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1. RESUM DEL PROJECTE 

 

En aquest projecte explicaré en què consisteix el nou conveni entre la Direcció General 

de Cadastre (DGC) i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia (COITT). 

Aquest regula una relació d’intercanvi d’informació entre DGC i el COITT, de manera 

que ha estat necessari definir-lo amb diferents eines, drets i deures per ambdues parts 

perquè és pugui compartir, consultar i actualitzat informació de manera fàcil i ràpida, 

com més endavant explicaré. 

Així doncs, serà necessari explicar quins són els tràmits a seguir per poder consultar i 

posteriorment actualitzar aquestes dades així com utilitzar correctament els diferents 

òrgans que han estat creats arrel d’aquest conveni, concretament el Punt d’Informació 

Cadastral (PIC), del que parlarem més endavant, i com demanar i utilitzar la informació 

que aquest òrgan ens proporcionarà. 

Un cop s’entengui en què consisteix el conveni i què ha significat, desenvoluparé un 

exemple pràctic en el qual es veurà els diferents passos necessaris per tramitar un 

expedient de “subsanació de discrepàncies”. 
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2. EL CONVENI I LES SEVES APLICACIONS 

 

2.1 CAUSES QUE MOTIVEN LA REDACCIÓ DEL CONVENI 

La DGC és un departament del Ministeri de Economia i Hisenda que s’encarrega de 

produir, mantenir i conservar la cartografia cadastral del territori espanyol. És a dir, té 

tota la informació gràfica i descriptiva de totes les parcel·les del país. Això comporta 

una gran feina de recopilació i tractament de dades, però també comporta la necessitat 

d’anar actualitzant aquestes dades. La DGC, en molts casos, ha col·laborat amb 

diferents entitats  per la recopilació i tractament d’aquestes dades subcontractant aquesta 

feina a diferents gabinets especialitzats. 

Una de les causes que fan necessària la redacció d’aquest conveni, que ara explicarem, 

sorgeix quan els propietaris tenen problemes de concordància entre les dades que hi ha a 

cadastre i a les escriptures, o quan els límits de la seva parcel·la no estan ben definits. 

En resum, quan és necessari tramitar una “subsanació de discrepàncies”, que és el nom 

que rep el procediment administratiu que permet al ciutadà corregir les dades cadastrals 

per acomodar-les a la realitat. El propietari ha de contractar els serveis d’un topògraf per 

a una nova recopilació de dades, per comprovar si aquestes són errònies o si pel contrari 

són correctes. Quan això passa i el propietari el que vol és actualitzar aquestes dades, ha 

de realitzar un seguit de tràmits administratius, desconeixen inicialment el que implica a 

nivell de gestió i temps. 

Així doncs, es fa explícita la relació directa entre els tècnics en topografia i la DGC. Per 

tal d’accelerar tot aquests processos d’actualització de les dades, és necessari establir 

unes pautes o un protocol de treball. Es redacta doncs el nou conveni entre la DGC i el 

COITT. 
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2.2 EL CONVENI ENTRE DGC I COITT 

Ara que coneixem quines van ser les causes que van provocar la redacció d’aquest 

conveni, explicarem en què consisteix. En aquest apartat resumirem el seu contingut. 

El text final del conveni fou redactat el 27 de Febrer del 2007, dia en el que es van 

reunir el director general de cadastre, Jesús S. Miranda Hita, i el president del COITT 

Pedro Cavero Abad. 

El primer que podem trobar al conveni és una exposició en quatre punts del perquè va 

ser necessària una col·laboració entre la DGC i el COITT. En aquest quatre punts 

podem veure, de manera resumida, quins són els antecedents legals que obliguen a la 

DGC al manteniment i  actualització de la seva cartografia i perquè el COITT necessita 

accedir a la cartografia Cadastral que posseeix la DGC. 

El primer punt,  segons el Reial Decret Legislatiu  1/2004, del 5 de Març, estableix que 

la formació i el manteniment del Cadastre immobiliari és competència exclusiva del 

Govern. Ho exercirà la DGC, directament, o a través de diferents fórmules de 

col·laboració que s’estableixin amb les diferents administracions, entitats i corporacions 

públiques. Per altra banda, el Reial Decret 1552/2004, del 25 de Juliol, estableix que la 

DGC exercirà les funcions relatives a la formació, manteniment, valoració i altres 

actuacions inherents al Cadastre Immobiliari. 

En el segon punt, segons el Reial Decret 417/2006, del 7 d’Abril, estableix o regula, 

entre altres coses, les col·laboracions en la gestió del Cadastre entre les administracions 

del Estat i les administracions, entitats i corporacions públiques, fixant el marc en el que 

s’han de sostenir els convenis que apareguin a partir d’aquestes col·laboracions, així 

com el règim jurídic específic dels mateixos. 

El tercer punt explica que el COITT disposa d’informació gràfica relativa als immobles 

urbans i rústics situats en tot el territori nacional, obtinguda dels seus col·legiats a través 

de la realització de treballs topogràfics, amb el respectiu visat del col·legi, que tenen un 

transcendència de caràcter cadastral. Per altra banda, el COITT necessita disposar de 

cartografia cadastral digital permanentment actualitzada i georreferenciada  per a l’ús de 

redacció de projectes, informes, dictàmens o proves pericials. 
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El quart i últim punt  que fa referència als antecedents del conveni, explica que el 

COITT i la DGC pretenen subscriure un conveni de col·laboració per al intercanvi 

d’informació relativa als bens immobles urbans i rústics situats en l’àmbit de la DGC, 

que inclogui, entre altres aspectes, accés per part de la DGC a les dades gràfiques dels 

treballs topogràfics visats pel COITT, i l’accés per part del col·legi a la cartografia 

cadastral. 
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2.3  EL CONTINGUT DEL CONVENI 

El resultat de la redacció del conveni del 2007 està format per 9 clàusules, que ara 

enunciarem. 

