenidors i sacs de runa
08755 Castellbisbal

Llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions d'atraccions,
casetes i circs

Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues,
bastides, altres elements estructurals)

Llicència de gual i contragual

Llicència de parada de mercat ambulant o fira comercial

Llicència de parcel·lació urbanística

Llicència de primera ocupació

Llicència municipal d'establiment obert al públic on s'hi duguin a terme
espectacles o activitats recreatives

Llicència municipal d'establiments de règim especial

Llicència per a la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o
d'arbres aïllats

Llicència per als moviments de terra i per a les obres de desmuntatge o
explanació en qualsevol classe de sòl

Llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos
08755 Castellbisbal

Llicència per parada de venda de material pirotècnic
Llicència d'ocupació de la via pública per parada de venda de material pirotècnic

Llicència per tall de carrer

Llicència provisional d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles
públics i activitats recreatives i d'establiments de règim especial

Manteniment de contenidors

Modificació / baixa de la llicència de gual o contragual

Modificació / baixa en el registre municipal d'entitats i associacions
ciutadanes

Modificació de dades en el padró municipal d'habitants
08755 Castellbisbal

Modificació de dades tributàries municipals

Modificació o/ baixa de l'abonament a una instal·lació esportiva
municipal

Modificació/baixa de la llicència de gual o contragual

Modificació/baixa en el cens municipal d'animals de companyia

Modificació/baixa en el registre municipal d'unions estables de parella

Oferiment de col·laboració com a voluntari

Pagament d'impostos, taxes i preus públics municipals

Pagament de sancions per infraccions de l'ordenança de civisme i altres
sancions administratives

08755 Castellbisbal

Permís d'armes d'aire o gas comprimit (4a categoria)

Permís d'ocupació de la via pública per a entitats i veïns (taules, cadires,
mudances, etc.)

Permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament

Petició d'informació gràfica del territori

Petició d'informació mediambiental

Petició de canvis en l'ordenació del trànsit o de la senyalització vial
08755 Castellbisbal

Petició de cessió o lloguer de material, infrastructures i instal·lacions
municipals
C. Agricultura, s/n 08755 Castellbisbal
Tel 93 772 23 90
Email esports@castellbisbal.cat

Petició de control de plagues (insectes, aus, etc.)

Petició de dades estadístiques
08755 Castellbisbal

Petició de l'identificador digital

Petició de recollida de mobles i andròmines

Petició de zona de càrrega i descàrrega per a establiments comercials

Petició del carnet d'alberguista

Petició del carnet de serveis socials municipal per a la gent gran

Petició del carnet internacional d'estudiant (ISIC)

Petició del carnet internacional de professor (ITIC)

Petició del servei d'atenció domiciliària

Petició del servei d'orientació i inserció laboral

Preinscripció i matriculació a l'Espai d'Adults

Presentació de denúncia a la Policia Local
08755 Castellbisbal

Presentació de documents per participar en contractacions públiques
(empreses)

Presentació de factures de proveïdors

Presentar ofertes a la borsa de treball

Préstec de material ortopèdic

Pròrroga de concessió de dret funerari

Pròrroga de llicència d'obres

Queixes / Suggeriments / Incidències

Reclamació d'objectes i/o documents perduts

Reclamació o denúncia de consum (OMIC)

Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Administració

Recuperació de vehicle retirat per la grua municipal

Recurs en via administrativa

Renovació de l'empadronament per a persones comunitàries i no
comunitàries amb permís de residència permanent

Renovació de l'empadronament per a persones estrangeres no
comunitàries amb autorització de residència temporal

Renúncia o desistiment

Reserva d'espai a la via pública per obres
08755 Castellbisbal

Retirada de vehicles de la via pública

Retrocessió o renúncia de la concessió de dret funerari
08755 Castellbisbal

Sol·licitar subvencions destinades a les entitats

Sol·licitud ajut per al transport per als joves d'educació postobligatòria

Sol·licitud d'autorització per a realitzar activitats de foc (correfocs)

Sol·licitud de beca "Suport a l'estudiant"
Convocatòria oberta: del 13 de maig al 5 de juny de 2019

Sol·licitud de còpia d'atestat

Sol·licitud de la beca de recerca destinada a finançar un projecte
d'investigació inèdit sobre la vila i el terme municipal de Castellbisbal

Sol·licitud de la beca per als millors expedients de batxillerat

Sol·licitud de lloguer de bucs d'assaig

Sol·licitud de participació en processos selectius

Sol·licitud de presentació i acreditació de mèrits per ser valorats en la
fase de concurs

Sol·licitud de subvenció per a projectes de cooperació i solidaritat

Sol·licitud de visita al servei de podologia

Sol·licitud per a l'ocupació i ús temporal d'una parcel·la d'hort urbà
municipal a Castellbisbal. PER A ENTITATS LOCALS

Sol·licitud per a l'ocupació i ús temporal d'una parcel·la d'hort urbà
municipal a Castellbisbal. PER A ESCOLES I ALTRES CENTRES
D'ENSENYAMENT REGLAT DE CASTELLBISBAL

Sol·licitud per a l'ocupació i ús temporal d'una parcel·la d'hort urbà
municipal a Castellbisbal. PER A PARTICULARS

Subscripció al Butlletí Jove Digital

Tinc una idea per la Festa Major!
Què milloraries de la Festa Major? Volem conèixer les teves propostes de nous actes i espectacles per
fer de la Festa Major una festa única.

Tramitació electrònica d'activitats
08755 Castellbisbal

Transmissió de la concessió de dret funerari

Transmissió o canvi de titularitat de llicència d'obres

Volant d'empadronament actual

Volant d'empadronament històric

Volant de convivència

Vols escriure a l'alcalde?
08755 Castellbisbal

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

