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Tràmits
Actes en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat emparats en
projecte d'actuació específica o en pla urbanístic

Ajornament de tributs

Ajuts Escolars 2019 - 2020

Beques Escolars 2020

Canvi d'ús d'edificis i instal·lacions excepte a ús residencial

Certificart de compatibilitat urbanística

Certificat d'antiguitat i legalitat

Certificat de pagament d'un tribut municipal

Certificat de qualificació urbanística

Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via
pública

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un
establiment amb certificat tècnic

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un
establiment amb projecte tècnic i certificat

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Comunicació prèvia construcció o instalació de murs i tanques que no
siguin de contenció de terres

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

Comunicació prèvia inici activitat habitatge ús turístic

Còpies compulsades de documents municipals

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

Finalització d'obres i primera utilització i ocupació d'edificis i
construccions

Fraccionament de tributs

Inscripció a activitats esportives i de lleure

Inscripció a escoles bressol municipals

Instància genèrica

Llicència ambiental

Llicència d'obres, clavegueram i pròrroga

Llicència de parcel·lació

Llicència de tala d'arbres

Manteniment de contenidors

Matrimonis
Per a persones residents a Dosrius que vulguin casar-se pel civil, caldrà que vinguin al Jutjat de Pau per
tramitar l’expedient de matrimoni civil.

Naixements

Cal aportar els papers de l’hospital (dades de la comadrona) i el full de declaració del nou nat. Si ja teniu
el llibre de família, també cal portar-lo per inscriure el nou naixement. En cas que els pares siguin
solters, caldrà la signatura d’ambdós tant en la declaració de naixement, com la signatura al llibre del
Registre Civil corresponent. En cas que els pares no tinguin llibre de família, s’expedirà un de nou.
Perquè pogueu tramitar el DNI al vostre fill, caldrà que demaneu la partida de naixement i el certificat
d’empadronament a l’Ajuntament.

Obres que no s'ajusten al projecte tècnic autoritzat

Obres, construccions i instal·lacions de nova planta, d'ampliació,
reforma o demolició que no requereixen projecte tècnic.

Operacions jurídiques que incrementen núm. d'habitatges, establiments
o elements privatius sense constituir o modificar règim de propietat
horitzontal

Petició i reserva de plaça per posar parada Mercat de les Puces
Aquest és un mercat de venda de segona mà Per posar parada no cal ser del municipi

Queixes, suggeriments i propostes

Retirada de vehicles de la via pública

Sol·licitud comptador d'aigua (Cànon)

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Sol·licitud de bústia

Sol·licitud de certificat d'inscripció per a les unions estables de parelles

Sol·licitud d’inscripció al Registre d’entitats

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Sol·licitud participació fira Festa Major 2019

Subvencions 2020
Des d'aquí podreu tramitar telemàticament el formulari automàtic de subvencions per a l'any 2020

Subvencions 2021
Des d'aquí podreu tramitar telemàticament el formulari automàtic de subvencions per a l'any 2021

Volant d'empadronament actual

Volant d'empadronament històric

Volant de convivència actual

Volant de convivència històrica

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

