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RESUM: 

Aquest TFG tracta de conèixer com el Cadastre actualitza la seva cartografia i base de dades 

cadastral de tots els béns immobles, explicant les eines que utilitza per tal de dur-ho a terme. 

Es començarà explicant com dins de la Llei del Cadastre es reflecteixen aspectes relacionats 

amb l’actualització cadastral. La Llei contempla una actualització que pot venir de dues vies 

diferents: a través d’una instància del propietari d’una finca (mitjançant declaracions, 

comunicacions, sol·licituds, subsanacions de discrepàncies...) o a través de l’administració  

(mitjançant un procediment de revisió per a una posterior actualització cadastral). Més 

endavant, s’explicarà com és la normativa referent a la realització dels treballs d’actualització 

de la cartografia cadastral i de la base alfanumèrica del Cadastre de rústica i urbana. 

Finalment, hi haurà una segona part en aquest projecte on es realitzarà un cas pràctic 

d’actualització cadastral d’una petita zona d’un municipi, aplicant els coneixements adquirits 

en la primera part teòrica del projecte.     
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1. Introducció 

Les característiques cadastrals dels béns immobles o informació cadastral han de ser 

un reflex de la realitat existent al territori, el qual, al llarg dels anys ha pogut estar 

subjecte de patir modificacions (canvi de propietari, canvis de cultiu, ampliacions, etc.) 

que han de ser recollides en la base de dades del Cadastre per tal d’evitar el seu 

desfasament. Tanmateix s'ha de procurat obtenir una cartografia cadastral cada 

vegada més moderna i precisa per poder dur a terme una correcta gestió cadastral. Les 

tasques a realitzar per posar al dia la informació cadastral reben el nom de treballs de 

renovació o treballs d'actualització cadastral. 

 

Per a una renovació i actualització tant del Cadastre de Rústica com de Urbana es 

realitzaran els treballs necessaris per a la formació, conservació o renovació del 

conjunt de dades descriptives dels béns immobles, així com una expressió de la seva 

superfície, situació, límits, conreus o aprofitaments, qualitats i altres circumstàncies 

jurídiques que donin a conèixer la propietat territorial i la defineixin en els seus 

diferents aspectes i aplicacions. 

 

Per tant, l’execució dels treballs tècnics de renovació o actualització cadastral seran 

competències exclusives de l'Estat i s'exerciran pel Centre de Gestió Cadastral i 

Cooperació Tributària, directament o a través dels convenis de col·laboració que es 

celebrin amb els ajuntaments o, si és el cas, amb diputacions provincials a petició dels 

mateixos en els termes que reglamentàriament s'estableixin. Tot això sense perjudici 

de la configuració d'aquests cadastres immobiliaris com a base de dades utilitzables 

tant per l'Administració de l'Estat com per l'autonòmica i la local. 

 

S'entén que es tracta d'una “renovació”, quan com a conseqüència del llarg temps 

transcorregut des de que es va efectuar l'última conservació massiva de la base de 

dades cadastral d'un determinat municipi, la informació existent és molt diferent a la 

de la realitat que es pretén reflectir. Per altre banda, s’anomenen treballs d' 

”actualització”, els que cal realitzar en aquells altres municipis on la informació no es 
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troba tan desfasada com en els anteriors, però no obstant això, cal una certa depuració 

abans de procedir a l'obtenció de la nova cartografia.  

  

La naturalesa dels treballs de renovació i d'actualització és bastant similar, però 

únicament es diferencien en la dificultat de realització dels treballs en els diferents 

nivells de deficiència de la situació de partida, en conseqüència, les fases de les que 

podem desglossar les actualitzacions i les renovacions són comunes, només diferiran 

en la manera de dur a terme els treballs de camp.  

 

Aquest projecte que es desenvoluparà a continuació, es centrarà exclusivament en els 

treballs d’actualització cadastral, tant de la cartografia cadastral com de la base de 

dades alfanumèrica dels bens immobles registrats o no al Cadastre. 

