GESTIONS / TRAMITACIONS DEL NEGOCIAT DE CADASTRE

Cadastre (urbana - rustica)
Servei municipal d’informació i d’assistència al contribuent en matèria cadastral, donant trasllat dels escrits i
documentació per col·laboració administrativa a la Gerència Regional del Cadastre de les Illes Balears per a la seva
tramitació i resolució corresponents.
Procediments cadastrals:
·
·
·

·

Comunicació d’errors domicili tributari.
(modelo Comunicación al Catastro errores domicilio tributario.pdf)

Comunicació d’errors de dret subsanables.
(modelo Comunicación al Catastro errores de derecho subsanables.pdf)

Declaracions de alteracions de bens immobles de:
§
Model 901N, alteració de titularitat.
§
Model 902N, nova construcció, ampliació reforma i divisió horitzontal.
§
Model 903N, agrupació, segregació i divisió horitzontal.
§
Model 904N, canvi d’us, demolició i enderrocament.
Sol·licituds Cadastrals (baixa o incorporació de cotitulars).

La informació, formularis/models i documentació a aportar d’aquests procediments cadastrals estan disponibles en
l’enllaç següent: http://www.catastro.meh.es/esp/procedimientos_tramites.asp

Subvenció d’IBI d’immobles Catàleg
Sol·licitud municipal de Subvenció d’IBI per immobles inclosos dins el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i
Ambiental de Marratxí.
Procediment Subvenció Immobles Catàleg:
El període de sol·licitud finalitzarà el 31 de març de l’any següent al de la meritació del corresponent IBI, amb la
documentació i requisits de l’ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions a determinats béns immobles,
publicada al BOIB núm. 40 de 21 de març de 2015.
·
·
·

Sol·licitud Subvenció de l’IBI immobles inclosos en el Catàleg de Marratxi.
(model Sol·licitud subvenció IBI immobles inclosos en el Catàleg de Marratxi.pdf)

Declaració Responsable que el sol·licitant està al corrent del pagament dels impostos municipals.
(model Declaració Responsable.pdf)

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments.
(model Sol·licitud transferència bancària per a pagaments.pdf)

Punt d’Informació Cadastral (PIC)
Servei de informació i expedició de certificació electrònica cadastral.
(Nota informativa del Punt d’Informació Cadastral.pdf)

Enllaços d’interès:
·
·
·
·

Direcció General del cadastre. ( http://www.catastro.meh.es/)
Seu Electrònica del Cadastre. ( http://www.sedecatastro.gob.es/)
Punts d’Informació Cadastral. (http://www.catastro.meh.es/cat/pic.asp)
Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Marratxi. ( http://www.marratxi.es/cataleg-de-patrimoni/)

