Ajjuntament d’Oliva
Procés dde regularitzaació cadastral (Ministeri d'H
Hisenda i Funcció Pública)

Inform
mació sobre el procés de regu
ularització
ó cadastra
al del Minnisteri d'Hisenda

A la pàgina web de l'Ajuntament d'Oliva hi ha models d'al∙legacions a la seua disposició

Informació que facilita l'Ajuntame
ent d'Oliva sobbre el procés de regularitza
ació cadastral que actualme
ent està
nt a terme la Direcció
D
General del Cadasttre (Ministeri d'Hisenda i Fu
unció Pública)) en la nostra ciutat
duen

q m'han arribat? Es traacta d'una no
otificació de la Gerència Regional del Cadastre
Què són els papers que
me que depéén del Ministeri d'Hisendaa i Funció Pú
ública), mitjan
nçant la quall s'informa d'un acord
(organism
d'alteracció cadastral que
q deriva d'un procés geeneral de regularització qu
ue, entre 20113 i 2016, està duent a
terme la Direcció Gen
neral del Cada
astre en tots els municipiss espanyols (e
excepte País Basc i Navarrra).
el procedime
ent de regulaarització cad
dastral? La in
ncorporació aal Cadastre dels
d béns
Quin és l'objecte de
eracions de l es caracterísstiques de
immoblees urbans, elss béns immobles rústics aamb construccció (i les alte
tots dos)), que no esttan cadastratts adequadam
ment en l'acttualitat. Amb la qual cosaa es pretén garantir
g
la
concordaança entre el Cadastre i la realitat físicaa.
h entre este
e procedimeent i la valora
ació col∙lectiva (revisió ccadastral) de 2013? El
Quina diiferència hi ha
procedim
ment de regu
ularització no és una novaa revisió de valors
v
cadasttrals. Els imm
mobles regula
aritzats es
valoren aamb la ponèn
ncia vigent. Únicament
Ú
affecta als imm
mobles en els quals s'hageen produït altteracions,
no als qu
ue tributen co
orrectament.
al? Alguna modificació de les condicions i/o usos d'un immoble.
Què és una alteració cadastra
ment alguna nova construcció, o una reeforma. Així com
c
un canvii d'ús de l'imm
moble.
Generalm
ue fa d'ofici l'aadministració
ó (en este
Per què em cobren laa taxa de 60 €? Perquè ess tracta d'unaa alteració qu
Gerència Regiional del Cad
dastre), dava nt l'incompliiment del titular de l'obliigació de declarar, de
cas, la G
forma co
ompleta i corrrecta, les circcumstàncies ddeterminantss d'un alta o modificació.
m
Els 60€ s'han de pagar, amb indep
pendència qu e vosté prese
ente al∙legacions o no. Únnicament no procediria
p
e cas que no
o hi haguera cap alteració
ó cadastral que justificaraa l'inici d'un expedient
e
el seu paagament en el
de regulaarització. Meentre hi haja una alteraciió pendent d'inscripció,
d
per
p xicoteta qque siga, pro
ocedeix el
seu pagaament (que co
onvé efectuar en període voluntari, pe
er tal de no in
ncórrer en reccàrrecs).
uè consisteixxen els canviss? Amb el Co
odi Segur de Verificació
V
(CCSV) que s'ind
dica en la
Com pucc saber en qu
notificació que ha reb
but pot acced
dir a la inform
mació cadastral de l'immob
ble.
w.sedecatasttro.gob.es, i i ntroduir el Codi
C
Segur
Ha d'entrar en la Seu Electrònica del Cadastre (SEC), a www
Consulta d'exxpedients de regularització
ó cadastral am
mb CSV".
de Verificcació (CSV) en l'apartat "C
En fer‐ho tindrà acccés a l'exped
dient cadastrral del seu immoble, on
n una compaarativa li ind
dicarà les
diferènciies entre les dades anteriiors a la reguularització i le
es noves (elss canvis estann assenyalatss en color
roig).
enyalat és el que servirà de base
Com afeecta això al meu rebut de l'IBI? El nou valor caadastral asse
liquidable per a calcular l'import del
d rebut de l 'IBI. Valor base que es mu
ultiplica pel tiipus impositiu de cada
exercici.
Si vol co
omparar‐lo amb
a
el rebutt de l'IBI d'eeixe immoble
e de 2017, només ha d e multiplicarr el valor
denomin
nat "base liq
quidable" (que apareix cap al final del full de
enominat "iddentificación del bien
inmueblee", que ha reebut amb la notificació), per 0,805% si és un imm
moble urbà, o per 0,60%
% si és un
immoblee rústic.
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Quants aanys em pod
den cobrar amb els nouss valors cada
astrals? Des que estiguenn fetes les re