Primera.- Objecte del Conveni 

És objecte del present Conveni de col·laboració entre la Direcció General de Cadastre i 

el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia (a partir d’ara Col·legi), per 

l’establiment d’un Punt d’Informació Cadastral, així com un mutu intercanvi 

d’informació gràfica de bens immobles urbans i rústics el contingut i el règim jurídic 

dels quals figuren especificats en les clàusules següents. 

Segona.- Accés a la informació Cadastral 

La Direcció General de Cadastre facilitarà al Col·legi la informació gràfica cadastral, 

d’acord amb el disponible a l’Oficina Virtual de Cadastre, d’aquells immobles rústics i 

urbans de fossin precisos per l’execució de treballs topogràfics, mitjançant accés per via 

telemàtica a un servei de descàrrega de la planta general en format .dxf o per altres 

serveis web que pogués habilitar la Direcció General, del que donarà constància a la 

comissió mixta de vigilància i control d’aquest Conveni. 

El col·legiat, a través dels mitjans telemàtics del Col·legi, prèvia sol·licitud cursada al 

mateix, tindrà accés al esmentat servei, obtenint la informació necessària en format 

digital per l’exercici del seu treball professional. La descàrrega de la informació gràfica 

quedarà registrada amb el número d’intervenció col·legial del preceptiu visat. 

El col·legi podrà utilitzar aquesta documentació per a les seves publicacions, amb el 

compliment sempre de les previsions contingudes en els articles 50 i 54 del text resultat 

de la fusió de la Llei del Cadastre Immobiliari i 72 i següents del Reial Decret 

417/2006, del 7 d’Abril, que el desenvolupa. A aquest efectes, les condicions de la 

utilització d’aquesta cartografia seran les següents: 

Prèviament a cada publicació el Col·legi comunicarà a la Direcció General de Cadastre 

l’abast  i el contingut de la mateixa 
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En els crèdits de cada publicació realitzada s’inclourà un reconeixement exprés a la font 

de on s’ha obtingut la informació. Així mateix, s’inclourà a la part inferior dreta de cada 

imatge publicada que utilitzi cartografia cadastral la extensió: @ Dirección General de 

Cadastre. 

Tres exemplars de la publicació realitzada utilitzant informació cadastral seran remesos 

gratuïtament a la biblioteca de la Direcció General de Cadastre, per incorporar-los al seu 

fons bibliogràfic. 

La Direcció General de Cadastre podrà utilitzar gratuïtament, per a l’exercici de les 

seves activitats, les publicacions del Col·legi que incloguin informació cadastral, sense 

més limitacions que la referència explícita de la font d’informació utilitzada. 

Tercera.- Documentació gràfica de la definició dels bens immobles 

El Col·legi posarà a disposició de la Direcció General de Cadastre, per procediments 

telemàtics, en els formats digitals que determini la DGC, i amb previ informe de la 

Comissió mixta de vigilància i control d’aquest Conveni, la documentació gràfica de 

que disposi, dels bens immobles objecte de treballs topogràfics visats i amb 

transcendència en la informació cadastral, un cop finalitzats  els mateixos. Aquesta 

documentació estarà georreferenciada en la projecció i els sistemes geodèsics utilitzats 

en la cartografia oficial de la Direcció General de Cadastre i es remarcarà la referència 

cadastral, superfícies, fusos i designació en el seu cas dels diferents ben immobles. 

Aquesta informació afegirà, en el seu cas, l’acta de delimitació contradictòria, amb la 

conformitat expressa de tots els veïns afectats per l’alteració cadastral de les parcel·les 

objecte del treball, o per defecte, del major número possible, així com la fotografia 

digital de les façanes més significatives en els cassos de bens immobles amb 

construcció. 

Quarta.- Exempció de la taxa d’acreditació cadastral. 

El Col·legi, en l’accés a la informació cadastral en els termes previstos en la Clàusula 

Tercera, estarà exempt de la taxa d’acreditació cadastral, segons ha estat establert en 

l’article 64.2c) del text reescrit de la llei de Cadastre Immobiliari. 
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Cinquena.- Establiment d’un Punt d’Informació Cadastral. 

El col·legi es compromet a prestar el servei d’accés telemàtic a la informació cadastral 

mitjançant l’establiment a la seva seu d’un Punt d’Informació Cadastral, exclusivament 

destinat al subministrament de dades als seus col·legiats. En tot cas, per a la consulta de 

les dades protegides, els col·legiats actuaran com a representants del titular cadastral del 

immoble, sent imprescindible la aportació per escrit del seu consentiment, amb 

compliment de les condicions establertes en l’article 72 del Reial Decret 417/2006, del 7 

d’Abril, i en la Resolució de la Direcció General de Cadastre del 29 de març de 2005 

(B.O.E. del 7 de maig) 

El Col·legi remetrà a la Gerència corresponent, amb un periodicitat diària, a efectes del 

seu adequat control, les sol·licituds presentades pels interessats i la documentació que 

les acompanyi, dins la qual es trobarà el consentiment al qual es refereix al paràgraf 

anterior i, en cada cas, el document pel qual s’acredita la representació que sostingui el 

sol·licitant. 

Sisena.- Comissió mixta de vigilància i control 

Es constituirà una comissió mixta de vigilància i control que, formada per dos membres 

de cada part, serà presidida pel representant que designi la Direcció General de Cadastre 

i que, amb la independència de les funcions concretes que l’hi assignin les demés 

clàusules d’aquest Conveni, vetllarà pel compliment de les obligacions d’ambdues parts 

i adoptarà les mesures  i les especificacions tècniques que siguin precises per al 

desenvolupament d’aquest, resolent aquelles qüestions que ofereixin dubtes en quan a la 

seva interpretació. 

