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Tràmits
Instància genèrica

Queixes, suggeriments i propostes

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Sol·licitar mediació
Al SEMCA, Servei de mediació de Canovelles, t’oferim un espai de diàleg per trobar una solució ràpida i
eficaç als tens conflictes

Alta en el padró municipal d'habitants
Tràmit d'alta en el Padró Municipal d'Habitants de Canovelles per canvi de residència procedent de fora
del municipi.

Canvi de domicili en el padró municipal d'habitants
Modificació de la residència en el Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del municipi de
Canovelles. Cal efectuar la comunicació a l'Ajuntament per tal que les dades quedin correctament.

Modificació de dades del padró municipal d'habitants
Modificació de dades (noms o cognoms escrits incorrectament, data de naixement, nivell d'estudis...)

Sol·licitud de certificat d'empadronament

Document emès per l'Ajuntament que certifica les dades actuals que consten al Padró Municipal
d'Habitants, d'una persona o família en una adreça concreta.

Sol·licitud de certificat històric d'empadronament
Document que acredita l'empadronament d'una persona en el municipi encara que en l'actualitat no
estigui donada d'alta.

Sol·licitud d'ús d'equipaments municipals i préstec de material
Instància única per sol·licitar infraestructura municipal i espais municipals.

Sol·licitud de subvenció a la regidoria d'educació

Sol·licitud de subvenció de la regidoria d'esports

Sol·licitud de subvenció de la regidoria de cultura

Justificació de subvencions culturals per a entitats

Justificació subvenció dels clubs i entitats esportives

Llicència administrativa municipal per a la tinença d'animals de
companyia

Llicència administrativa municipal per a la tinença de gossos
potencialment perillossos.

Alta d'un nínxol
Nova concessió d’un nínxol.

Canvi de titular d'un nínxol

Renúncia d’un nínxol

Renovació del lloguer d’un nínxol

Sol·licitud de llicència de gual: alta i baixa
Obtenció de la llicència per a l'entrada de vehicles a través de la vorera.

Sol·licitud de targeta verda de transport
Tiquet de transport urbà gratuÏt.

Targeta d’aparcament per a persones amb disminució

Instància reclamació a Consum

Tràmits d'urbanisme
Els tràmits relacionats amb urbanisme a la web de Seu.cat

Col·locació d’una làpida a un nínxol

Inscripció Guia d'activitats i serveis per a l'educació
La Guia d'Activitats i Serveis per a l'Educació esdevé un instrument metodològic anual que inclou l’oferta
educativa que des dels diversos departaments i serveis municipals s’ofereix als centres educatius de
titularitat pública de Canovelles.

Avaluació de la Guia d'activitats i serveis per a l'educació
Qüestionari d'avaluació per als participants de la Guia d'activitats i serveis per a l'educació.

Targeta vehicles elèctrics
L’Ajuntament de Canovelles disposa d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics a la plaça de
l’Ajuntament.

