Ajuntament de l'Alcora
ACCÉS A LA SEU ELECTRÒNICA
DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCORA
Recordem a la ciutadania que poden continuar realitzant els seus tràmits amb
l’ajuntament de l’Alcora a la seu electrònica.
Han de tenir en compte que degut a l’estat d’alarma se suspenen i interrompen els
terminis per a la tramitació dels procediments a les entitats públiques, però es
poden seguir presentant sol·licituds telemàtiques.
On puc trobar la seu electrònica de l’ajuntament?
A l’adreça https://lalcora.sedelectronica.es/
Què necessite per accedir a la seu electrònica?
Per poder realitzar tràmits o accedir a la carpeta ciutadana cal identificar-se
mitjançant un dels sistemes admesos pel sistema Clave, que són:
-

-

Certificat electrònic, que poden ser:
o

DNI electrònic.

o

Certificat de l’ACCV.

o

Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Clave permanente

Si no tinc cap sistema d’identificació, com puc aconseguir-lo?
-

-

-

Certificat electrònic de l’ACCV:
o

Poden realitzar aquest
l’Ajuntament de l’Alcora.

tràmit

presencialment

al

registre

de

o

Durant l’estat d’alarma el registre de l’Ajuntament romandrà tancat i
no es podran sol·licitar els certificats.

DNI electrònic: es poden activar les claus a la Comisaría Provincial de
Castellón de la Policía Nacional.
o

Aquest tràmit es pot fer presencialment a les màquines habilitades i
no cal cita prèvia.

o

Per poder usar el DNI electrònic cal disposar d’un lector de targetes.

Clave permanente: poden trobar la informació sobre el registre a
https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html.
o

Aquest tràmit es pot fer telemàticament o presencialment.

o

Si es fa telemàticament, se sol·licita una invitació que us arribarà per
correu en paper. Una vegada la tingueu podreu activar la vostra clau.
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Com puc trobar els tràmits que he de realitzar?
Poden anar a la secció CATÀLEG DE TRÀMITS i buscar-los en el cercador que
trobarà a la part superior dreta de la pàgina o en el llistat.
LLISTAT DE TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR A LA SEU ELECTRÒNICA
Els informem que d’acord amb el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 es pot veure aplaçada o suspesa la tramitació dels
procediments marcats en roig.
Si es vol realitzar qualsevol tràmit no inclòs en aquest llistat poden utilitzar el
tràmit:
-

Instància general

Padró d’habitants
-

Sol·licitud de Certificat o Volant d'Empadronament

-

Sol·licitud de Certificat o Volant de Convivència

Tributs
-

Alta o baixa en la domiciliació de la taxa pel servei d'Escola Matinera

-

Autoliquidació de la taxa per ocupació del sòl, subsòl o vol per empreses
explotadores de serveis de subministraments (1,5%)

-

Presentació de la declaració per a liquidar l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

Per a l’autoliquidació de qualsevol altre tribut poden posar-se en contacte amb
el departament per telèfon o al correu tributos@alcora.org
Recaptació
-

Recurs a actes de natura tributària

-

Sol·licitud de Declaració de Nul·litat de Ple Dret d'Actes Administratius de
Naturalesa Tributària

-

Sol·licitud de Bonificació o Exempció d'un Tribut

-

Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts.

-

Sol·licitud de domiciliació bancària o canvi de domiciliació bancària.

-

Sol·licitud de fraccionament o ajornament de deutes gestionats per
l'Ajuntament.

-

Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per
minusvalidesa.
Ajuntament de l'Alcora
C/ Sant Francesc, 5. E-mail a efecto de NOTIFICACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES:
registro@alcora.org, l´Alcora. 12110 (Castelló). Tel. 964360002. Fax: 964386455

Ajuntament de l'Alcora
-

Fitxa de manteniment de tercers

-

Certificat d'estar al corrent de pagament amb l'Agencia Tributaria i la
Tesorería General de la Seguridad Social

Activitats
-

Sol·licitud d'una llicència ambiental per a activitats incloses en l'annex II de
la Llei 6/2014