 

2. Objectius 

L'objectiu principal és conèixer com el Cadastre actualitza la seva cartografia i la base 

de dades cadastral de tots els béns immobles del territori espanyol, explicant les eines 

que utilitza per tal de dur-ho a terme.  

 

Per altre banda, també hi ha l’objectiu d’aplicar els coneixements adquirits a un petit 

projecte pràctic d'actualització i revisió cadastral d’un conjunt de béns immobles d’una 

petita zona d’un municipi (acotat a una urbanització del municipi de Santa Eulàlia de 

Ronçana). 
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3. Llei del Cadastre Immobiliari  

A continuació mitjançant una sèrie de preguntes és resumirà els principals continguts de la Llei 

del Cadastre Immobiliari a mode introductori per a tenir els coneixements bàsics per entendre 

aquest projecte: 

 

 Què és el Cadastre? 

El Cadastre és un registre administratiu que depèn del Ministeri d'Hisenda, en el que es 

descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials, la inscripció en el 

mateix és obligatòria i gratuïta, característiques que el diferencien del Registre de la propietat. 

 

 Què és la referència cadastral? 

La referència cadastral és l'identificador oficial i obligatori dels immobles. Consisteix en un codi 

alfanumèric, format per vint caràcters, que és assignat pel Cadastre de manera que tot 

immoble ha de tenir una única referència cadastral.  

 

Està composta de vint caràcters. Ens podem trobar amb aquests exemples d'estructura de 

referència cadastral:  

 

o Referència Cadastral Urbana: 9872023 VH5797S 0001 WX  

 

figura: 1 Referència cadastral urbana 

 

En aquest cas, dels vint caràcters, els set primers identifiquen la finca o parcel·la, els set 

següents indiquen el full de plànol on s'ubica, els quatre següents identifiquen l'immoble dins 

de la finca i, finalment, els dos últims són caràcters de control que permeten conèixer si els 

divuit anteriors són correctes, impedint (o detectant) errors de gravació.  
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o Referència Cadastral Rústica: 13 077 A 018 00039 0000 FP 

 

 

En aquest cas els vint caràcters corresponen al següent: els dos primers identifiquen la 

província, els tres següents el municipi, el següent és el caràcter que correspon al sector, que 

assenyala l'agregat o zona de concentració parcel·lària (si escau), els tres següents identifiquen 

el polígon (el terme municipal es divideix en polígons en funció de l'homogeneïtat de cultius, 

existència d'accidents geogràfics, etc.), els cinc següents identifiquen cada parcel·la dins del 

polígon corresponent, els següents quatre caràcters permetran detectar o identificar els 

immobles existents dins de la parcel·la i, finalment, els dos últims són caràcters de control que 

compleixen la mateixa funció assenyalada en el cas anterior. 

 

La referència cadastral permet la localització dels béns immobles en la cartografia cadastral, 

amb el que se sap amb exactitud de quin immoble es tracta en els negocis jurídics (compra-

vendes, herències, donacions, etc.), sense confondre uns béns amb altres. A més, amb la 

constància de la referència cadastral es proporciona una major seguretat jurídica a les 

persones que realitzen contractes relatius a béns immobles, constituint una eina eficaç de 

lluita contra el frau en el sector immobiliari.  

 

Per tot això, la referència cadastral ha de figurar en tots els documents que reflecteixin 

relacions de naturalesa econòmica o amb transcendència tributària vinculades a l'immoble, 

com ara instruments públics, manaments i resolucions judicials, expedients i resolucions 

administratives o documents privats que tinguin per objecte béns immobles .  

 

 Quines són les classes de béns immobles a efectes cadastrals? 

Els béns immobles es classifiquen cadastralment en urbans, rústics i de característiques 

especials.  

 

Un immoble és urbà a efectes cadastrals si el sòl en què s'ubica és de naturalesa urbana 

d'acord amb la normativa cadastral.  
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Per altre banda, l'immoble és rústic a efectes cadastrals quan el sòl en què s'ubica és de 

naturalesa rústica, entenent com a tal aquell que no sigui de naturalesa urbana, ni estigui 

integrat en un bé immoble de característiques especials.  