Setena.- Referència Cadastral 

Tots els intercanvis d’informació que es realitzin a partir del present Conveni inclouran 

la identificació inequívoca dels bens immobles mitjançant la seva referència cadastral. 

En el cas de no constar actualitzada dita referència en la cartografia cadastral, la 

informació entregada pel Col·legi inclourà necessàriament la referència cadastral de tots 

els immobles afectats per l’actuació, sense prejudicis de les mesures que s’arbitrin per 

part de la Comissió mixta de vigilància i control. 
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El Col·legi vetllarà per l’ús de la referència cadastral en tots els treballs professionals 

realitzats pels col·legiats subjecte al precepte visat cadastral, d’acord amb lo establert en 

l’article 38 del Text Remes de la Llei del Cadastre Immobiliari. 

Vuitena.- Règim Jurídic 

El present Conveni es subscriu en referència a lo establert en l’article 4 del text remes 

de la Llei del Cadastre Immobiliari, així com en els articles 62 i següents del Reial 

Decret 417/2006, del 7 d’Abril, pel que es desenvolupa  dit text. 

Sense prejudici del previst en la clàusula Sisena d’aquest Conveni, per resoldre els 

litigis que poguessin sorgir sobre la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i 

efectes seran competents els Tribunals del Ordre Jurisdiccional contencios-

administratiu. 

La realització de les obligacions objecte del Conveni no implica la transferència de 

mitjans materials i personals, ni comportarà contraprestació econòmica per part de la 

Direcció General de Cadastre al Col·legi. 

La Direcció General de Cadastre podrà repetir contra el Col·legi en el cas que dita 

administració sigui declarada responsable d’algun prejudici ocasionat amb motiu de la 

funció exercida per aquest, en virtut al pactat en el present Conveni. 

Novena.- Entrada en vigor i plaç de vigència 

El present Conveni entrarà en vigor el dia de la seva firma, estenent-se la seva vigència 

inicial fins al 31 de desembre de 2007 i prorrogant-t’ho tàcitament per successius 

períodes anuals, sempre i quan no sigui denunciat. La denúncia del mateix per alguna de 

les parts haurà de  realitzar-se amb una antelació mínima d’un mes abans de finalitzar el 

període de vigència. 

En aquesta transcripció de les nou clàusules de manera literal han aparegut diferents 

punts que és important tenir clars. Un d’ells és el concepte de la creació d’un punt de 

d’informació cadastral per facilitar informació cadastral dels bens immobles rústics i 

urbans als col·legiats que ho necessitin, amb prèvia autorització del titular cadastral. 

Aquest concepte inclou de manera implícita la necessitat de formalitzar els processos a 
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partir dels qual el col·legiat podrà tenir accés a aquestes dades. Aquest passos els 

explicarem més endavant en l’apartat 2.4.2 Treballs a realitzar. 

També és important remarcar que en el moment en que el titular cadastral ens dona 

autorització per poder consultar i treballar amb les dades cadastrals de la seva propietat, 

ens convertim, durant el temps que sigui necessari per fer la nostra feina, en 

representants legals del titular. 

El Conveni també estableix que el Col·legi és compromet a publicar els treballs en el 

sistema de referència que utilitzi la DGC en la seva cartografia. Aquest sistema 

l’explicarem en l’exemple, ja que és el mateix per a la majoria del territori espanyol. En 

cas que la presa de dades hagués estat feta en un sistema diferent, per presentar-ho seria 

necessari fer un transformació en el sistema correcte. 

Aquest conveni fa referència a dos procediments, que fins ara eren desconeguts, que és 

necessari explicar per entendre millor la continuació del projecte. Un d’ells és la 

Subsanació de discrepàncies. Entenem com a subsanació de discrepàncies al 

procediment que inclou tots els passos necessaris per poder actualitzar o corregir 

qualsevol inconcordància entre la realitat física i cadastral que existia en immoble urbà 

o rústic. Aquest inclourà, per tant, l’acta de delimitació contradictòria. Aquesta acta 

conté quin és el motiu de discrepància entre el titular cadastral al qual representem i un 

veí o veïns cadastrals. Serà necessari redactar tantes actes com veïns tingui el immoble 

objecte del treball. 
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2.4.APLICACIONS DEL CONVENI 

Ara que tenim clar el perquè del Conveni i el seu contingut, és necessari explicar en 

quins casos serà necessari que el titular cadastral sol·liciti els serveis d’un col·legiat per 

tal de poder solucionar una subsanació de discrepàncies i, per tant, aplicar el nou 

Conveni. 

El titular es posarà en contacte amb un col·legiat si té els següents problemes amb el seu 

immoble: 

- La superfície està mal delimitada, no coincidint els límits reals amb els límits 

que consta a cadastre.  

- La parcel·la pot està ben delimitada, però la superfície que consta a les 

escriptures no coincideixi amb cadastre ni amb la superfície real a camp.  

Hi ha vàries possibilitats, però totes aquestes és poden classificar en dos tipus de 

conflicte. El conflicte superficial, en el qual els límits a camp són correctes, però hi ha 

algun tipus de problema amb la superfície de les escriptures o cadastre, o un conflicte de 

delimitació, en el qual els límits de la parcel·la no estan ben definits i hem de saber-ne 

la superfície i comprovar que es correspongui amb el cadastre i les escriptures, que 

poden no coincidir tampoc. En qualsevol dels dos casos els passos que haurà de seguir 

el col·legiat seran pràcticament els mateixos canviant només en alguns punts.  

