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RESUM 

 

Aquest projecte és la realització d’una pericial topogràfica judicial, basat en dades reals, 

situat al municipi de Santa Cristina d’Aro (província de Girona). Tracta de determinar els 

límits entre finques, les quals estan en disputa i ambdues parts discerneixen de la propietat 

d’una superfície de 4 Ha de terreny. 

Part d’aquestes 4 Ha estan dins d’un “clot” del camp de golf, amb la qual cosa, si la part 

actora efectivament té el dret sobre aquella propietat el camp de golf deixarà de ser un camp 

homologat. 
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1 INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu de la pericial és respondre a les preguntes plantejades per les parts, determinant 

els límits entre finques i donar una resposta concloent al jutjat. Més endavant s’esmenten les 

qüestions a resoldre, també anomenats extrems.  

La part demandada posseeix un camp de golf en aquesta zona; I la part demandant hi va 

adquirir en una subhasta una finca pròxima al camp de golf fa uns anys enrere. Quan la part 

actora investiga quins són els límits de la finca adquirida, descobreix que part d’aquesta es 

troba dins del terreny ocupat pel golf. Heus aquí el motiu del conflicte. 

 

 

 
Font: Mapa topogràfic 1/50.000 ICGC. 

 

La zona de la pericial està situada al nord del municipi de Santa Cristina d’Aro, exactament 

al mig de la Serra Llonga on s’ubica el camp de golf travessat per la carretera de Romanyà, 

marcat en el requadre vermell. I en el punt vermell es situa la zona de conflicte de finques 

entre propietaris. 
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Imatge on es pot visualitzar el camp de golf i la carretera de Romanyà que hi passa pel centre en direcció  

NW-SE. Remarcat en vermell hi ha la zona de conflicte de la pericial topogràfica.  

Font: Google Earth (2014). 
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2 LA PERICIAL TOPOGRÀFICA 

 

La pericial topogràfica és un mitjà de prova realitzat per una persona amb coneixements 

especialitzats o tècnics que l’òrgan jurisdiccional no té. És una eina de prova que 

proporciona al jutge informació sobre un determinat tema el qual no està obligat a dominar. 

La finalitat del pèrit és efectuar un informe o dictamen per resoldre un conflicte en litigi, 

transmetent en aquest uns coneixements sobre uns fets sent el més didàctic possible; ha de 

ser clar i entenedor per aclarir una sèrie de qüestions relacionades amb un determinat 

procediment, amb la qual cosa té el deure d’ajudar al jutge a subministrar-li arguments o 

raons per la formació del seu convenciment i dictar una sentència justa. 

 

El procediment s’inicia mitjançant una demanda, en la qual s’exposa clarament: les parts 

que hi intervenen, els fets, els fonament legals en els que el demandant basa la seva 

pretensió, i finalment la petició que es reclama. 

 

És un procediment estàndard inclòs dins dels processos judicials civils, els quals tenen per 

objecte una controvèrsia entre parts enfrontades. Aquests es tramiten a través dels jutjats de 

1ª instància. Les pericials es tractaran gairebé sempre en judicis ordinaris i verbals, que són 

pels que està format el procediment esmentat. 

 

En el judici verbal, un cop admesa a tràmit la demanda pel jutjat, és senyala directament el 

dia i hora per la vista oral; on es practicaran les proves proposades i admeses. Es basa en 

l’interrogatori de les parts, la prova testifical, la documental i la pericial, i es formularan les 

conclusions; que consisteixen en fer una valoració dels resultats de les proves en relació 

amb els fets que es van al·legar en els respectius escrits de demanda i contestació. De 

manera que el judici ja queda vist per sentència. 

 

D’altra banda, el judici ordinari també es constitueix inicialment per l’emissió de la resolució 

o auto (admetent la demanda) pel jutjat, procedint a la notificació a la part contrària perquè 

faci la contestació en el termini de 20 dies, i a diferència del judici verbal, en aquest el jutge 

citarà a les parts a l’audiència prèvia. 

L’audiència prèvia és on les parts proposen les proves, es fixen els fets de debat, i s’intenta 

dur a terme un acord transaccional. 

En cas d’haver-hi acord, el jutge ho recollirà a la sentència i el seu compliment serà 

obligatori per ambdues parts arxivant-se el procediment. En cas contrari de no haver-n’hi, les 
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parts fixaran els fets de debat i realitzaran la proposició de les proves. A continuació es 

citarà a les parts per la celebració del judici oral i posterior a aquest es recollirà a la 

sentència, que és la resolució judicial que posa fi al litigi en cas que no hi hagi apel·lacions 

de la sentència. 

 

Esquema de judici ordinari: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Demanda 

Contestació 

Audiència Prèvia 

NO acord SÍ acord 

Proposició 
de Proves 

Sentència 

Judici 
Oral 

Sentència 
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La intervenció d’advocat i procurador és obligatòria es aquests tipus de judicis.  

 

Existeix el pèrit judicial que és el proposat pel jutge o les parts. També existeix el pèrit de 

part, el qual s’estableix com un contracte privat entre el pèrit i la part que el contracta. 

Tant una part o les dues poden formular els extrems al pèrit judicial. I pot haver una pericial 

judicial independentment que hi hagi pericials de part. 

El dictamen del pèrit judicial sol ser rellevant i decisiu pel jutge, constitueix un document clau 

per dictar sentència. El dictamen que elabora el pèrit de part l’aporta la part demandant com 

a document, o la part demandada com al·legació. 

 

No existeix un model típic en la presentació de dictàmens pericials, però s’ha de tenir en 

compte una sèrie de paràmetres i ajustar-se a ells. Prosseguint, cal que tingui l’estructura 

següent: 

A la portada hi ha de constar el títol, el número de procediment i el visat; A la segona pàgina 

hi ha de figurar el jutjat pel qual es realitza, el tipus de procediment i els noms de la part 

demandant i demandada; tot seguit, han de constar les preguntes enumerades en el mateix 

ordre que van ser plantejades per les parts i a continuació amb les respostes corresponents; 

A l’informe hi ha de constar les fonts utilitzades externes al procediment (informes, mapes, 

etc.); i per últim, hi ha d’haver un apartat on hi figuri el procés seguit en algunes de les 

operacions realitzades en la nostra investigació (com per exemple la superposició 

d’escanejat de plànols antics sobre un aixecament topogràfic actual). 

El dictamen ha de contenir una memòria i una annexos. A la memòria s’ha de contestar a les 

preguntes formulades per les parts. Sovint, convé afegir explicacions gràfiques i fotografies 

per ajudar a entendre la resposta sense necessitat d’examinar els plànols dels annexos. Per 

tant, els annexos contenen tota la informació rellevant que s’ha utilitzat per contestar les 

qüestions plantejades, com per exemple, plànols, fotografies aèries, notes registrals, etc. 

 

En quant a la informació de què ha de disposar el pèrit varia en funció de les qüestions 

plantejades. Si la controvèrsia es basa en límits i superfícies, l’objecte de la pericial es 

basarà en aportar dades noves. Però si fa referència al dret sobre una propietat, no n’hi ha 

prou amb aportar dades, sinó que s’ha de recórrer al Registre de la Propietat, arxius 

històrics, etc. per determinar qui és el propietari actualment. 

Font: López, R. (2011), El dictamen peritos y reconocimiento judicial. 
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2.1 REGISTRE DE LA PROPIETAT 

 

L’origen del Registre de la Propietat s’implanta a Espanya creat per la Llei Hipotecària de 

l’any 1861, encara que en el segle XVI a la Corona de Castella inclosa Navarra, ja es va 

intentar l’establiment de diversos registres amb la intenció de proporcionar publicitat a 

determinats actes jurídics sobre els béns immobles. Però no és fins el segle XIX quan la 

importància de la protecció registral de la propietat aconsegueix el seu màxim 

reconeixement i desenvolupament. 

 

D’aquesta manera es troba que d’algunes de les inscripcions de les finques registrals 

d’aquesta pericial té numeracions baixes, degut a la seva inscripció duta a terme als inicis de 

la creació del Registre de la Propietat a partir de 1861. Com és el cas de les finques número 

789 creada l’any 1869, la 1278 de l’any 1890, i més endavant trobem les finques número 

672 creada l’any 1950 i la 2426 de l’any 1978. 