 

I l'immoble és de característiques especials quan constitueix un conjunt complex d'ús 

especialitzat (integrat per sòl, edificis, instal·lacions i obres d'urbanització i millora) que, 

tanmateix, té caràcter unitari i està lligat de forma definitiva per al seu funcionament, de 

manera que es configura a efectes cadastrals com un únic immoble, sempre que, a més, es 

trobi comprès en un dels següents grups: 

 

o Els destinats a la producció d'energia elèctrica i gas i al refinament de petroli, i les 

centrals nuclears.  

o Les preses, salts d'aigua i embassaments, inclòs el seu llit o vas, excepte les 

destinades exclusivament al reg.  

o Les autopistes, carreteres i túnels de peatge.  

o Els aeroports i ports comercials. 

 

 Com s’inscriuen els immobles en el Cadastre? 

La inscripció o incorporació dels béns immobles al Cadastre es pot realitzar mitjançant algun 

dels procediments següents, tots ells de naturalesa tributària:  

o Declaració presentada per l'interessat.  

o Comunicació remesa al Cadastre pels notaris i registradors de la propietat i 

determinades Administracions Públiques.  

o Sol·licitud, en els casos legalment establerts, presentada per l'interessat.  

 

A més, es poden incorporar mitjançant el procediment d'esmena de discrepàncies, que s'inicia 

d'ofici, quan s'apreciï una falta de concordança entre la descripció cadastral dels béns 

immobles i la realitat immobiliària.  

 

Els béns immobles també podran ser incorporats al Cadastre a través dels procediments 

d'inspecció, quan es duguin a terme actuacions de comprovació i investigació tributària i 

mitjançant els procediments de valoració cadastral. 
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 Qui és el titular cadastral d’un bé immoble? 

El titular cadastral és qualsevol persona física o jurídica inscrita al Cadastre per ser titular 

d'algun dels següents drets, que poden referir-se a la totalitat o part d'un immoble: 

o Dret de propietat, plena o menys plena.  

o Concessió administrativa sobre el bé immoble o sobre els serveis públics a què es 

trobi afecte.  

o Dret real de superfície.  

o Dret real d'usdefruit.  

 

Quan sobre un mateix immoble concorrin diversos titulars, els tràmits amb el Cadastre es 

desenvoluparan amb el representant que s’hagi designat. Si la titularitat correspon als dos 

cònjuges, la representació es presumeix atorgada a qualsevol d'ells, llevat que expressament 

manifestin una altra cosa. 

 

 Quins actes, fets o negocis han d’estar declarats al Cadastre? 

Una declaració cadastral és el document pel qual es posa en coneixement al Cadastre que s'ha 

produït una modificació en l'immoble que afecta a la seva descripció cadastral. 

 

És obligatori formalitzar quan es duguin a terme els següents fets, actes o negocis: 

o La realització de noves construccions i l'ampliació, rehabilitació, reforma, 

demolició o enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. 

o La modificació d'ús o destinació i els canvis de classe de cultiu o aprofitament. 

o La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles. 

o L'adquisició de la propietat, així com la seva consolidació. 

o La constitució, modificació, adquisició de la titularitat d'una concessió 

administrativa i dels drets reals d'usdefruit i de superfície, així com determinats 

drets de gaudi. 

o Les variacions en la quota de participació que correspongui a cadascun dels 

cònjuges en els béns immobles comuns, així com la composició interna en la quota 

de participació de cada un dels comuners, membres o partícips de les comunitats o 

entitats sense personalitat jurídica. 
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 Qui està obligat a declarar davant el Cadastre? 

Amb caràcter general estan obligats a declarar els titulars dels drets de propietat, concessió 

administrativa, superfície i usdefruit, quan es produeixi qualsevol dels fets, actes o negocis 

recollits legalment que han de ser objecte de declaració.  