En el proper apartat explicarem quins són aquests passos i tràmits administratius 

necessaris per poder accedir a la informació cadastral, com redactar correctament l’acta 

de delimitació contradictòria i, un cop tenim la informació, com redactar correctament 

un memòria final que contingui tot lo necessari per poder presentar la subsanació de 

discrepàncies de manera concreta i clara. 
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2.4.1 Treballs a realitzar 

Per poder accedir i treballar amb les dades cadastrals i poder realitzar correctament una 

subsanació de discrepàncies, explicaré com obtenir i omplir els diferents tràmits 

administratius, quines són les diferents tasques que el col·legiat haurà de realitzar a 

camp i com redactar una memòria que descrigui correctament com és l’immoble, com 

hem obtingut les dades a camp i com hem arribat a la conclusió de quin era l’origen del 

conflicte i quina és la nostra conclusió com a col·legiat. Tot aquest procés el dividirem 

el tres grups: 

- Tràmits previs 

- Treballs topogràfics 

- Entrega de documentació 

 

2.4.1.1 Tràmits previs 

Per aconseguir els documents necessaris per començar, utilitzarem el Punt d’Informació 

Cadastral. 

En el moment en que el titular cadastral d’un immoble es posa en contacte amb el 

col·legiat, aquest ha de realitzar uns passos per poder accedir a informació cadastral 

protegida. El primer que ha de fer el col·legiat és convertir-se en el representant legal 

del titular cadastral. Per ser-ho, titular i col·legiat han d’omplir el Consentiment per 

consultar dades protegides Annex 1. (El model és a la pàgina web del col·legi) 

Com és pot veure em l’annex 1, aquest consentiment s’ha d’omplir amb les dades del 

titular cadastral, ( nom, DNI, domicili, etc...) i les dades del col·legiat ( nom, DNI 

número de col·legiat...). Per últim necessitem saber les dades cadastrals de la parcel·la 

en qüestió ( número de referència cadastral, localització i motiu pel qual és necessari 

accedir a aquestes dades). És necessària la firma del titular i la del col·legiat. 

Aquest document omplert l’hem d’enviar escanejat a la direcció de correu electrònic: 

catastro@coit-topografia.es . Aquest és el correu del responsable del PIC i dels visats 

cadastrals. 

 

mailto:catastro@coit-topografia.es
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La resposta a aquest primer correu sempre serà la Sol·licitud d’accés a informació 

cadastral de caràcter protegit Annex 2. En aquest document podem veure que hi ha les 

dades del col·legiat ( nom, domicili, DNI) i el nom i el DNI el titular cadastral. Amb 

aquest document només és necessari que el col·legiat firmi, acreditant que està d’acord 

amb la informació que hi apareix, i tornem a enviar el document escanejat i firmat al 

mateix correu. 

El següent que fa el PIC és enviar al correu que el col·legiat té assignat dins el Col·legi 

un link al nostre correu (enllaç directe de descarrega o que t’envia a una altre pàgina 

amb la informació necessària) amb el qual accedim a la pàgina on podrem obtenir la 

informació cadastral que necessitem i un número de petició que haurem de guardar per 

si més endavant és necessari fer més consultes. La informació que podem demanar pot 

tenir dues característiques segons les nostres necessitats, simple o complerta. La 

informació simple no és més que una línea perimetral en un format de dibuix per 

autocad (d’ara en endavant dxf), en el sistema de referència de la DGC. La informació 

complerta és un línea perimetral en format .dxf del immoble i dels immobles veïns, una 

certificació gràfica i descriptiva del immoble i dels immobles veïns. És recomanable 

demanar sempre la complerta, ja que, si per la nostra feina ens sobra informació, això no 

suposa un problema.  

2.4.1.2 Treballs topogràfics 

Arribat a aquest punt, on ja tenim la informació gràfica que necessitem, ja podem 

començar la feina de camp. Farem un aixecament, que significa obtenir coordenades 

relatives, en un sistema arbitrari, o absolutes, en un sistema de coordenades conegut, de 

la parcel·la objecte del treball del col·legiat. Sigui quin sigui el sistema de coordenades, 

és necessari que per poder comparar amb les dades obtingudes del PIC, aquestes 

estiguin en el mateix sistema. Hi ha diferents procediments, però aquest apartat 

l’explicarem en la part pràctica d’aquest projecte, on explicarem en detall el mètode que 

nosaltres em emprat i perquè. En qualsevol cas, el sistema de referència en que està tota 

la cartografia del DGC és ED50. 
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Quan ja tenim l’aixecament de la parcel·la, el que farà el col·legiat és comparar les 

seves dades amb les dades registrades a cadastre, de manera que sabrem quin és el 

desajust. Si els límits són correctes, però la superfície que conté cadastre és errònia, serà 

necessària una correcció d’aquesta superfície. Si l’error que obtenim és un error de 

delimitació, és a dir, que els límits reals no s’avenen als límits registrats a cadastre, el 

procediment serà més llarg. Serà necessari que el col·legiat marqui de la manera més 

entenedora els límits reals. Un cop aquest estiguin marcats i senyalats de forma clara i el 

més fixa possible, serà necessari citar a tots els titulars cadastrals veïns o algun 

representant de les parcel·les veïnes per corroborar que els límits són correctes. Així 

doncs, és necessari redactar una acta de delimitació contradictòria ( Annex 5 del exemple 

pràctic de la memòria). Aquesta acta haurà de contenir els següents punts: 

- El lloc i el dia en que es va escriure i firmar l’acta. 

- El nom, el DNI  i les dades de la parcel·la cadastral a la qual representem. 

- El nom, el DNI i les dades de la parcel·la cadastral veïna. 

- Exposició argumentada del perquè els afectats estan d’acord o en desacord en el 

límit marcat. 

- Signatura dels afectats per l’acta. 

- Visat del col·legi 
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És molt important saber que aquesta acta de delimitació contradictòria s’ha de redactar 

per cada veí cadastral que tingui l’immoble, deixant molt clar si s’està conforme o 

disconforme amb la nova delimitació marcada. Això és important perquè, més endavant, 

en cas que el tràmit de subsanació de discrepàncies sigui aprovat, els veïns que estiguin 

disconformes, tindran un període per recorre la sentència de la gerència. Per citar a tots 

els veïns cadastrals a la nostra parcel·la, se’ls hi ha d’enviar un Burofax, concertant una 

cita amb tots ells. En aquest Burofax em d’especificar dia, lloc i hora. 