 

Aquest és un dels exemples de les finques registrals més antigues utilitzades a la pericial, concretament la 

número 789 de l’any 1869. Aquí es pot apreciar l’any en el qual es va fer la inscripció remarcada en vermell i com 

s’escrivia en aquella època,  per aquest motiu s’hi afegeix la feina de transcriure les inscripcions per poder 

extreure la informació desitjada. A la part esquerra de la fitxa de la inscripció hi ha una columna on hi figuren les 

notes marginals, aquí se’n pot veure una que fa referència a la 2ª inscripció d’aquesta finca. 

Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 
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El Registre de la propietat té per objecte la inscripció o anotació dels actes i contractes 

relatius al domini i demés drets reals sobre béns immobles. També es pot definir com una 

institució administrativa que té per objecte la publicitat oficial de les situacions jurídiques 

relatives als béns immobles. És de caràcter públic pels que tinguin interès en esbrinar l’estat 

dels béns immobles o drets reals anotats o inscrits; a més d’informatiu i amb garantia de la 

informació subministrada. 

La inscripció de les finques no és obligatòria, ja que la llei no estableix cap precepte 

respecte al deure d’inscriure o matricular els immobles, però si que és recomanable fer-ho 

perquè la primera persona que fa la inscripció d’una finca en el Registre de la Propietat té el 

dret sobre la propietat de la mateixa.  

 

Mitjançant la nota simple ens proporciona informació jurídica sobre la propietat actual de la 

finca de la seva descripció de límits i superfície. A diferència de la certificació registral, que 

també ens proporciona aquest tipus de dades, però és un document públic que té validesa 

davant dels tribunals. 

 

Totes les finques tenen una numeració que fa referència a la seva inscripció al registre que 

no té res a veure amb la referència cadastral. Si han succeït canvis des de la creació de la 

finca, aquests queden anotats a les inscripcions marginals i a les inscripcions successives. 

La diferència entre finca registral i parcel·la cadastral és que la finca registral identifica el 

domini immobiliari (porció de territori delimitada pel domini d’una o varies persones) i no té 

representació gràfica; i la parcel·la cadastral és la descripció del immoble representant-lo 

gràficament a efectes essencialment contributius. 

 

Una de les pràctiques pericials és l’esdevenir de les finques des de la seva formació fins al 

present. A través d’aquesta investigació es poden veure els canvis produïts en quan a la 

propietat, límits i superfície, i la seva comparació amb la realitat actual. 

 

Gairebé totes les finques provenen de la segregació d’altres, de manera que es pot fer un 

“arbre genealògic” fins determinar quina va ser l’origen de la que està en objecte de litigi. 

La lectura de les certificacions literals és realment important per obtenir informació d’interès i 

poder esclarir la pericial. Cal tenir en compte que en aquest tipus de documentació no 

existeix informació de caràcter gràfic, com plànols, croquis, etc.; De vegades es troben 

referències a escriptures en què s’adjunten plànols protocol·litzats amb mesures i situació de 

les finques. 

Font: López, R. (2011), La prueba pericial topogràfica. 
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3 CAS PRÀCTIC D’UNA PERICIAL TOPOGRÀFICA 

 

Com breument s’ha esmentat a la introducció, la finalitat d’aquest projecte és posar en 

pràctica un cas de pericial topogràfica judicial basat en dades reals. 

 

El conflicte té lloc a Santa Cristina d’Aro, situat a la comarca del Baix Empordà (Girona). La 

disputa s’origina a partir d’una demanda de la part actora (propietari A) l’any 2008, la qual 

passa a ser propietària de les finques número 2426 i 1278 l’any 2004. L’objecte d’aquesta 

pericial és la delimitació exacte respecte de les finques 4151 i 4155, ambdues propietat de la 

part demandada (propietari B) des de l’any 1988, les quals formen part d’un camp de golf 

junt amb d’altres finques, també de la seva propietat. 

 

Fotografia en la qual es pot visualitzar a la part central mirant cap a l’oest la carretera actual de Romanyà, a 

l’esquerra els terrenys on està situat el camp de golf corresponent a la finca 4155, i a la dreta una altra part dels 

terrenys del camp de golf corresponent a la finca 4151. 

 

La zona en litigi afecta a una superfície important del camp de golf, concretament a 1 “clot” 

dels 18 que en formen part. Això suposa un problema pel club de golf, ja que el mínim de 

clots establerts per ser reglamentari són 18, i per tant, estaria fora de reglament en cas que 

es certifiqués que no en sigui propietari. 
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3.1 INFORMACIÓ NECESSÀRIA 

 

La pericial està constituïda per dos tipus d’informació: la bàsica i l’addicional. La informació 

bàsica és l’obtinguda a través del jutjat quan t’assignen el cas, i en aquest cas, està 

composta per les inscripcions registrals del Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols 

i per dos dictàmens de part, tant de la part actora com la demandada. 

D’altra banda, la informació addicional, sempre i quan es cregui necessària, és la que es 

necessita per acabar de complementar el cas, és a dir, tots aquells documents o plànols que 

facin falta per poder solucionar-lo. En aquest cas s’ha utilitzat la següent informació: 

- Ortofoto del vol americà de l’any 1956 (Institut Cartogràfic de Catalunya) 

- Ortofotos dels anys 1970 i 1986 (Institut Cartogràfic de Catalunya) 

- Cartografia actual 1/5.000 (Institut Cartogràfic de Catalunya) 

- Plànol dels límits de termes municipals 1/5.000 (Institut Cartogràfic de Catalunya) 

- Aixecament topogràfic de la zona d’estudi (Plànol aportat per la part demandada) 

- Cadastre actual (Sede Electrónica del Catastro) 

- Cadastre antic (Arxiu històric de Girona) 

- Escriptures antigues (Arxiu històric de la Bisbal) 

- Document d’amillarament de finca rústica del 1880 

- Història de la formació del municipi de Santa Cristina d’Aro (Arxiu municipal de Santa 

Cristina d’Aro) 

 

3.2 ANTECEDENTS 

 

Dintre del procediment cadascuna de les parts va aportar una pericial de part. La part 

demandant ja va dur a terme una pericial topogràfica en fer la demanda afirmant que el 

terreny en disputa li és pertanyent. Posteriorment, de la mateixa manera, la part demandada 

va dur a terme una altra pericial de part a mode de recórrer el fet, i corroborar que pertany al 

club de golf. 

 

Tot seguit, a instància de les parts es va sol·licitar una pericial judicial per poder resoldre el 

cas i dictaminar sentència que és la que es du a terme com a cas pràctic en aquest projecte. 

 

3.3 EXTREMS 

 

Els extrems, objectiu de la pericial, són les qüestions plantejades per les parts a les quals 

s’ha de donar resposta de manera concloent al jutjat. En aquest cas determinant els límits 

entre finques. Tot seguit s’anomenen: 
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- Determinar i transcriure la descripció dels límits de les finques registrals 1278, 2426, 

del Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, fixar la seva superfície i 

realitzar un plànol per determinar la delimitació i divisió de límits de les finques dels 

actors i els demandats per a la correcta localització física sobre el terreny. 

- Senyalar sobre els plànols de les finques registrals 1278 i 2426 les parts de les 

mateixes que actualment estan ocupades per la demandada, formant part del Club 

de Golf. 

 

3.4 DOCUMENTACIÓ 

 

En aquest punt apareix la diversa informació amb la que s’ha treballat, des de inscripcions 

registrals del Registre de la Propietat, passant per la història de formació dels límits entre els 

municipis afectats, també escriptures de fa més de cent anys enrere, fins a informació de 

tipus gràfic de fotogrames de vols antics, com per exemple el vol americà de l’any 1956. 

 

3.4.1 INSCRIPCIONS REGISTRALS 

 

A continuació es du a terme un estudi de les inscripcions registrals de les finques afectades 

extretes del Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, per determinar i transcriure la 

descripció dels límits de les mateixes que sol·liciten els extrems. 

 

S’estableixen diferents tons de color per relacionar les finques segregades de les matrius, i 

alhora fer una assimilació ràpida amb els plànols confeccionats on s’indica cada número de 

finca el color que li correspon. De color taronja y verd es relacionen les finques número 1278 

i 789 propietat de la part actora així como les finques de les que se segreguen, i d’altra 

banda en color blau les finques corresponents a la part demandada. 

 

A) Finques propietat de la part actora: 

 

*Vessana:  és una unitat de superfície emprada en algunes de les comarques de la província de Girona que 

equival a 2.187,4 m². Font: Viquipèdia. 

 

*Manso: Cadascuna de les terres o bens primordials que, exempt de tota càrrega, solien posseir les parròquies i 

alguns monestirs. Font: RAE. 