 

S'exceptuen de l'obligació de declarar els següents supòsits:  

o Quan s'hagi remès la informació al Cadastre a través del procediment de 

comunicació, com és el cas de les comunicacions de Notaris i Registradors de la 

propietat.  

o Quan s'hagi presentat una sol·licitud de baixa per l'anterior titular cadastral en el 

termini establert per declarar el corresponent fet, acte o negoci.  

o Quan ja hagi estat declarat per un altre en el cas que fossin diversos els obligats a 

declarar un mateix fet, acte o negoci.  

 

L'incompliment d'aquesta obligació constitueix una infracció tributària simple que pot ser 

objecte de sanció. 

 

 Quins terminis existeixen per presentar les declaracions? On i com es presenten? 

El termini per presentar una declaració cadastral és de dos mesos des del dia següent al fet, 

acte o negoci que és objecte de la declaració. 

 

Per al còmput d'aquest termini es té en compte, segons els casos, la data d'acabament de les 

obres, de l'atorgament de l'autorització administrativa de modificació d'ús o destinació, de 

l'escriptura pública o del document en què es formalitzi la modificació pertinent. 

 

El lloc de presentació de les declaracions pot ser: 

o La Gerència, Subgerència o unitat local del Cadastre de la Delegació d'Economia i 

Hisenda en què s'integren. 

o L'Ajuntament del terme municipal on està situat l'immoble a què es refereix la 

declaració o l'entitat pública que gestiona l'Impost sobre Béns Immobles. 

o La Seu Electrònica del Cadastre. 
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Les declaracions cadastrals s'han de fer en els models normalitzats 901N, 902N, 903N o 904N 

acompanyats de la documentació corresponent. Aquests models estan disponibles al Portal del 

Cadastre. 

 

 Com Cadastre contracta l’actualització de la seva Base de Dades Cadastral? 

Cadastre és una institució que no té mitjans (humans i tècnics) per poder dur a terme una 

actualització de la base de dades cadastral d’un o varis municipis alhora, és per això, que 

aquest contracta a empreses a través de licitacions per concurs per tal de realitzar les tasques 

d’actualització.  

 

Cadastre marca a les empreses contractades les pautes a seguir per realitzar els treballs 

d’actualització, mitjançant la imposició de dos Plecs de Prescripcions Tècniques, el PPT per a 

l’actualització de la cartografia i el PPT per a l’actualització de la Base de Dades alfanumèrica.  
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4. Plec de prescripcions tècniques pels treballs d’actualització de la 

cartografia cadastral 

4.1   Direcció i control dels treballs 

Les empreses adjudicatàries estan obligades a facilitar a la Direcció Tècnica dels treballs i al 

personal que amb la mateixa col·laborin, la inspecció i vigilància dels mateixos en qualsevol de 

les fases, facilitant així mateix per a tals fins, l'accés a les seves instal·lacions. 

 

Prèviament a l'execució dels treballs, l'empresa adjudicatària comunicarà a la Direcció General 

del Cadastre:  

 La persona que designa com a Delegat del contractista.  

 Personal que efectuarà els treballs en les seves diferents fases i la seva qualificació 

tècnica.  

 Equips que s'utilitzaran i característiques dels mateixos.  

 Programa de treball, desglossat per fases. 

 

4.2   Controls de qualitat dels treballs 

Per assegurar la qualitat de la cartografia que s'obtingui cal que es facin controls de qualitat 

dels treballs, que permetin homogeneïtzar els resultats, i facilitar la direcció i control del 

Director dels mateixos. 

 

Els controls de qualitat seran d'obligat compliment i s'adjuntaran a l'expedient, formant el 

conjunt de tots ells un informe global sobre la realització dels treballs.  

 

Els controls de qualitat seran realitzats o supervisats, segons els casos, pel Director dels 

treballs o seus col·laboradors, i en ells han de constar clarament indicats, la comprovació que 

s'ha realitzat, la identificació de la persona que els ha executat, i la data. 
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4.3   Normes generals de la cartografia cadastral urbana 

4.3.1 Sistema de Referència 

S’utilitzarà el Sistema de Referència DATUM ETRS89.  