 2.4.1.3 Entrega de la Documentació. 

Un cop el col·legiat ja ha realitzat tots aquest passos ja només queda fer la presentació 

del treball. Per fer-ho és necessari entregar una memòria que descrigui i resumeixi el cas 

amb detall, així com les tècniques que em utilitzat, els aparells, els plànols i les 

conclusions. Per a la redacció d’aquesta memòria hi dedicarem un apartat apart per tenir 

en compte quins punts ha de tenir, quina informació ha de contenir i com s’ha de 

presentar. Cal dir també que l’estructura i contingut d’aquesta memòria és orientativa. 

No existeix un memòria amb una estructura definida per l’administració. 

Quan el col·legiat té tota la documentació i la memòria fets, aquest s’han de presentar al 

PIC, qui s’encarregarà de revisar la documentació i tramitar-la amb la gerència 

corresponent. És a dir, determinarà quina és la font del error i si és el cadastre o no el 

que conté la informació incorrecte. 

La presentació d’aquesta documentació haurà de tenir els següent punts: 

 Un presentació per escrit, especificant quines son les diferències, i quina és la 

conclusió del col·legiat, tenim en compte les dades de les que disposa.  

 Aquesta presentació ha de contenir: 

1. Documentació (Memòria, plànols, càlculs, etc...) 

2. Fitxer dxf amb les coordenades UTM de la línia perimetral que segons 

el col·legiat és definitiva. 

3. Les actes de delimitació contradictòria o el burofax enviat en el seu 

defecte. 
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Quan el col·legiat ha entregat tota aquest documentació, la Gerència obre un expedient 

de subsanació de discrepàncies. És en aquest moment en el que la gerència resol 

l’expedient, en general de manera favorable a les conclusions del informe. 

2.4.2 Memòria 

És aquí on explicaré com fer una memòria i la informació que ha de contenir. És 

important remarcar que l’estructura és orientativa, una guia per poder desenvolupar una 

memòria en la qual no hi falti informació i que estigui ben estructurada. 

Quan tots els passos de camp han acabat, el col·legiat ha de redactar la memòria. 

Aquesta memòria hauria de tenir la següent estructura i contenir els següents punts. 

A. Memòria descriptiva. 

Aquest apartat ha contenir: 

 Encàrrec, inconcordància detectada i motiu pel qual el propietari s’ha 

posat en contacte amb el col·legiat. 

 Quin és l’objecte del encàrrec, és a dir, descripció del immoble en el qual 

hi tenim el problema, així com la seva ubicació, el seu número cadastral i 

el registre de la propietat. 

 Documentació, la dades del propietari del immoble així com les dades 

dels propietaris dels immobles veïns que han intervingut a l’acta de 

delimitació contradictòria, són els documents acreditatius que aporta el 

client. 

 Descripció dels límits segons els registre de la propietat, és a dir amb 

quin o quins propietaris delimita al nord, sud, est i oest, per poder ubicar 

on estan les parcel·les veïnes. 

 Descripció dels límits segons cadastre, és a dir, el número de referència 

cadastral de les parcel·les amb les que delimita al nord, sud, est i oest. 

 Subsanación de discrepàncies, això significa, quina és la situació entre 

els límits que hem marcat respecte cada un dels immobles veïns, tant si 

estan conforme com si no. També adjuntarem l’acta de delimitació 

contradictòria. 
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B. Memòria tècnica. 

Aquest apartat haurà de contenir tots els procediments tècnics, així com càlculs, 

plànols, aparells emprats, etc. 

 Reconeixement dels llindars de la finca, és a dir, dir quin dia vam anar al 

immoble i què vam veure. És una visita de reconeixement i és important 

fer fotografies. 

 Mètodes i instruments, és a dir, una descripció dels instruments que hem 

necessitat per fer la feina, així com els càlculs que han estat necessaris. 

 Precisió del treball, que ve donada per l’aparell i els mètodes que hem 

utilitzat per fer l’aixecament.  

 Georreferenciació. Ha de contenir quines eines hem utilitzat per poder 

col·locar el nostre treball en el sistema de referència necessari que 

requereixen els treballs de cadastre.  

 Aixecament de la parcel·la, que ha de contenir la metodologia del nostre 

aixecament, és a dir, bases que hem utilitzar i el sistema de coordenades 

emprat. Si és un aixecament amb GPS, quin és el criteri i mètode que 

hem utilitzat. 

 Càlculs realitzats, és a dir, explicar de manera detallada quins han estat 

els passos que hem dut a terme per obtenir les coordenades amb la 

precisió i el sistema que volem. Si ha estat necessària una transformació 

de coordenades, quin mètode hem utilitzar i perquè. 

 Llista d’observacions. Enumerar els diferents problemes que ens haguem 

pogut trobar a l’hora de realitzar la nostra feina així com algun croquis 

que hagi estat necessari. 

 Conclusió. Aquí serà molt important explicar, segons l’aixecament, les 

dades i processos que hem realitzat, quins és la solució a aquest 

conflicte, tant si és de superfície com de delimitació. 
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C. Normes generals de la cartografia cadastral 

Aquí explicarem els sistemes de referència utilitzats, així com  la integració en la 

cartografia cadastral. 

 Sistema de referència. Cadastre utilitza un sistema de referència per a tot 

l’estat. En cas de que específicament fos diferent, en aquest apartat 

hauríem de concretar quin hem utilitzat. En principi sempre serà el 

sistema de referència European Datum 1950 (Ed50). 

 Sistema geodèsic. Aquí haurem de concretar quina xarxa hem de utilitzat 

per recolzar les nostres dades. En principi sempre serà de la xarxa 

geodèsica de Europa Occidental, definida per El institut geogràfic 

Nacional. 