 

*Sort: Peça de terra més o menys petita que no forma masia. Font: Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana. 
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FINCA REGISTRAL 789 

(Finca matriu de la finca 1278) 

 

ANY 1869 – Segons inscripció 1ª aquesta finca consisteix, entre d’altres, pel “Manso Vallvanera” amb 

casa i terres contigües de cabuda 205 vessanes . Els seus límits són els següents: 

Nord – Andrés Pallimonjo, Gabriel Rosell i Pedro Castelló 

Sud – Juan Busot, Juan Olivé i Pascual 

Est – Manso Nou 

Oest – Manso Castelló de les Planas, Barraquer, Juan Pla i Sebastian Abellí 

 

 

En el requadre es cita el text referent a la 1ª inscripció de la finca 789 on es descriu la seva situació i superfície 

amb els límits corresponents. Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 

 

Segons inscripció 2ª aquesta finca constituïda pel “Manso Vallvanera” amb casa i terres sent d’una 

extensió total de 205 vessanes  equivalent a 4484,23 àrees en terme del poble de Castell d’Aro. Els 

seus límits són els següents: 

Nord – Andrés Pallimonjo, Gabriel Rosell i Pedro Castelló 

Sud – Juan Busot, Juan Olive i Sitjar 

Est – Manso Nou 

Oest – Manso Castelló de les Planas, Barraquer, Juan Pla i Sebastian Abellí 
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En el requadre es cita el text referent a la 2ª inscripció de la finca 789 on es descriu la seva situació i superfície 

amb els límits corresponents. Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 

 

ANY 1890 – Segons inscripció 4ª a les notes marginals : 

OCTUBRE – En la finca d’aquest número 99.5 vessanes  han format la finca número 1278 del 

Registre, i a més altres que es diuen situades en terme de Santa Cristina d’Aro amb inscripció 

no admesa. 

DESEMBRE – Les 23 vessanes  segregades de la finca d’aquest número i que es deien 

situades en terme de Santa Cristina d’Aro i que per aquest motiu es van deixar-se d’inscriure 

en forma que així resulta de la primera nota al marge d’aquesta inscripció queden inscrites i 

junt amb les altres 99.5 vessanes segregades i inscrites que formen un total de 122.5 

vessanes formen la finca 1278. 

 

 
En el requadre es cita el text referent a la 4ª inscripció de la finca 789 on es fa referència a la nota marginal 

corresponent a la superfície de 99.5 vessanes situades en terme de Castell d’Aro. Font: Registre de la Propietat 

de Sant Feliu de Guíxols. 
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En el requadre es cita el text referent a la 4ª inscripció de la finca 789 on es fa referència a la nota marginal 

corresponent a la superfície de 23 vessanes situades en terme de Sta. Cristina d’Aro. Font: Registre de la 

Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 

 

 

 

 

FINCA REGISTRAL 1278 

 

ANY 1890 – Segons inscripció 1ª aquesta finca definida com a rústica és una extensió de terreny de 

superfície 122.5 vessanes  equivalents a 2679,60 àrees de procedència del Manso Vallvanera la qual 

extensió de terreny segons el títol s’inscriu en quan a  23 vessanes  radicades en terme de Santa 

Cristina d’Aro, i en quan a les restants 99.5 vessanes  estan situades en el terme del poble de Castell 

d’Aro. Els límits d’aquesta última part són els següents: 

Nord – Narciso de Grassot i Fuster, i part amb la porció de terreny radicada en terme de Santa Cristina 

d’Aro fent mitjana amb el torrent anomenat Clot de les Aigües 

Sud – José Pla 

Est – Manso Vallvanera 

Oest – Barraquer 

 

Aquesta finca corresponent de l’herència denominada Manso Vallvanera segons el títol que s’inscriu i 

el Registre es troba gravada amb les següents càrregues: José Maspleda i Arbusa va adquirir una 

herència anomenada Manso Vallvanera situada en terme de Castell d’Aro, la qual consta de la 

inscripció 4ª de la finca número 789. Segregant de l’expressada herència Manso Vallvanera l’extensió 

de terreny d’aquest número la ven perpètuament a Narciso de Grassot i Fuster, aquest inscriu el seu 

títol de compra, però tan sols de la propietat de les finques d’aquest número, i no s’admet la inscripció 

de la part de terreny que radica a Santa Cristina d’Aro, la totalitat del Manso Vallvanera està en terme 

de Castell d’Aro. 
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En el requadre es cita el text referent a la 1ª inscripció de la finca 1278 on es descriu la seva situació i superfície 

amb els límits corresponents. Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 
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En el requadre es cita el text referent a la 1ª inscripció de la finca 1278 on es cita el text que especifica “no 

s’admet la inscripció de la part de terreny que radica a Santa Cristina d’Aro, la totalitat del Manso Vallvanera està 

en terme de Castell d’Aro”. Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 

 

ANY 1890 – Segons inscripció 2ª aquesta finca definida com a rústica és una extensió de terreny de 

superfície 122.5 vessanes  en terme de Castell d’Aro amb els límits següents: 

 Nord – Narciso de Grassot 

 Sud – José Pla 

Est – Salvio Gispert i restant terreny del Manso Vallvanera 

Oest – Narciso de Grassot i Barraquer 

 

La finca es descriu de nou per suspensió de la inscripció en quant a extensió de 23 vessanes  per dir 

estar radicades en el terme de Santa Cristina d’Aro, les parts interessades atorgant nova escriptura 
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addicional manifestant que tota la peça radica en terme de Castell d’Aro. Tot lo referit consta del 

Registre i de les escriptures de venta perpetua i de rectificació atorgades a Sant Feliu de Guíxols 

davant notari el 30 d’agost i 24 de novembre del 1890. 

 
En el requadre es cita el text referent a la 2ª inscripció de la finca 1278 on es cita el text que especifica “La finca 

es descriu de nou per suspensió de la inscripció en quant a extensió de 23 vessanes per dir estar radicades en el 

terme de Santa Cristina d’Aro, les parts interessades atorgant nova escriptura addicional manifestant que tota la 

peça radica en terme de Castell d’Aro”. Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 

 

 
En el requadre es cita el text referent a la 2ª inscripció de la finca 1278 on es cita el text que especifica “Tot lo 

referit consta del Registre i de les escriptures de venta perpetua i de rectificació atorgades a Sant Feliu de 

Guíxols davant notari el 30 d’agost i 24 de novembre del 1890”. Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de 

Guíxols. 

 

ANY 1963 – Segons inscripció 9ª aquesta finca definida com a rústica és una extensió de terreny de 

superfície 122.5 vessanes  anomenada Clot de les Aigües en terme de Castell d’Aro amb els límits 

següents: 

 Nord – Manso Vallvanera i Salvio Gispert 

 Sud – José Pla 

Est – Salvio Gispert i restant terreny del Manso Vallvanera 

Oest – Narciso de Grassot i Barraquer 
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En el requadre es cita el text referent a la 9ª inscripció de la finca 1278 on es descriu la seva situació i superfície 

amb els límits corresponents. Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 

 

ANY 1987 – Segons inscripció 12ª a les notes marginals : 

MARÇ 1988 – Segregada d’aquesta finca una porció de 52.880m2 que com a finca 

independent passa a formar la 17598. 

  

En el requadre es cita el text referent a la nota marginal de la 12ª inscripció de la finca 1278 on es descriu la seva 

situació i de quina finca es segrega. Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 

 

FEBRER 1989 – Segregada d’aquesta finca una porció de 32.444m2 que com a finca 

independent passa a formar la 18904. 

 

ANY 1991 – Segons inscripció 13ª aquesta finca definida com a rústica amb una superfície de 122.5 

vessanes , encara que després de diverses segregacions, la superfície segons el Registre és de 
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182.636m2, situada en terme de Castell d’Aro procedent de l’herència Manso Vallvanera amb els 

límits següents: 

 Nord – Ter Voort SA 

 Sud – José Pla 

Est – Salvio Gispert i restant terreny del Manso Vallvanera 

Oest – Narciso de Grassot i Barraquer 

 

 
En el requadre es cita el text referent a la 13ª inscripció de la finca 1278 on es descriu la seva situació i superfície 

amb els límits corresponents. Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 

 

 

 

FINCA REGISTRAL 672 

(Finca matriu de la finca 2426) 

 

ANY 1978 – Segons inscripció 1ª a la nota marginal : 

JULIOL – De la 1ª sort d’aquesta finca i de la seva part radicada a Romanyà, s’ha segregat 

una porció de 159.656m2, que passa a formar la finca número 2426. 