Els paràmetres més significatius del ETRS89 són: 

 El·lipsoide geocèntric GRS80: 

o Semieix major: a=6.378.137 m 

o Semieix menor: b=6.356.752 m 

o Aplanament: 1/f=298.257  

o Velocitat angular de la Terra: 7292115·10-11 rad/s 

 Datum: 

o Origen: el centre de masses de la Terra. 

o Eix Z: en la direcció del Pol Convencional Terrestre a l'època 1984. 

o Eix X: intersecció del meridià de referència IERS i el plànol que passant per 

l'origen és perpendicular a l'eix Z. 

o Eix Y: completant el sistema ortogonal dextrogir. 

 Origen de les altituds: Les altituds quedaran referides al nivell mitjà del mar a Alacant. 

 

4.3.2 Sistema Geodèsic  

Per a les coordenades geodèsiques s'utilitzarà Regente. REGENTE és el conjunt de vèrtexs 

implantats per l'IGN i que estan units mitjançant observació a la xarxa ERGPS. 

 

4.3.3 Sistema cartogràfic de representació. Quadricula. 

S'emprarà la Projecció Universal Transversa de Mercator (UTM) com a sistema cartogràfic de 

representació de la cartografia cadastral urbana en tot el territori nacional, que és l'adoptat 

per a les sèries cartogràfiques oficials de l'Estat a partir del Decret 2303/1970, del 16 de juliol.  

 

Les versions gràfiques de la cartografia cadastral urbana incorporaran en la seva representació 

la quadrícula UTM: CUTM, segons la simbologia establerta en les instruccions de representació 

d'aquestes normes, a intervals de la magnitud que, en cada escala, correspongui a un 

decímetre del pla: pentadecamètrica, hectomètrica, bihectomètrica o pentahectomètrica per 

les escales 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000. 
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4.4   Normes específiques per a cada sèrie cartogràfica cadastral urbana  

4.4.1. Classificació i denominació de les sèries  

Les sèries cartogràfiques cadastrals urbanes que s'integren en el Cadastre Immobiliari Urbà 

estan constituïdes per:  

 El plànol parcel·lari a escales 1:1000 i, excepcionalment 1:500 o 1:2.000 per a la 

representació detallada de la base geogràfica del sòl de naturalesa urbana en la qual 

s'inclou la definició espacial dels béns immobles d'aquesta naturalesa, i que s'obté per 

processos directes d'observació i mesurament.  

 El plànol general dels termes municipals a escala 1:5000 que, sobre una base 

cartogràfica del territori, representa les delimitacions del sòl de naturalesa urbana.  

 

A cadascuna de les tres sèries corresponen les denominacions i sigles:  

Denominació genèrica per al conjunt de sèries: 

 "Cartografia Cadastral" ................................................................................... "CC"  

 "Cartografia Cadastral Urbana" .................................................................. "CC-O"  

 

Denominacions individuals:  

 "Cartografia Cadastral Urbana a escala 1:1000" ...................................... "CC-U1"  

 "Cartografia Cadastral Urbana a escala 1:500 ........................................" CC-U0 " 

 "Cartografia Cadastral Urbana a escala 1:2000" ..................................... "CC-U2"  

 

Aquestes sèries inclouen els plànols parcel·laris esmentats la representació del qual s'efectua a 

les escales indicades.  

 "Cartografia Cadastral Urbana a escala 1:5000" ................................... "CC-U5 " 

Sèrie que inclou els plànols d'informació general. 

 

4.4.2. Subdivisió del territori en fulles cartogràfiques. 

Les sèries de cartografia cadastral contemplen el territori com un domini de representació 

continu, tant en versions convencionals com numèriques.  

 

L'estructura de subdivisió del terreny en fulls de formats manejables que afecta aquesta 

cartografia és comú per a ambdues versions i es normalitza amb els següents criteris: 

 



METODOLOGIA DE TREBALL PER A LA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ CADASTRAL 

 

17 
 

Formats i distribució de les fulles 

La superfície representada en un full de qualsevol sèrie és la corresponent a un format 

rectangular on els costats són de 100 cm i 50 cm en les direccions X i Y de la quadrícula CUTM 

respectivament.  

