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Tràmits
Accés als documents i informació pública

Alta en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

Alta o modificació de creditor

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

Autorització administrativa de pas pel municipi

Autorització per a instal·lar cartells i tanques de publicitat

Certificat de silenci administratiu

Cita amb càrrecs electes o tècnics

Compulsa de documents

Comunicació d'inici d'obres

Comunicació prèvia d'obertura i ús de centres de culte

Comunicació prèvia d'obres

Consulta pública. Reglament d'ús dels horts urbans

Còpies de documents inclosos en expedients administratius

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

Incorporació d'actes a l'agenda

Inscripció per participar en la Cavalcada de Reis 2020

Instància general

Justificar subvencions destinades a entitats

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 contenidors i sacs de runa
08755 Castellbisbal

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

Llicència de parada de mercat ambulant o fira comercial

Llicència per tall de carrer

Manteniment de contenidors

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

Oferiment de col·laboració com a voluntari

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

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 dades estadístiques
08755 Castellbisbal

Petició de l'identificador digital

Petició de recollida de mobles i andròmines

Queixes / Suggeriments / Incidències

Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Administració

Recurs en via administrativa

Renúncia o desistiment

Sol·licitar subvencions destinades a les entitats

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

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

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

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.

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