 

 
En el requadre a mà dreta es cita el text referent a la 1ª inscripció de la finca 672 on es descriu la seva situació i 

superfície amb els límits corresponents, i tot seguit comença la descripció de la 1ª sort. I a mà esquerra si troba la 

nota marginal conforme d’aquesta finca es segrega la número 2426. Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu 

de Guíxols. 
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ANY 1950 – Segons inscripció 1ª aquesta finca definida com a rústica coneguda per “Molí d’en Lluís i 

Can Narra”, formada per les peces Molí d’en Lluís, Arrabassada d’en Pons, Puig de Nangros i Can 

Narra amb una cabuda de 440 vessanes . 

Situada en la encreuada que es forma en el districtes municipals de Calonge, Santa Cristina d’Aro i 

Castell d’Aro, i subdividida en 6 sorts , de les quals una part de la 1ª sort i la totalitat de la 4ª radiquen 

en terme de Romanyà de la Selva del municipi de Santa Cristina d’Aro i són les següents: 

1ª sort – Gran extensió de terreny amb els límits següents: 

Nord – Manso Ramon, Francisco Pujol, torrent que desemboca a la riera Major, i part amb la porció de 

la 2ª sort anomenada “Les Tres Soques” radicada en terme de Calonge 

Sud – Carretera a Fanals d’Aro 

Est – Torrent de Lloret, José Maria Pou Sabater, Montserrat Torrella, Francisco Pujol i casa-manso de 

la Font 

Oest – José Maria Grassot, Can Jan, Francisco Pujol i en part mitjançant el torrent que desemboca a la 

riera Major 

 

La part d’aquesta sort radicada en terme de Romanyà de la Selva, del municipi de Santa Cristina 

d’Aro, comprèn lo restant de la peça “Arrabassada d’en Pons” en una superfície de 26 vessanes . 

I la totalitat de les altres peces “Puig de Nangros” i “Can Narra” amb una cabuda de 339 vessanes  a 

els límits següents: 

Nord – Manso Ramon, Francisco Pujol, torrent que desemboca a la riera Major, i part amb la porció de 

la 2ª sort anomenada “Les Tres Soques” radicada en terme de Calonge 

Sud – Carretera a Fanals d’Aro 

Est – José Maria Pou Sabater, Montserrat Torrella, Francisco Pujol i casa-manso de la Font 

Oest – José Maria Grassot, Can Jan, Francisco Pujol i en part mitjançant el torrent que desemboca a la 

riera Major 

4ª sort – Peça de terra situada en terme de Romanyà, del municipi de Santa Cristina d’Aro, de cabuda 

40 vessanes , amb els límits següents: 

Nord – Manso Dalmau 

Sud – Manso Grau i carretera 

Est – José Almeda  

Oest – Manso Grau 
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En el requadre es cita el text referent a la 1ª inscripció de la finca 672 on es descriu la 4ª sort amb la seva 

situació i superfície amb els límits corresponents. Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 

 

ANY 1991 – Segons inscripció 2ª aquesta finca definida com a rústica coneguda per “Molí d’en Lluís i 

Can Narra”, situada en els districtes municipals de Calonge, Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro, i 

subdividida en 6 sorts , de les que una part de la 1ª sort i la totalitat de la 4ª radiquen en terme de 

Romanyà de la Selva del municipi de Santa Cristina inscrita en la inscripció 1ª. La 1ª sort i de la seva 

part radicada a Romanyà, es va segregar la porció de terreny referida a la nota del marge de la 

inscripció 1ª. 

 
En el requadre es cita el text referent a la 2ª inscripció de la finca 672 on es descriu la següent transcripció: 

“advertint que la 1ª sort i de la seva part radicada a Romanyà, es va segregar la porció de terreny referida a la 

nota al marge de la inscripció 1ª”. Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 
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FINCA REGISTRAL 2426 

 

ANY 1978 – Segons inscripció 1ª aquesta finca definida com a rústica de forma irregular denominada 

“La Pineda”, situada en terme municipal de Santa Cristina d’Aro i paratge de Romanyà de superfície 

159.656m2 amb el límits següents: 

Nord – En gran part amb la resta de finca de que s’obté i la resta amb senders i camins 

Sud – Carretera de Platja d’Aro a Romanyà  

Est – Mas de la Font, Weisse Urger i part amb la resta de finca de que s’obté 

Oest – Mas Castelló, Mas Jan i Mas Tarrades 

És part i es segrega de la 1ª sort de l’herència coneguda com a “Molí d’en Lluís i Can Narra”. 

 

 
En el requadre es cita el text referent a la 1ª inscripció de la finca 2426 on es descriu la seva situació i superfície 

amb els límits corresponents. Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 

 

ANY 1988 – Segons inscripció 2ª a la nota marginal : 

MARÇ – Segregada d’aquesta finca una porció de 40.680m2 que passa a formar la finca 

número 4151. 
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En el requadre es cita la nota marginal de la 2ª inscripció de la finca 2426 on es descriu la seva superfície i el 

número de finca de la que procedeix. Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 

 

ANY 1999 – Segons inscripció 3ª aquesta finca definida com a rústica de forma irregular denominada 

“La Pineda”, situada en terme municipal de Santa Cristina d’Aro i paratge de Romanyà de superfície 

159.656m2, encara que després de varies segregacions practicades la seva superfícies és de 

118.976m2  amb el límits següents: 

Nord – En gran part amb la resta de finca de que s’obté i la resta amb senders i camins 

Sud – Carretera de Platja d’Aro a Romanyà  

Est – Mas de la Font, Weisse Urger i part amb la resta de finca de que s’obté 

Oest – Mas Castelló, Mas Jan i Mas Tarrades 

 

 
En el requadre es cita el text referent a la 3ª inscripció de la finca 2426 on es descriu la seva situació i superfície 

amb els límits corresponents. Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 

 

 

 

 

 

 

 



Cas pràctic d’una pericial topogràfica en la determinació de límits entre finques   27

B) Finques propietat de la part demandada: 

 

FINCA REGISTRAL 4151 

(Finca segregada de la 2426) 

 

ANY 1988 – Segons inscripció 1ª aquesta finca procedeix de “La Pineda” situada en terme de Santa 

Cristina d’Aro amb una superfície de 40.680m2 segregada de la finca 2426. Els seus límits són els 

següents: 

Nord – Resta de la finca segregada 

Sud – Carretera de Romanyà 

Est – Mas de la Font 

Oest – Can Jan i Mas Castelló 

 

FINCA REGISTRAL 4155 

 

ANY 1988 – Segons inscripció 1ª aquesta finca procedeix del “Manso Castelló” situada en terme de 

Santa Cristina d’Aro amb una superfície de 176.760m2 segregada de la finca 85. Els seus límits són 

els següents: 

Nord – Can Jan i Sr. Duchateau 

Sud – Barraquer i resta de la finca segregada 

Est – Mas Castelló 

Oest – Barraquer 

 

FINCA REGISTRAL 17598 

(Finca segregada de la 1278) 

 

ANY 1988 – Segons inscripció 1ª aquesta finca procedeix del “Manso Vallvanera” situada en terme de 

Castell d’Aro amb una superfície de 52.880m2 segregada de la finca 1278 (inscripció 12ª). Els seus 

límits són els següents: 

Nord – Carretera de Romanyà 

Sud – Can Tapes i resta de la finca segregada 

Est – Mas de la Font i resta de la finca segregada 

Oest – Mas Castelló i resta de la finca segregada 

 

ANY 1990 – Segons inscripció 2ª aquesta finca es agrupada juntament amb 12 més, passant a formar 

la número 19531. 
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Esquema de les finques: 

 

 

 

FINQUES MATRIU 
 

Any 1950 
672 

S= 440 
vessanes 

(962.469,2m2) 

85 335 661 18135 

 
Any 1869 

789 
S= 205 

vessanes 
(448.423,15m2) 

 

17955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Any 1988 

4151 
40.680m2 

Any 1988 
4152 

57.889m2 

4154 
10.720m2 

4155 
176.760m2 

4156 
6.880m2 

 
Any 1990 

1533 
3.300m2 

Any 1990 
4689 

12.181m2 

Any 1989 
4431 

48.236,50m2 
 

 
 

Any 1989 
18136 

42.652,96m2 

18137 
18.595,16m2 

 

Any 1988 
17598 

52.880m2 

Any 1988 
17599 

37.500m2 

Any 1989 
18161 

163.320m2 
 

 

 

 

 

 

 

*Les finques en gris corresponen al camp de golf i no afecten a la pericial. 