 

Com a conseqüència, en cada escala, el format en dimensions terreny és:  

CC-U0 (1: 500) ---------- -------------------------------- -------------- X = 500 m. I = 250 m  

CC-U1 (1:1000) ------------------------------------------ ------------- X = 1000 m. I = 500 m  

CC-U2 (1:2000) ------------------------------------------ ------------- X = 2000 m. I = 1000 m  

CC-U5 (1:5000) ------------------------------------------ ------------- X = 5000 m. I = 2500 m  

 

Els orígens de cada fulla (coordenades mínimes de la mateixa) seran sempre múltiples exactes 

del seu format en dimensions terreny, de manera que s'origini una distribució matricial 

contínua en tot el domini representat. 

 

Referenciació de les fulles 

La identificació d'una fulla de cartografia cadastral urbana es realitza a través de la 

concatenació de dos elements: la quadrícula bàsica de la CUTM en què es troba i una 

Referència de Pla.  

 

La quadrícula bàsica està constituïda per la divisió en zones de l’el·lipsoide de referència 

segons fusos de 6º de longitud i faixes de 8º de latitud que tenen una distribució i denominació 

reconeguda internacionalment.  

 

La Referència de Pla és una clau alfanumèrica constituïda per dues lletres i cinc números 

distribuïts en quatre grups amb uns criteris específics.  
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5. Plec de prescripcions tècniques pels treballs d’actualització del 

cadastre de rústica i urbana 

5.1   Objecte del contracte 

Són objecte del contracte tots els Béns Immobles continguts en les següents parcel·les: 

 Les parcel·les urbanes, incloent-hi aquelles que tinguin cultius. 

 Les següents parcel·les de rústica:  

o Les que tenen una o més construccions en el seu interior, indispensables o no 

per al desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, 

qualsevol que sigui el seu ús.  

o Les que sense tenir edificació, sigui necessari ajustar, per ser limítrof amb 

l'àrea urbana, o amb una altra parcel·la rústica amb edificació, que siguin 

necessari modificar per reflectir degudament la realitat cadastral. 

 

També és objecte de contracte: 

 Elaborar les dades alfanumèriques de les parcel·les anteriors, d'ordre jurídic i tècnic-

cadastral, que es recolliran en format FIN2006, de manera que es capturi la realitat 

cadastral de les parcel·les i els seus béns immobles. 

 Elaborar els plànols digitals en format FXCC de cadascuna d'aquestes parcel·les, amb 

totes les plantes significatives i els usos diferenciats, no només la planta general, i 

segons el format d'intercanvi vigent de confecció dels FXCC, reflectint la realitat física 

de les parcel·les objecte del contracte. 

 Els expedients d'alteració pendents en la Gerència a data d'inici dels treballs i els que 

vagin entrant durant la realització dels mateixos. Aquests hauran d’estar degudament 

verificats i, si escau requerits als particulars, per ser lliurats a l'empresa, que procedirà 

a seva execució.  

 Confeccionar llistats adequats, segons la direcció dels treballs, de parcel·les amb 

alteracions no declarades, per ser objecte d'inspecció. 

 Els treballs d'actualització de les cartografies de Urbana i Rústica, amb perfecta 

continuïtat entre ambdues, amb independència de l'existència de dos mapes per a 

cada municipi.  
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5.2   Documentació a lliurar a l’empresa 

La Gerència lliurarà a l'empresa una relació d'immobles a actualitzar amb les inconsistències 

tant gràfiques com alfanumèriques o, si escau, els criteris per a la identificació dels immobles o 

parcel·les amb incidències. 

 

Es lliurarà a l'empresa adjudicatària, en el format FIN corresponent, una còpia de la base de 

dades alfanumèrica. 

 

Així mateix es lliurarà a l'empresa adjudicatària una còpia de la cartografia cadastral urbana 

(convencional, base, informatitzada o digital), informació gràfica existent de les parcel·les (FX-

CC digital), així com tots els plànols presentats juntament amb les declaracions d'alta i alteració 

de dades cadastrals.  