 Sistema cartogràfic de representació. En aquest apartat hem dir quin és el 

sistema de representació que hem utilitzat. Aquest sempre serà UTM 

(Universal transversa de Mercator), en ED50 

 Integració en la cartografia cadastral. En cas de que haguem agafat en 

algun sistema de referència diferent, o en un sistema geodèsic diferent, o 

un sistema de representació diferent, hauríem d’explicar quins passos 

hem seguit per poder adaptar el nostre treball al sistema que utilitza 

cadastre. 

 Presentació i entrega de la cartografia digital. Quan ja tenim el treball 

acabat i l’hem d’entregar és necessari fer també un entrega de la 

informació en format digital. 

 

D. Plànols i documentació gràfica 

En aquest apartat adjuntarem els plànols resultants de la nostra feina i necessaris 

per poder realitzar els canvis cadastrals. Normalment hi haurà un plànol a escala 

1/500 i un plànol de situació a escala 1/5000.  
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E. Annexos 

Per últim, en aquest apartat i constarà tota la informació que hem esmentat 

anteriorment, com ara fotocòpies de DNI, actes de delimitació contradictòria, 

llistats de coordenades, plànols, etc... . 

Cal esmentar que tota la memòria ha d’estar visada pel COITT, així com els plànols i tot 

el que presentem. 

2.4.3 Entrega i passos administratius 

Per últim, cal comentar quins són els passos necessaris un cop ja tenim tota la 

informació (documents i memòria) acabats. 

Quan el col·legiat té tot el treball acabat, el presentarà al PIC, perquè puguin realitzar 

els canvis necessaris, si creuen que és procedent fer-ho. Aquesta presentació haurà de 

tenir aquestes característiques. 

 Una presentació per escrit, especificant quines són les inconcordàncies i quina 

creiem que és la solució.  

 Aquesta presentació ha de contenir: 

- Documentació (memòria, plànols, càlculs,etc...) 

- Fitxer DXF amb les coordenades en UTM de la línia perimetral de la 

parcel·la. 

- Les actes de delimitació contradictòria o el Burofax enviat en el seu defecte. 

Un cop entregada tota aquesta documentació, la administració obre el que se’n diu un 

expedient de subsanació de discripàncies. És en aquest moment que l’administració 

dictamina la resolució sobre la procedència o no de la modificació que es proposa. 

Si es creu que no és necessari o procedent, és mantindrà com a correcte la informació 

cadastral existent i tot restarà igual sent vigents els límits i les superfícies descrites dins 

de cadastre. En cas que la administració cregui la resolució ha de ser favorable al canvi, 

el veí cadastral que no hi estigui conforme tindrà 15 dies per presentar al·legacions. Si 

finalment les al·legacions són rebutjades, o el temps d’al·legació prescriu, es realitzarà 

aquesta actualització en les dades cadastrals de la parcel·la objecte d’aquest estudi. 
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Memòria per l’expedient de Subsanació 

de discrepàncies Cadastrals 

 

Propietari:  Joan Busquets Goixart 

 

Situació:  Carrer/ El paratge de la primera marrada número 0 

Terme municipal de Balaguer 

Lleida 

 

Referència cadastral: 25049A002000620000DS 

 

Dades registrals:  

- Número de Finca: 00062 

- Volum: 2665 

- Llibre: 254  

- Foli: 44 

 

Dades de col·legiat: 

- David Obon Capo  

- DNI: xxxxxx06 A 

- Número de col·legiat XXXX 
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3.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

3.1.1 Encàrrec 

El present treball ha estat encarregat per Don Joan Busquets Goixart, amb DNI 

XXXXXXX4V, amb domicili amb C/ Marcos Comes, nº 38 , Balaguer, Lleida. Propietari de la 

parcel·la descrita en l’apartat 3.1.4. 

3.1.2  Objecte del encàrrec 

La finalitat del encàrrec és poder subsanar, mitjançant mesures topogràfiques a camp, 

les discrepàncies cadastrals que es presenten en la parcel·la descrita al apartat 3.1.4 

3.1.3 Ubicació de la fina 

La parcel·la està situada a la província de Lleida, al municipi de Balaguer, carrer el 

paratge de la primera marrada número 0, a 2 km de Balaguer centre. 

3.1.4 Identificació de la finca a cadastre i al registre de la propietat 

Es tracta de la parcel·la 00062, polígon 002 de Balaguer, referència cadastral 

25049A002000620000DS. 

Es tracta també de la finca registral amb el número 13564, inscrita al registre de la 

propietat de Balaguer número 2, en el volum 2664, llibre 254, foli 44. 

3.1.5 Documentació 

S’aporta nota simple informativa de la finca registral número 13564, . Annex 1. Així 

mateix també s’adjunta la consulta cadastral descriptiva i gràfica de la parcel·la de 

referència 25049A002000620000DS, Annex 2. També s’adjunta la còpia del document 

d’identitat del propietari i dels firmants de les actes de delimitació contradictòria, així 

com la còpia dels poders necessaris, Annex 3. 
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3.1.6 Descripció dels llindars segons el registre de la propietat. 

La nostra parcel·la delimita al sud amb les parcel·les  957, 74 i 75, els propietaris del 

quals són, respectivament, el senyor Miguel amb DNI XXXXXXX0Z, la senyora 

Maria amb DNI XXXXXXX6B i el senyor Angel amb DNI XXXXXXX . Al nord 

delimita amb la parcel·la 61, el propietari del qual és el senyor Manuel amb DNI 

XXXXXXX8V. A l’est la parcel·la delimita amb el riu Segre, per tant, és competència 

de la Confederació Hidrogràfica del Ebre, ministeri d’obres públiques. Per acabar, 

a l’oest delimitar amb un camí veïnal que és competència del ajuntament de 

Balaguer. 

Cal senyalar que aquests llindars coincideixen amb els llindars descrits a cadastre. 