-

Comunicació prèvia a iniciar una activitat sotmesa a llicència ambiental

-

Comunicació d'activitat innòcua

-

Declaració responsable ambiental

-

Declaració responsable d'espectacles (Amb OCA)

-

Declaració responsable d’espectacles (Sense OCA)

-

Declaració responsable d'una activitat comercial minorista regulada en la Llei
12/2012

-

Declaració responsable per a espectacles públics, activitats recreatives,
activitats socioculturals i establiments públics que requereixen la utilització
de instal·lacions o estructures eventuals, portàtils o desmuntables de
caràcter no permanent

-

Comunicació de muntatge d'una instal·lació eventual, portàtil o desmuntable

-

Baixa o renúncia a la titularitat d'una activitat

-

Canvi de titularitat d'una activitat

Obres particulars
-

Declaració responsable d'execució de les obres i instal·lacions determinades
en l'article 214 de la Llei 5/2014

-

Sol·licitud de llicència d'obres menors, rases i instal·lacions

Ocupació de l’habitatge
-

Declaració responsable per a la primera ocupació

-

Declaració responsable per a la segona o posteriors ocupacions

Urbanisme
-

Informe de compatibilitat urbanística

-

Sol·licitud d'informe urbanístic

Ocupació de la via pública
-

Autoritzacions d'ocupació de la via pública amb instal·lacions extraordinàries

-

Sol·licitud de llicència de gual de vehicles i reserva de la via pública

-

Sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública per instal·lació de terrasses

-

Sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública amb materials de construcció

Animals perillosos
-

Sol·licitud de la llicència per a la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos i
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inscripció d'animals en el registre d'animals potencialment perillosos
-

Sol·licitud de renovació
potencialment perillosos

de

la

llicència

per

a

la

tinença

d’animals

-

Sol·licitud d’inscripció en el registre d’animals potencialment perillosos

-

Baixa del registre d'animals potencialment perillosos

Multes de trànsit
-

Plec de descàrrega de multes

Certificats
-

Certificat de serveis previs

-

Certificat de subvenció concedida

Registre d’associacions
-

Inscripció en el registre municipal d'associacions

-

Sol·licitar la baixa/modificació de les dades en el registre municipal
d'associacions.

Targeta d’armes de 4a categoria
-

Sol·licitud de Targeta d'Armes

Venda no sedentària
-

Sol·licitud d’autorització municipal per a l’exercici de la venda no sedentària

MERCAT DE LES ERES:
-

Baixa de la titularitat d'una parada del "Mercat de les Eres"

-

Modificació de les condicions dels venedors del Mercat de les Eres

-

Permuta de la titularitat de les parades del "Mercat de les Eres"

-

Transmissió de la titularitat d'una parada del "Mercat de les Eres"

Registre d’apoderaments
-

Inscripció en el registre d'apoderament

Dades personals
-

Exercici del Dret d'Accés (Dades de Caràcter Personal)

-

Exercici dels Drets de Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o
Oposició en relació amb Dades de Caràcter Personal

-

Formulari de Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades

Responsabilitat patrimonial
-

Sol·licitud de Responsabilitat Patrimonial

Recursos administratius
-

Interposició de Recurs Administratiu

Museu de Ceràmica de l’Alcora
-

Sol·licitud de Taller Didàctic ó d'Activitat Didàctica del Museu de Ceràmica de
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l'Alcora
-

Sol·licitud de Visita Guiada al Museu de Ceràmica de l'Alcora

Turisme
-

Sol·licitud de Visita guiada a la localitat de l'Alcora i el Museu de Ceràmica de
l'Alcora

Matrimonis civils
-

Sol·licitud per a la Celebració de Matrimoni Civil

Ús d’espais i recursos municipals
-

Petició de l’ús de béns mobles de titularitat municipal (taules, cadires...)

-

Reserva d'espais i salons municipals

Acampada en Sant Vicent
-

Autorització d'acampada al paratge de Sant Vicent

Garitos
-

Sol·licitud d'autorització per a ús de garito

-

Sol·licitud de canvi d'usuaris de garito

Arxiu municipal
-

Consulta de documents a l’arxiu municipal
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