 

Per a l'actualització de les construccions en sòl rústic es lliurarà la cartografia cadastral urbana 

convencional a escala 1:5000, i la cartografia cadastral rústica existent. Així mateix, es lliuraran 

les ortofotos i les fitxes de les construccions agràries procedents de les renovacions.  

 

També s'aportaran els expedients cadastrals pendents que es refereixin a alguna alteració dels 

béns immobles, tant urbans com rústics amb construcció. 

 

5.3   Descripció dels treballs 

L'empresa procedirà a la investigació i actualització de les dades cadastrals de les parcel·les i 

dels immobles que, dins l'àmbit territorial establert, estiguin afectades per alguna incidència 

de les determinades pel Responsable del contracte entre les instruccions dictades per a la 

realització dels treballs.  

 

Per a això es realitzaran els treballs de captura d'informació física dels immobles, actualització 

de la base de dades alfanumèrica, actualització de la cartografia cadastral i altres paràmetres, 

tal i com indiquen les directrius establertes per la DGC, per tal de corregir els errors detectats a 

la base de dades cadastral. 
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S’indiquen a continuació els treballs a realitzar per ordre de prioritat: 

 Depuració de buits i cavalcaments en la cartografia. Ajustos cartogràfics amb la 

ortofoto. 

 Depuració de l'encreuament gràfic-alfanumèric. 

 Fotografia georeferenciada de la façana. 

 Depuració d’inconsistències de caràcter econòmic. 

 Depuració d’inconsistències de valoració. 

 Depuració d'altes, baixes, i modificacions de vies, així com re-numeracions de números 

de policia. 

 Localització d'antics disseminats i realització de FXCC. 

 

5.4   La Referència Cadastral 

La identificació i control dels nous béns immobles urbans que formaran part del fitxer cadastral 

es durà a terme mitjançant la referència cadastral, que s'obtindrà a partir de la cartografia, 

d'acord amb les condicions que s'indiquen i totes aquelles emanades de la DGC. 

 

Amb caràcter general, d'acord amb el que preveu el Reial Decret pel qual es desenvolupa el 

TRLCI, la referència cadastral s'assignarà amb motiu de la primera inscripció d'un bé immoble 

en el Cadastre i en cap cas es podrà assignar a un bé immoble una referència cadastral que 

hagués pertocat a un altre amb anterioritat. Tampoc podrà ser modificada cap referència 

cadastral sense causa regulada que ho justifiqui. 

 

S'assignarà una única referència cadastral per cada bé immoble, tant en sòl urbà com rústic. 

 

La referència cadastral de cada bé immoble urbà constarà de vint caràcters. Els catorze primers 

identificaran la parcel·la cadastral, els quatre següents, els diferents béns immobles que conté, 

i els dos últims estaran destinats a dígits de control. La determinació de la referència cadastral 

dependrà de les condicions específiques del bé immoble del què es tracti: 

a) Béns Immobles de caràcter urbà a efectes cadastrals: d'acord amb el criteri general de 

determinació de referència cadastral per béns immobles de classe urbana, detallat a 

anteriorment. 

b) Les construccions ubicades en sòl rústic que no resultin indispensables per al 

desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes, o forestals: 
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 En els municipis en els quals no s'hagi realitzat un PVCCG (Procediment de 

Valoració Colectiva de Caràcter General) amb posterioritat a l'1 de gener de 

2006, la referència cadastral a assignar al bé immoble urbà integrat per la 

construcció i el sòl ocupat (antic disseminat) estarà constituïda per les catorze 

primeres posicions de la referència cadastral del bé immoble rústic en què es 

trobi enclavat, numerant correlativament les quatre següents i calculant els 

corresponents caràcters de control. 

 En els municipis en què s'hagi realitzat un PVCCG amb posterioritat a l'1 de 

gener de 2006, tindran la consideració de bé immoble rústic. Per tant es 

donaran d'alta assumint la referència cadastral de la parcel·la rústica sobre la 

qual estiguin situades. El mateix criteri es seguirà per als béns immobles 

d'aquestes característiques que ja constin a la base de dades cadastral, d'acord 

amb les directrius marcades pel Responsable del contracte. 