3.1.7 Subsanació de discrepàncies 

S’adjunta com a Annex 4 el corresponent model de “Subsanació de discrepàncies” 

degudament firmat pel propietari de la finca. 

A. Discrepàncies entre les parcel·les 62  i 61 

La delimitació entre les dues parcel·les està clara i ben definida. Està formada 

per un edificació que fa de límit fins que arriba a un camí d’accés i que a la 

vegada fa de límit amb ambdues parcel·les pel costa sud. Els dos propietaris 

estan conformes amb aquest límit. 

Aquest camí és un camí intern de la parcel·la 61 que utilitza que desplaçar-se 

des de l’entrada de la seva parcel·la fins a la part est del riu Segre, que limita 

amb la seva finca. S’adjunta acta de delimitació contradictòria Annex 5. 

No hi ha problemes a subsanar. 

 

B. Discrepàncies entre les parcel·les 62 i 75 

La delimitació entre les dues parcel·les està clara i ben definida. La  parcel·la 75 

delimita pel sud uns 56 metres, el relleu dels quals ja defineix clarament el límit 

entre les dues parcel·les. La parcel·la 75 està més elevada que la parcel·la i el 

límit entre ambdues és el peu existent entre la parcel·la 75 i la 62. S’adjunta acta 

de delimitació contradictòria Annex 5. 

No hi ha discrepàncies a subsanar. 
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C. Discrepàncies entre les parcel·les 62 i 74 

La delimitació entre les dues parcel·les està clara i ben definida. La parcel·la 74 

delimita uns 75 metres, i la separació entre ambdues és un sèquia per la qual 

s’agafa aigua del riu del Segre per regar els camps. A més a més, hi ha un 

construcció. Tot i que està molt a prop de la zona que ha generat conflicte entre 

les parcel·les 957 i la 62, no ha estat així amb aquest parcel·la. No ha estat 

necessari perquè al costat de la construcció hi ha un mur, que forma part de la 

construcció que delimita bé aquesta zona. S’adjunta acta de delimitació 

contradictòria Annex 5. 

No  hi ha discrepàncies a subsanar. 

 

D. Discrepàncies entre les parcel·les 62 i 957. 

El límit entre aquest dues parcel·les és on hem tingut el conflicte més gran. 

Replantejant la línia descrita a cadastre, el camí veïnal d’accés forma part d’un 

parcel·la i després a l’altre. Aquest camí condueix a la part est de la parcel·la 62. 

Tot hi així, el dos propietaris han acordat el nou límit, en el qual, un petita part 

de vegetació passa a ser del propietari de la parcel·la 957. 

Ambdós propietaris han acordat que la delimitació correcta és la que és 

reflecteix  a l’acta de delimitació contradictòria  de l’Annex 6. 

Aquest conflicte necessita un subsanació de discrepàncies.  

La inconcordància és la diferència entre la línia blava, que és la modificació 

presentada, i la línia groga, que és l’actual límit de cadastre. 
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3.2 MEMÒRIA TÈCNICA 

El dia 15 de gener de 2011 vaig realitzar un visita a la parcel·la del meu client i els seus 

veïns cadastrals per saber quins eren els límits. El propietari ens ha ensenyat els límit i 

com he explicat anteriorment, la majoria dels límits estan clars, com ara parets 

d’edificis, peus de talús, o camins d’accés. Ens trobem també que, a la part sud, el meu 

client i el propietari de la parcel·la 957 estan d’acord sobre quin és el límit, però aquest 

no és reflecteix a cadastre, de manera que serà necessari un replanteig del límits per 

establir de manera definitiva quins són. 

 

El dia 23 de gener de 2011 em presento a la parcel·la del meu client per fer un 

aixecament dels límits que ell i els propietaris veïns van senyalar-me amb anterioritat. 

El instrument que he utilitzat per fer aquest aixecament és un GPS Leica Viva GNSS 

RECEPTOR GS15 amb la controladora CS15. Aquest receptor permet agafar satèl·lits 

GPS i GLONASS, de manera que la seva precisió és alta, aconseguint precisions en 

cinemàtic (RTK) de +/-(10 mm + 1ppm) en planta i +/- (20 mm + 1ppm) en cota.  

 

El mètode que he utilitzat per fer l’aixecament amb el GPS és un aixecament en 

cinemàtic (RTK) obtenint correccions d’una estació virtual creada a partir de la xarxa de 

punts geodèsics de l’ICC. En aquest sistema he aconseguit precisions de l’ordre del 

centímetre, suficient per realitzar aquesta feina. En post procés haguéssim pogut obtenir 

una precisió de l’ordre del mil·límetres, però per aquest tipus de feina no era necessari. 

Els càlculs dels punts del aixecament han estat calculats per la mateixa controladora 

Leica utilitzant el programa Leica Geoffice. La transformació del Datum entre el 

sistema ETRS89 utilitzat pel GPS i el sistema cartogràfic cadastral ED50, ha estat 

calculat per la mateixa controladora a partir dels 7 paràmetres definits a la zona de la 

península per a Fus 31 de la projecció UTM: 

- Rotació en X = -2,09309       Translació en X = 136,6538 

- Rotació en Y = -0,00141       Translació en Y = 141,4625 

- Rotació en Z = -0,10771        Translació en Z = 167,4625 

- Factor d’escala = -11,5460 
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El sistema de referència que he utilitzat per aquest  treball és el Sistema de Referència 

Europeu, constituït per: 

- El·lipsoide internacional Hayford 1924 

- Semieix major = 6378 388 

- Aplanament = 1:297 

- Datum de Potsdam (Torre Helmert) 

Origen de les coordenades geodèsiques: 

Latituds referides al equador, positives al nord del mateix 

Longituds referides al Meridià de Greenwich, positives al est del mateix.      