Any 1890  
1278 

S= 122.5 vessanes 
(267.960,18m2) 

 
Posterior a les 
segregacions 
S= 182.636m2 

Any 1990 
4691/19531 

S= 640.948,62m2 

Any 1978 
2426 

S= 159.656m2 
 

Posterior a les 
segregacions 
S= 118.976m2 

 

Finques propietari B 

Finques propietari A 
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3.4.2 LA SEGREGACIÓ DE LA VALL D’ARO 

 

A continuació es fa un breu resum de la història de la segregació de la Vall d’Aro, que és 

quan es dóna la formació dels límits en els termes municipals de Sta. Cristina d’Aro i Castell 

d’Aro, ja que la pericial té lloc en un punt on s’ajunten límits administratius i cal aclarir 

aquesta qüestió. 

 

El municipi de Santa Cristina d’Aro forma part de la Vall d’Aro. Originalment aquesta vall 

estava constituïda per diferents nuclis de població, que més endavant van patir una 

segregació formant part de dos municipis independents. Els nuclis de Solius, Bell-lloc, 

Romanyà i Santa Cristina van formar el municipi de Santa Cristina d’Aro, i d’altra banda, els 

nuclis de Fenals i Castell d’Aro van formar el municipi de Castell d’Aro. 

 

És important la situació dels límits entre termes municipals perquè a les descripcions de les 

finques registrals a les inscripcions en fa referència i és important si la finca pertany a Sta. 

Cristina d’Aro o Castell d’Aro (veure notes marginals de la 4ª inscripció de la finca registral 

número 789). 

 

 
Plànol confeccionat a partir de la base cartogràfica i la base de termes municipals a escala 1/5.000. D’aquesta 

manera es veu en la zona d’estudi la part que pertany al municipi de Sta. Cristina d’Aro i la que pertany a Castell 

d’Aro. 
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El 1854 es va iniciar la segregació de la Vall d’Aro. Santa Cristina d’Aro ja havia existit com a 

municipi durant els anys 1822-1823 i 1836-1840, però en aquest tercer període dels anys 

1854-1868 ja seria definitiva la seva formació. 

 

Durant el Bienni Progressista (1854-1856) es va formar el nou ajuntament, però quan els 

moderats van pujar al poder el 1857 van canviar el pla legal i, concretament la constitució 

dels ajuntaments. Com a conseqüència d’aquest fet es va tenir que sol·licitar de nou la 

tramitació de l’expedient per dur a terme la segregació, malgrat que ja es disposava 

d’ajuntament. Des de la Diputació es manà als municipis que limitaven amb Santa Cristina 

l’elaboració d’un informe sobre la conveniència de segregació. Finalment el 1858 la 

segregació va ser aprovada per Reial Ordre, tant el municipi de Santa Cristina d’Aro com el 

de Castell d’Aro. 
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Plànol definitiu del terme municipal de Santa Cristina d’Aro format pels nuclis de  

Solius, Bell-lloc, Romanyà i Santa Cristina d’Aro.  

Font: Gaitx, J. i Fogueras, G. (2008), El naixement del municipi de Santa Cristina d’Aro (1854-1868).  

 

Es van produir discrepàncies respecte a la fixació dels termes durant els anys 1857-1865 

entre els dos municipis, tenint per objecte quatre cases i vuitanta vessanes de conreu al 

sector del torrent de Canyet, que inicialment el governador havia adscrit a Santa Cristina. El 

cas es va resoldre deixant aquell territori dins el terme de Castell d’Aro. 

Font: Gaitx, J. i Fogueras, G. (2008), El naixement del municipi de Santa Cristina d’Aro (1854-1868).  
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3.4.3 ESCRIPTURA 

 

L’escriptura és un document que constata un acte o acord del qual dóna fe un notari i que 

s’arxiva en el seu protocol. Per tant, en aquest cas es fa referència a un parell d’escriptures 

de fa més de cent anys enrere, les quals justifiquen la ubicació d’una finca registral del cas 

entre els municipis de Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro. 

 

Aquesta informació no és de caràcter públic, però en aquest cas al tenir més de cent anys 

d’antiguitat passa a ser documentació històrica pública i s’hi pot tenir accés a través de 

l’Arxiu Històric de la Bisbal de l’Empordà fent la sol·licitud del document i el pagament de les 

taxes corresponents. 

 

En primer lloc es fa referència a l’escriptura del 30 d’agost de 1890 de la finca número 789 

afirmant: 

“Tota aquella extensió de terreny que mesura una superfície de 122.5 vessanes  i és part del 

Manso Vallvanera, amb una extensió de terreny de 23 vessanes  radicades en el terme de 

Santa Cristina d’Aro amb els límits següents: 

Nord – Emilio Calvet i Salvio Gispert 

Sud – resta de terreny del Manso Vallvanera i fent mitja amb el torrent Clot de les Aigües 

Est – Salvio Gispert 

Oest – Naspleda 

I en quan a les restants 99.5 vessanes  en terme de Castell d’Aro amb els límits següents: 

Nord –  Grassot i fent mitja amb el torrent Clot de les Aigües 

Sud – José Pla 

Est – resta de terreny del Manso Vallvanera i Naspleda 

Oest – Barraquer 

Les dues descrites porcions de terreny que formen l’extensió que amb aquesta escriptura 

són part i pertanyen de tot aquell Manso Vallvanera, que mesura una superfície de 493 

vessanes  radicant als termes dels pobles de Santa Cristina i Vall d’Aro.” 

 

Escriptura de l’any 1890 on hi figuren les dades de la 

inscripció registral de la finca 789. 

 

La qual corrobora la situació de la finca en ambdós 

termes municipals; les 23 vessanes  situades a Santa 

Cristina d’Aro remarcat a la imatge esquerra i les 

99.5 vessanes  situades a Castell d’Aro remarcat a la 

part inferior de la imatge dreta. 
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3.4.4 VOL AMERICÀ 

 

Com a informació de caràcter gràfic més antiga de la zona hi ha els fotogrames de l’any 

1956 que a continuació es fa una breu explicació detallada de al seva història i constitució. 

Són necessaris per fer l’estudi detallat de la pericial de la zona afectada, ja que al llarg dels 

anys el terreny ha sofert canvis i aquests es poden visualitzar clarament en els vols 

fotogramètrics antics dels que es disposa en l’actualitat mitjançant visors cartogràfics 

destinats amb aquesta finalitat. 

 

Fotograma del vol americà de l’any 1956 sobre la zona d’estudi (marcada en groc), obtinguda de la fototeca 

virtual de l’Institut Geogràfic Nacional. Font: IGN. 

 

El vol americà de la sèrie B és un vol fotogramètric històric realitzat entre març del 1956 i 

setembre del 1957. Immediatament després de l’acord de cooperació signat entre 

Washington i el Govern Espanyol, el Servei Fotogramètric de l’exèrcit dels Estats Units amb 

la col·laboració de les forces aèries d’EEUU i les d’aquí, van fotografiar tot el territori 

peninsular espanyol i les illes balears. 

En aquell moment hi havia la necessitat d’actualitzar la cartografia militar per interès 

estratègic d’Espanya amb EEUU durant la Guerra Freda, a part, hi hauria una modernització 

de les bases aèries i també n’obtindria material militar i armament. 

 

Està compost per més de 60.000 fotogrames, en 617 rotllos de pel·lícula en format vertical. 

Les imatges estan compreses entre una escala variable de 1:33.000 a 1:44.000, preses a 

una altitud de 5.000 metres en passades direcció E-W, amb una resolució geomètrica d’1m i 

distància focal de 153 mm. Els fotogrames, que abastaven fragments d’una mica més de 6 
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kilòmetres de costat, van ser realitzats amb una càmera mètrica aèria i amb negatius 

d’acetat (Kodak Aerographic Safety Film) de 23x23 cm que cobreixen 42 km2 de territori. 

 

El material ha sigut desclassificat procedint la seva comercialització pública, on qualsevol 

ciutadà pot aconseguir-ne còpies i consultar la informació que li sigui d’interès. El setembre 

del 2011 el Ministeri de Defensa va fer entrega a l’Institut Geogràfic Nacional d’una còpia 

digitalitzada completa del vol de 1956-1957. 