eformes o
ampliacio
ons que figuren a l'exped
dient. Però aamb un màxim de 4 anyss. O siga, com
m a molt, elss 4 últims
exercicis (a no ser quee la reforma o ampliació ssiga més rece
ent).
0
(2015‐16), 0,91% (22014) i 1,001% (2013).
Els tipus impositius d'Urbana dels darrers anyss han estat: 0,86%
e liquidable vve creixent progressivam
p
ment cada anyy des de l'en
ntrada en
Cal tindrre en comptee que la base
vigor de la nova ponèència de valorrs (2014).
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0
(2015‐‐16), 0,5% (20014) i 0,3% (2
2013). Cal
Els tipus impositius dee Rústica dels darrers anyys han estat: 0,55%
n compte quee, abans de l'entrada en vvigor de la no
ova ponència de valors (20014), les consstruccions
tindre en
en sòl rústic tributaveen amb el tipus impositiu dd'Urbana: 1,0
001% (2013).
a
Una vegada rebuda la no
otificació disp
posa d'un terrmini de 15 dies
d hàbils
Com pucc presentar al∙legacions?
(de dillun
ns a divendres), comptatts a partir dee l'endemà de la recepció
ó, per a form
mular les al∙le
egacions i
aportar les proves que considere convenients.
c
oquis‐plànols i fotos) quee considere oportunes
o
L'escrit aamb les al∙leggacions i les proves (ami daments, cro
haurà dee dirigir‐lo a laa Gerència Re
egional del Caadastre.
Pot presentar‐ho en el registre de la pròpia G
Gerència, en l'Oficina d'A
Atenció al Ciuutadà de l'Aju
untament
d'Oliva (p
planta baixa), així com en altres registrres i formes previstes
p
en la legislació viigent.
També p
pot fer‐ho entrant
e
en la
a Seu Electròònica del Caadastre (SEC), en www.ssedecatastro.gob.es, i
introduirr el Codi Segu
ur de Verificació (CSV, quee apareix en la seua notificació) en l'appartat "Prese
entació de
documen
nts (requerim
ments i al∙lega
acions)".
L'Ajuntam
ment d'Oliva posa a la seu
ua disposició un model d'al∙legacions que
q pot resu ltar‐li útil tan
nt per a la
presentaació telemàticca com per a la presentaciió en format paper.
d formular al∙legacions?? Finalitzats els
e 15 dies h àbils des de l'endemà
Què pucc fer finalitzat el termini de
de la recepció de la notificació,
n
la proposta asssolirà la cond
dició de definitiva. A partirr de la finalitzzació dels
t
d'un m
mes, vosté po
odrà:
referits 115 dies hàbilss, i durant el termini
‐ intterposar recurs de reposicció
r
econòmica
e
a dministrativaa davant el Tribunal Ecoonòmic Adm
ministratiu
‐ o interposar reclamació
Regiional.
Tant la rreclamació co
om el recurs (únicament pot interpossar‐se un delss 2 procedim
ments simultà
àniament)
s’hauran de dirigir a la Gerència
a Regional deel Cadastre (encara
(
que poden preseentar‐se en qualsevol
u) i en les altrres formes prrevistes en la legislació vig
gent (per a la tramitació te
elemàtica
registre aadministratiu
necessitaarà disposar d'un
d
certificat digital instaal∙lat al seu eq
quip).
eplegat la nottificació? El titular
t
o cotitular cadastraal, o una altra
a persona
Què puc fer si no he rebut o arre
r
ó per a este aacte, pot acudir a la Gerèn
ncia Regionall del Cadastre
e, on serà
que acreedite la seua representació
notificat per compareeixença.
En cas d'existir consttància que la notificació jaa ha sigut prracticada, únicament se lii lliurarà una còpia de
l'acord.
m informació? Pot obttindre més in
nformació (i plantejar less seues al∙leggacions) a
On puc aaconseguir més
través dee la Línia Directa del Cadastre (902 37 36 35 / 91
9 387 45 50) i personaant‐se en la seu
s de la
Gerènciaa Regional del Cadastre (C/ Roger de Ll úria, 26 de València).
V
Així com als porttals webs del Ministeri
i Cadastrre. I als següeents enllaços:
http
p://www.cataastro.minhap.gob.es/esp/ procedimientos/f_proc20
0.asp
http
p://www.sedeecatastro.gob
b.es/portalcaatastro/RegularizacionCata
astral.aspx
Igualmen
nt pot aconsseguir més informació
i
( i plantejar les seues al∙legacions) e n l'Oficina de
d Gestió
Tributària i Recaptacció de l'Ajuntament d'Oliiva, Av. de València,
V
2‐B
Baix. Al telèfoon 96 296 31
3 66, i a
l'adreça‐e oliva@canaaltributos.com
m. Així com a l'Oficina d'A
Atenció al Ciutadà (planta baixa Ajuntament).