El sistema cartogràfic de representació és el projecció Universal Transversa de Mercator 

(U.T.M). El GPS ja ens dona les coordenades del vèrtex en aquest sistema de 

representació i en el sistema de referència ED50.  

Tenint en compte les dades que he esmentat amb anterioritat, la integració a la 

cartografia cadastral és vàlida ja que compleix els requisits necessaris per fer un 

actualització de les dades geogràfiques i geomètriques de la parcel·la amb data de la 

presa de dades 23 de Gener 2011. Amb data de 13 d’Agost de 2011 vaig realitzar un 

visita a la zona de treball per comprovar que els punts i els límits de les parcel·les 

continuaven al seu lloc i en el mateix estat que en la data del treball de camp. 

En la present memòria adjunto també un arxiu en planimetria de la parcel·la en format 

DXF per poder intercanviar la informació vectorial. 
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3.3 PLÀNOLS I DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

 3.3.1 Plànol planimètric de la parcel·la a escala 1:1000 

 3.3.2 Plànol de situació a escala 1:5000 

 3.3.3 Croquis de la parcel·la i llistat de coordenades perimetrals 

 3.3.4 Parcel·la sobre ortofoto ICC 

 3.3.5 Superfície real de la parcel·la 
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3.4. A��EXOS 
 

Annex 1 Nota simple del registre de la propietat 

Annex 2 Consulta descriptiva i gràfica de la parcel·la 62 del polígon 002 

del Municipi de Balaguer 

Annex 3 Documents d’identificació  dels firmants de les actes de 

delimitació 

Annex 4 Subsanació de discrepàncies 

Annex 5 Acta de delimitació contradictòria entre les parcel·les 62, 74, 75 i 

61 

Annex 6 Acta de delimitació contradictòria entre les parcel·les 62 i 957 

Annex 7  Fotos de la parcel·la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







DOCUMENTS D’IDENTIFICACIÓ DEL FIRMATS DE L’ACTA DE 

DELIMITACIÓ 

 

 

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 





ACTA DE DELIMITACIÓ CONTRADICTÒRIA 

 

Balaguer (Lleida), el 23 de Gener 2011. 

 

COMPAREIXEN: 

A.-) El senyor Joan Busquets Goixart, amb DNI XXXXXXX4 V, major d’edat, com a propietari de 

la parcel·la 62, polígon 002 del terme municipal de Balaguer, veí amb les parcel·les descrites als 

l’apartats B, C i D.    

B.-) El senyor Manuel M. F., amb DNI XXXXXX8 V, major d’edat, com a propietari de la 

parcel·la 61, polígon 002 del terme municipal de Balaguer, veí amb la parcel·la A. 

C.-) El senyor Angel P. M., amb DNI ....... , major d’edat, com a propietari de la parcel·la 75, 

polígon 002 del terme municipal de Balaguer, veí de la parcel·la descrita al apartat A. 

D.-) La senyora  Maria S. B., amb DNI XXXXXXX6 B, major d’edat, com a propietària de la 

parcel·la 74, polígon 002 del terme municipal de Balaguer, veïna de la parcel·la descrita al 

apartat A. 

Tots quatre han acudit en nom propi, i s’han identificat amb els respectius documents 

d’identitat i es considera que tenen la capacitat legal necessària per firmar la present Acta de 

delimitació contradictòria amb l’objectiu d’evitar qualsevol discrepància futura sobre els límits 

que separen la finca descrita a l’apartat A amb les finques descrites al apartat B, C i D. 

Els compareixents manifesten el seu acord al senyalització existent, replantejada pel col·legiat, 

que consisteix en una edificació amb la parcel·la 74, en un peu de talús amb la parcel·la 75 

amb un camí d’accés i una edificació amb la parcel·la 61. Dites característiques és poden veure 

en l’Ortofoto extreta del ICC. La línia groga és la línia replantejada pel col·legiat. 

 

Signant:  Joan Busquest Goixart    Signant:  Manuel M. F. 

 

 

Signant: Angel P.M.      Signant: Maria S. B. 



 

Replanteig que el col·legiat. (Ortofoto del ICC) 

 

 



ACTA DE DELIMITACIÓ CONTRADICTÒRIA 

 

Balaguer (Lleida), el 23 de Febrer 2011. 

 

COMPAREIXEN: 

A.-) El senyor Joan Busquets Goixart, amb DNI XXXXXXX4 V, major d’edat, com a propietari de 

la parcel·la 62, polígon 002 del terme municipal de Balaguer, veí amb la parcel·la descrita a 

l’apartat B 

B.-) El senyor Miguel C. S., amb DNI XXXXXXX0 Z, major d’edat, com a propietari de la parcel·la 

957 del polígon 2 del terme municipal de Balaguer vaí de la parcel·la descrita al apartat A. 

Ambdós han acudit en nom propi, i s’han identificat amb els respectius documents d’identitat i 

es considera que tenen la capacitat legal necessària per firmar la present Acta de delimitació 

contradictòria amb l’objectiu d’evitar qualsevol discrepància futura sobre els límits que 

separen la finca descrita a l’apartat A de la descrita a l’apartat B. 

Els compareixents manifesten el seu ple acord amb la senyalització existent, que consisteix en 

un camí d’accés a les dues finques. Aquesta senyalització, realitzada pel col·legiat, contempla 

una adaptació al terreny, invalidant la línia recta descrita a cadastre. Dites característiques és 

poden veure a l’ortofoto del ICC. La línia blava és el replanteig realitzat pel col·legiat i la groga 

la línia descrita a cadastre.  

 

 

Signant: Joan Busquets Goixart     Signant: Miguel C.S. 



 

 

Situació de conflicte. (Ortofoto ICC) 

 



Fotos de la parcel·la 

 

 Límit sud. 

 Límit Est  

 

 



Nou conveni entre GDC i COITT 

David Obon 
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Nou conveni entre GDC i COITT 

David Obon 
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4. A��EXOS 

 

 

 