Font: Diputació de Barcelona (2010), L’elaboració de l’ortofoto de l’any 1956. 

 

 
Ortofoto del vol americà (1956). A la zona remarcada es pot observar l’antic camí que actualment és la carretera 

de Romanyà. Font: ICGC. 

 

En el punt 3.5 es detalla tot lo referent a la carretera de Romanyà en relació amb l’antic camí 

que es pot veure al fotograma del vol americà de l’any 1956 i es fa una comparativa entre 

els dos. 
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3.5 LA PERICIAL 

 

Fins ara s’ha fet una recopilació d’informació necessària, i en aquest punt es du a terme 

l’anàlisi per resoldre la pericial topogràfica. 

 

Un cop fetes les transcripcions de les inscripcions registrals de les finques, de manera que 

s’obté la descripció dels límits i les superfícies corresponents, s’han de situar en un plànol. 

Per realitzar-lo, prèviament s’ha de tenir en compte la informació obtinguda de les 

inscripcions. En primer lloc, es situen els límits entre els termes municipals de Santa Cristina 

d’Aro i Castell d’Aro en una base cartogràfica a escala 1/5.000 obtinguda del ICC que és 

sobre la que es treballa en tot el projecte. És important la situació dels límits municipals per 

la determinació de les finques. 

 

 

 

 

Fotografia presa recentment des de la carretera actual en direcció Romanyà on es pot observar la fita que 

determina el límit entre municipis (marcat en el punt vermell) i de fons una part del camp de golf. 
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Imatge del vol dels americans de l’any 1956 on apareixen superposades les parcel·les cadastrals de Santa 

Cristina d’Aro podent-hi distingir les parcel·lacions i els límits del terme municipal. Font: Arxiu Històric de Girona. 
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Tot seguit, es confecciona un plànol superposant les parcel·les cadastrals obtingudes de la 

imatge anterior de l’Arxiu Històric de Girona. Els límits entre termes municipals són 

coincidents i a més segueixen el recorregut del torrent anomenat Clot de les Aigües. 

S’hi observen les parcel·les, on més endavant, es corresponen amb les finques registrals 

número 1278 i 2426 situades en el terme de Sta. Cristina d’Aro. 

 

 

Plànol confeccionat a partir del cadastre antic superposat sobre la base cartogràfica 1/5.000 de l’ICGC. 

 

A part dels límits de termes municipals, cal tenir en compte diferents elements geogràfics per 

la ubicació de les finques, com per exemple, camins i carreteres, torrents i rieres, masies, 

etc. 

Un dels elements clau és el Clot de les Aigües (torrent), ja que en aquest es situa el límit 

d’una finca i el del terme municipal. També ho són el torrent de Can Jan, el torrent de 

Canyet i la riera de Lloret. L’altre element són els masos que són els següents: Can Narra, 

Can Terrades, Can Jan, Can Castelló, Mas Vallvanera, Mas Nou, Mas de la Font i el Molí 

d’en Lluís. I com a definitius la situació del camp del golf i la carretera de Romanyà. 

 

La carretera de Romanyà antigament havia esta un camí de terra de connexió entre 

Romanyà de la Selva fins a Fenals d’Aro, utilitzat també per accedir als masos i camps de 

conreu; actualment és una carretera asfaltada que travessa pel mig del camp de golf per 

accedir-hi des de el Masnou o des de Romanyà. 
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L’ortofoto del vol americà de l’any 1956 és informació gràfica on es pot observar l’antic camí de Romanyà 

remarcat en el requadre. Font: ICGC. 

 

 

L’ortofoto del vol de l’any 1970 és informació gràfica on consta que en aquella època ja estava feta la carretera 

actual de Romanyà. Font: ICGC. 
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L’ortofoto del vol de l’any 1986 és informació gràfica on consta que en aquella època ja estava feta la carretera 

actual de Romanyà com en l’anterior de l’any 1970, però en aquest cas ja estava asfaltada. Font: ICGC. 

 

Es realitza un altre plànol on a partir de la base cartogràfica s’hi superposa l’ortofoto del vol 

americà, de manera que és delinea l’antic camí de Romanyà. 

Així s’obté un plànol amb la carretera actual i l’antic camí veient que l’actual està desplaçada 

en direcció nord, i per tant hi ha una diferència important que afecta a la determinació de les 

finques. 

Respecte això, les finques delimitades per la carretera de Romanyà es veuen afectades per 

aquest canvi, ja que en el seu moment algunes finques es van delimitar erròniament a partir 

de l’actual carretera, estant aquestes desplaçades cap al sud ja que es van transcriure les 

descripcions registrals anteriors a la remodelació de la carretera sense tenir en compte la 

modificació de la mateixa. 
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Plànol confeccionat a partir de l’ortofoto de 1956 amb la superposició de la cartografia 1/5.000. D’aquesta 

manera es pot observar la diferència entre el camí antic (línia vermella contínua) i la carretera actual de Romanyà 

(vial representat amb 3 línies negres contínues). 

 

Tot seguit, ja es poden situar sobre el cartogràfic les finques número 1278 i 2426. 

 

Inicialment es situa la finca número 789, que és la finca matriu de la número 2426. La finca 

789 té una extensió de terreny de 205 vessanes  originari del Manso Vallvanera i segons la 

1ª inscripció és de l’any 1869 situat en terme de Castell d’Aro. Però hi ha constància que 

també estava situada en terme de Santa Cristina d’Aro segons acredita el document 

d’amillarament de finques rústiques de l’any 1880 que s’observa més endavant. 

Posteriorment es situa la finca 672, que és la finca matriu de la número 1278. La finca 672 té 

una extensió de terreny de 440 vessanes  coneguda com “Molí d’en Lluís i Can Narra” 

segons la 1ª inscripció de l’any 1950 situada en la encreuada que formen els districtes 

municipals de Calonge, Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro, i subdividida en 6 sorts , de les 

quals una part de la 1ª sort i la totalitat de la 4ª radiquen en terme de Romanyà de la Selva 

del municipi de Santa Cristina d’Aro.  
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Es confeccionen els plànols següents de la situació de les finques matriu 789 i 672, i la 

situació de les finques segregades 2426 i 1278. 

 

 
Plànol de situació de les finques 789 sombrejada en color taronja suau i la 672 de color verd suau. 

 

 
Plànol de situació de les finques 1278 sombrejada en color taronja i la 2426 de color verd. 
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En referència a la finca número 789 tot seguit s’observa el document d’amillarament fent 

constància que la finca també està situada en terme de Sta. Cristina d’Aro. 

L’amillarament era un catàleg literal dels béns i rendes dels contribuents d’una població per 

conèixer la riquesa imposable dels municipis i dels contribuents. 

Font: Vallejo, R., Por qué no hubo catastro en el siglo XIX. 

 

 
Document de finca rústica d’amillarament de l’any 1880, justificant conforme la finca 789 estava situada en terme 

de Santa Cristina d’Aro. Font: Arxiu municipal de Sant Cristina d’Aro. 

 

Segons les notes marginals de la inscripció 4ª de la finca 789 es segrega donant lloc a la 

nova finca 1278. A la nota marginal del mes d’octubre de 1890 la finca consta de 99.5 

vessanes  situades a Castell d’Aro i esmenta unes altres sense estar inscrites situades a 

Santa Cristina d’Aro. I seguidament, la nota marginal de desembre de 1890 especifica que 

queden inscrites 23 vessanes  situades a Santa Cristina d’Aro juntament amb 99.5 

vessanes  situades a Castell d’Aro, formant un total de 122.5 vessanes . 

 

 
Remarcat en vermell a la 4ª inscripció de la finca 789 hi consta la nota marginal de l’octubre de l’any 1890. La 

transcripció és la següent: “La finca de este número de terreno de 99.5 vesanas  vendidas, que han formado 

la finca número 1278 del Registro, y además otras q ue se dicen situadas en termino de Santa Cristina de  

Aro cuya inscripción no admitida, octubre 1890”.  Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 
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Remarcat en vermell a la 4ª inscripció de la finca 789 hi consta la nota marginal de desembre de l’any 1890. La 

transcripció és la següent: “Las 23 vesanas segregadas de la finca de éste núme ro y que se decían 

situadas en el término de Santa Cristina de Aro y qu e por éste motivo dejaron de inscribirse con  forma  

así resulta de la primera nota al margen de ésta in scripción quedan inscritas y junto con las otras 99 .5 

vesanas segregadas e inscritas que forman un total de 122.5 vesanas forman la finca 1278, diciembre 

1890”.   

Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 

 

Per constatar la validesa de les notes marginals, a continuació es poden veure els textos 

remarcats en vermell de l’escriptura de l’agost de 1890 de la finca 789. La qual afirma la 

inscripció de 23 vessanes  situades a Santa Cristina d’Aro i les 99.5 vessanes  situades a 

Castell d’Aro. La transcripció següent de l’escriptura fa referència a les 23 vessanes  i 

després la que fa referència a les 99.5 vessanes  és la següent: 

“Toda aquella extensión de terreno que mide una superficie de 122.5 vesanas y es parte del manso que se dirá, 

cuya extensión de terreno en cuanto a 23 vesanas , radica en el término de Santa Cristina de Aro y linda por el 

norte, parte con propiedad de Calvet y parte con Gispert; por el sur con restante terreno de la extensión que se 

enajena mediante un torrente llamado Clot de las Aiguas; por el este con dicho Gispert y por el oeste con el 

mismo comprador”. 

“Y en cuanto a las restantes 99.5 vesanas , sitas en el término del pueblo de Castillo de Aro, lindan al norte parte 

con el propio Grassot y parte con la porción de terreno que acaba de deslindarse promediando el indicado 

torrente Clot de las Aiguas; al sur con José Pla; al este con restante terreno del manso de que procede la 

extensión que se vende; y al oeste con terreno de Barraquer. 

Las dos descritas porciones de terreno son parte y de pertenencia de todo aquel llamado Vallvanera, que mide 

una superficie de 493 vesanas y radica en los términos de los pueblos de Santa Cristina de Aro y Valle de Aro”. 
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Imatge de l’escriptura de l’agost 1890 de la finca 789. A la part remarcada hi ha el text referent a les 23 

vessanes. Font: Arxiu Històric de la Bisbal d’Empordà. 
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Imatge de l’escriptura de l’agost 1890 de la finca 789. A la part remarcada hi ha el text referent a les 99.5 

vessanes. Font: Arxiu Històric de la Bisbal d’Empordà. 
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Referent a la finca 1278 formada per l’extensió de 122.5 vessanes , 23 vessanes  en terme 

de Santa Cristina d’Aro i 99.5 vessanes  a Castell d’Aro; es limita al nord amb l’antic camí de 

Romanyà, al sud amb terrenys de José Pla, a l’est amb el Manso Vallvanera, i a l’oest amb 

Barraquer i Grassot. 

 

En la 1ª i 2ª inscripció d’aquesta finca hi figura tot lo esmentat en la anterior finca 789 sobre 

la segregació de la 1278 de les notes marginals i l’escriptura. Però s’ha d’afegir que a la 2ª 

inscripció també s’hi esmenta una escriptura addicional del novembre de 1890, segons hi ha 

constància se suspensió de la inscripció en quant a les 23 vessanes  radicades en terme de 

Santa Cristina d’Aro. 

 

 
En aquest fragment de la inscripció 2ª de la finca 1278 s’hi cita la suspensió de les 23 vessanes segons 

l’escriptura addicional de la finca 789. La transcripció és la següent: “Por cuya razón doy fe de su entrega al 

notario autorizando suspendido la inscripción en cu anto a extensión de 23 vesanas por decirse estar 

radicadas en el término de Santa Cristina de Aro la s partes interesadas otorgado nueva escritura 

adicional manifestando que toda la pieza radica en termino de Castillo de Aro.”  

Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 

 

 
En aquest altre fragment de la mateixa inscripció s’hi cita que tot lo referit anteriorment consta a les escriptures 

de l’agost i novembre de l’any 1890. La transcripció és la següent: “Todo lo referido consta del Registro y de 

las escrituras de venta perpetua y de rectificación  otorgadas en Sant Feliu de Guíxols en 30 de agosto y 

24 de noviembre último ante notario”.  

Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 
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Definitivament com que la nota marginal del desembre de 1890 és posterior a l’escriptura de 

l’agost del mateix any, queda constància de què les 23 vessanes  en terme de Santa 

Cristina d’Aro queden inscrites en la finca número 1278. Per tant la finca es forma part dels 

dos termes municipals. 

 

Segons la nota marginal de la 12ª inscripció de la finca 1278 de l’any 1988 es segrega la 

finca 17598 de superfície 52.800m2 en terme de Castell d’Aro i actualment propietat del 

camp de golf. Aquesta nova finca limita al nord amb la carretera de Romanyà, al sud amb 

Can Tapes i part de la finca que es segrega, a l’est amb Mas de la Font i part de la finca que 

es segrega i a l’oest amb Mas Castelló i resta de la finca que es segrega. Després de varies 

segregacions la superfície actual de la finca 1278 és de 182.636m2. 

 

 
Nota marginal de la segregació i formació de la nova finca número 17598. Font: Registre de la Propietat de Sant 

Feliu de Guíxols. 

 

Referent a la finca 672 anomenada Molí d’en Lluís i Can Narra amb una extensió de 440 

vessanes  composta per 6 sorts  situada entre els termes de Calonge, Santa Cristina d’Aro i 

Castell d’Aro. On part de la 1ª sort i la totalitat de la 4ª radiquen en terme de Romanyà de la 

Selva del municipi de Santa Cristina d’Aro amb els límits següents: pel nord amb la part 

d’aquesta sort radicada a Calonge, un torrent, Manso Ramón i Francisco Pujol; al sud amb 

la carretera de Romanyà; a l’est amb Mas de la Font, Sabater, Torrellas i Pujol; i a l’oest 

amb Can Jan, un torrent que desemboca a la riera, Pujol i Grassot. 
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Segons nota marginal de la 1ª inscripció d’aquesta finca l’any 1978 hi ha una segregació i es 

forma la número 2426 de superfície 159.656m2. 

 

 
Nota marginal remarcat a l’esquerra de la segregació formant la finca 2426. A la part dreta text on cita la situació 

de les 6 sorts de la finca 672. Font: Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. 

 

Referent a la finca 2426 segons la 1ª inscripció de l’any 1978 té una superfície de 

159.656m2 situada en terme de Santa Cristina d’Aro la qual limita al nord amb la resta de la 

finca 672 i camins; al sud amb la carretera de Romanyà; a l’est amb Mas Castelló, Mas Jan i 

Mas Terrades; i a l’oest amb Mas de la Font, resta de la finca 672 i Weisse Urger. 

 

Segons la inscripció 2ª l’any 1988 es produeix una segregació formant-se la finca 4151, 

actualment propietat del camp de golf, d’una superfície de 40.680m2. Aquesta es limita al 

nord amb la finca 2426, al sud amb la carretera de Romanyà, a l’est amb Mas de la Font i a 

l’oest amb Can Jan i Mas Castelló. 

 

Per tant, la situació actual de la finca 4151 és errònia perquè el seu límit sud està situat a 

l’actual carretera de Romanyà, i es seu límit real és l’antic camí de Romanyà situat més al 

sud. 

Aquest és un error greu que es produeix a les inscripcions, ja que en aquest cas en comptes 

d’especificar “camí antic de Romanyà” que és el límit original de la finca, es va escriure 

“carretera de Romanyà” i això dóna lloc a confusions a l’hora de determinar límits entre 

finques i el propietari corresponent posa els límits on no li pertoquen. 

 

D’altra banda el límit nord actual de la finca 4151 està situat més al nord marcat amb unes 

fites que el mateix club de golf va posar, i realment per extensió de metres quadrats el seu 

límit està situat més al sud. Per comprovar la situació exacta de les fites, la part demandada 
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va facilitar un plànol d’un aixecament topogràfic de l’àmbit que comprèn des de les fites 

esmentades, i seguint pel camí asfaltat que arriba fins la carretera de Romanyà. 

 

 
Fotografia on s’observa una de les fites posades pel club de golf que marca el límit nord de la finca 4151. 

 

  

 
Fotografia on s’observa una altra de les fites posades pel club de golf que marca el límit nord de la finca 4151. 
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Referent a la finca 4155 propietat del camp de golf té un límit erroni perquè està envaint la 

superfície de 40.000m2 de la finca 1278 del propietari A. Aquesta superfície afecta a un “clot” 

del camp de golf i per tant es veu afectat, de manera que efectivament al no ser de la seva 

propietat deixa de ser un camp de golf reglamentari. 

 

A continuació s’observa el plànol de la situació que haurien de tenir les finques 1278, 2426 i 

4151 segons l’estudi realitzat. El límit nord de la finca 4151 s’ha realitzat desplaçant una 

paral·lela a 22.62 metres de distància de la línia de fites en direcció sud. 

 

 
Plànol confeccionat on es determinen els límits correctes de les finques 1278, 2426 i 4151, obtinguts en fer 

l’estudi de la pericial entre finques. 

 

Per últim es confecciona un plànol on es superposa el plànol anterior on es determinen els 

límits correctes de les finques amb l’actual cadastre de la zona on s’ha dut a terme la pericial 

judicial. 

S’hi pot observar que els límits marcats pel cadastre són diferents dels límits correctes de 

les finques estudiades. No hi ha similitud amb els límits de parcel·la que marca amb els que 

hauria de marcar realment com a vàlids. 
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Referent això es poden fer dues suposicions: una podria ser que la parcel·la s’hagués venut 

al propietari del camp de golf i per tant fos correcte, i l’altra, seria que al cadastre li fes falta 

una actualització d’aquesta zona. 

 
Plànol obtingut de fer la superposició dels límits correctes de les finques amb l’actual cadastre de la zona 

estudiada situada en els termes de Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro. Font: Dirección General del Catastro. 

 

3.6 CONCLUSIONS 

 

En conclusió, en resposta als extrems plantejats per les parts la situació vàlida de les 

finques 1278 i 2426 són les indicades al plànol 4.6 amb les corresponents superfícies. 

Aquesta serà la resolució del dictamen que es durà a terme al jutjat per que el jutge tingui 

una eina que li permeti dictar sentència. 

 

La finca 1278 al contrari del què diu la descripció registral, està situada en terme de Castell 

d’Aro i realment hauria d’estar en terme de Santa Cristina d’Aro com marca el plànol 4.6, 

amb una superfície de 42.651,83m2, limitant pel nord amb el camí antic de Romanyà i al 

sud-est amb el límit de terme municipal de Santa Cristina d’Aro. 

 

Respecte a la finca 2426 el seu límit sud està envaït actualment per la finca número 4151 

propietat del camp de golf fins el límit on indica la línia de fites. Per tant el límit vàlid que li 
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pertany a la finca 2426 està situat més al sud de la línia de fites a una distància de 22.62 

metres com s’indica en el plànol 4.6. amb una superfície de 70.479,57m2. 

De manera que la finca 4151 hauria de tindre una superfície de 40.680m2 i  el seu límit sud 

hauria d’estar situat més al sud, exactament fins on antigament hi havia l’antic camí de 

Romanyà, cosa que actualment el seu límit arriba només fins l’actual carretera de Romanyà. 

 

Finalment com a conseqüència de l’estudi realitzat el camp de golf perd una part de terreny 

equivalent a la porció de terreny que ocupa l’actual finca 4155 d’un “clot” del golf que hauria 

d’ocupar la finca 1278, i per tant passar a ser un camp de golf no reglamentari. 
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4 PLÀNOLS 

 

4.1 TERMES MUNICIPALS 

4.2 CADASTRE ANTIC 

4.3 CAMÍ ANTIC DE ROMANYÀ 

4.4 SITUACIÓ FINQUES MATRIU 789 I 672 

4.5 SITUACIÓ FINQUES 1278 I 2426 

4.6 SITUACIÓ FINQUES 1278, 2426 I 4151 

4.7 COMPARATIU CADASTRE 2014 
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5 CONCLUSIONS 

 

Aquest projecte ha estat tot un treball d’investigació històric tant en la recerca de documents 

antics (inscripcions registrals, escriptures, etc.) com documents gràfics (fotogrames dels 

anys 1956, 1970 i 1986), un recull de dades i plànols posteriorment seleccionats per 

recopilar la informació necessària i dur a terme el dictamen pericial; Un treball on es tracta 

amb molta varietat d’informació. 

 

La recerca ha estat dificultosa ja que per obtenir segons quins tipus de documents, hi ha un 

difícil accés a la informació històrica. 

Un suggeriment a afegir és que hi ha una manca de la gestió dels recursos informatius per 

l’accés a tota aquesta informació, i no estaria de més que hi hagués un mitjà per saber 

directament on es pot trobar cada tipus d’informació. 

 

Una altra conclusió a extreure és que el cadastre i el registre (font d’informació molt vàlida ja 

que prové de molts anys enrere) haurien d’estar més unificats per evitar aquest tipus de 

conflictes. Recentment s’està començant a treballar en això segons una notícia que va sortir 

fa poc exposant el següent: 

 

“El Gobierno ha aprobado hoy los proyectos de ley sobre reforma de la Ley Hipotecaria y del Catastro 

Inmobiliario. Así, ambos serán remitidos definitivamente a las Cortes. El objetivo es facilitar el intercambio seguro 

de datos entre el Registro de la Propiedad y el Catastro y evitar así informaciones contradictorias e incompletas 

sobre un mismo bien inmueble, así como mejorar la interoperabilidad entre ambos. 

La modificación de ambas normativas busca mejorar los datos entre las dos instituciones, permitiendo que el 

registro tenga acceso a la cartografía catastral y viceversa. Con carácter general, se utilizará la cartografía del 

Catastro y, excepcionalmente, siempre que una ley lo prevea, se podrá presentar al Registro una representación 

gráfica georreferenciada alternativa y compatible, que en virtud del correspondiente procedimiento, se 

incorporará al Catastro.” 

Font: Diari “Cinco Días”. Notícia (13 de juny del 2014): ”El Registro de la Propiedad tendrá acceso a toda la 

información catastral”. 
 

Aquesta nova  llei facilitarà l’intercanvi de dades entre el Registre de la Propietat i el 

Cadastre, facilitant així informacions contradictòries i errònies d’un mateix immoble i la 

millora de la interoperabilitat entre ambdues institucions.  S’utilitzarà la cartografia del 

Cadastre, i excepcionalment es podrà presentar al Registre una representació gràfica 

georreferenciada (alternativa i compatible) que s’incorporarà al Cadastre. 
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L’elaboració de la pericial és un treball interessant a realitzar i molt laboriós però finalment 

en veure els resultats obtinguts un queda satisfet. Trobo que és una branca de la topografia 

important a conèixer, que no té molt de ressò i hauria de divulgar-se més. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la recerca d’un dels documents per poder localitzar-lo, concretament una escriptura de fa més de 100 

anys d’antiguitat, he tingut que recórrer des de l’Arxiu municipal de Sta. Cristina d’Aro a l’Arxiu municipal de 

Castell d’Aro, d’aquest em van enviar al Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols i d’allà al Registre de la 

Bisbal d’Empordà, després a la Notaria de la Bisbal, i per últim a l’Arxiu Històric de la Bisbal. Finalment no l’he 

pogut aconseguir perquè encara resto a l’espera del seu enviament.
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PÀGINES WEB CONSULTADES: 

 

- ICGC Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (http://www.icc.cat/) 

- IGN Instituto Geografico Nacional (http://www.ign.es/ign/main/index.do) 

- Registro de la Propiedad (http://www.registropropiedad.com) 

- Dirección General del Catastro (http://www.sedecatastro.gob.es/) 

- Arxiu municipal de Sta. Cristina d’Aro (http://santacristina.cat/ca/arxiu_municipal.html) 

- Arxiu municipal de Castell d’Aro (http://arxiuplatjadaro.blogspot.com.es/) 

- Arxiu Històric de la Bisbal (http://cultura.gencat.net/arxius) 

- Notarios y Registradores (http://www.notariosyregistradores.com/doctrina) 

- La parcel·la cadastral i la finca registral (www.registradors.cat) 

- Amillarament (http://www.seha.info/7/SEHA_Vallejo.pdf) 

- Google Earth (https://www.google.es/maps) 

- Diari “Cinco Días”. Notícia: ”El Registro de la Propiedad tendrá acceso a toda la 

información catastral” (13 de juny del 2014). 

 (http://cincodias.com/cincodias/2014/06/13/economia/1402662739_929218.html) 
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7 AGRAÏMENTS 

 

Els dedico els agraïments a les persones de les institucions de les quals he rebut ajut i 

informació per l’obtenció dels documents utilitzats per a la realització d’aquest projecte. Són 

les següents: 

- Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona 

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

- Arxiu municipal de Santa Cristina d’Aro 

- Arxiu municipal de Castell d’Aro 

- Registre de la propietat de Sant de Feliu de Guíxols 

- Registre de la propietat de la Bisbal 

- Notaria de la Bisbal 

- Arxiu Històric de la Bisbal 
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