 

Dels 20 caràcters que constitueixen la referència cadastral, en aquest Plec es detalla l'obtenció 

dels primers catorze per als béns immobles urbans, agrupats en dos blocs de set caràcters 

cadascun: 

 El primer bloc, constituït pels set primers caràcters identifiquen l’illa (segons 

coordenades UTM) i la parcel·la (per ordre correlatiu dins de l'illa).  

 El segon bloc, constituït pels set segons caràcters identifiquen el plànol a escala 

1/1000, 1/500 o 1/5000 en el qual es trobi representada l'illa o si escau la parcel·la, per 

les seves coordenades UTM. 

 

El desglossament del significat dels diferents caràcters que composen la referència cadastral ja 

s’ha explicat en l’apartat introductori número 3 d’aquest treball.  

 

5.5   Elaboració de dades gràfiques de cada bé immoble 

Per a l'elaboració dels documents FX-CC georeferenciats i integrats en el parcel·lari cadastral, 

s'utilitzarà la informació aportada per la Gerència i s'actualitzaran les dades de cada parcel·la 

objecte del contracte, portant a terme, si s'escau, amb els oportuns treballs de camp. Per a 

això es realitzaran les tasques de:  

 Localització i incorporació de les característiques físiques no reflectides en el 

parcel·lari, comprovació de mesures, alineació d'illa, límits i configuració de parcel·les, 

usos, etc.  
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 Realització de la fotografia digital i el document gràfic FX-CC.  

 Digitalització per a la integració en cartografia. 

 

5.6   Calendari i controls  

La Gerència o Subgerència realitzarà els pertinents controls de qualitat en les diferents fases 

del projecte, per mitjà de les eines disponibles, i d'acord amb les instruccions de la SGVI. 

Caldrà observar de manera rigorosa el calendari del pla de revisions. 

 

5.7   Entrega, validació i carga dels treballs 

Els formats de lliurament seran els següents: 

 Fitxer magnètic en format FX-CC georeferenciat. 

 Si és el cas , cartografia cadastral en format FICC. 

 

El fitxer cadastral magnètic d'intercanvi de dades cadastrals contindrà els resultats dels treballs 

de camp realitzats i la incorporació dels expedients cadastrals. 

 

La gravació de les dades cadastrals es podrà realitzar a la Gerència, seguint les normes 

contingudes en la "Resolució de la Direcció General del Cadastre, de 23 de juny de 2000, per la 

qual s'aprova el document de seguretat del fitxer de SIGECA en aplicació del Reglament de 

mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal", 

un cop realitzades les comprovacions oportunes. 

 

S'aportarà una relació en paper i en suport magnètic (codi ASCII) de les finques/càrrecs 

detectats com omissió, tant total com parcial, contenint la referència cadastral, la direcció i la 

titularitat. 

 

Així mateix, es presentaran relacions similars dels expedients cadastrals lliurats i dels immobles 

que es donen de baixa en cadastre (en este últim cas un petit informe justificant la causa de la 

baixa), tot això d'acord amb el criteri del Responsable del contracte. 

 

L'empresa aportarà també els plans de presa de dades en camp, en el cas d'urbana, i els 

croquis parcel·laris a mà alçada que s'hagin utilitzat en la captura d'informació, en el cas de les 

construccions en sòl de naturalesa rústica. 
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Es prestarà especial atenció a la gravació de les dades de tipologia constructiva, data de 

construcció, data i tipus de reforma. Aquestes dades han de ser revisats per a la seva 

adequació a l'estat real de les finques. 

 

A les finques en règim de propietat horitzontal s'atendrà especialment a l'estructura i 

assignació d'elements comuns. 

 

A les finques en règim de propietat vertical s'identificaran tots els locals que permetin un ús 

independent. 

 

En els nous immobles, segregacions, parcel·lacions i altes, es prestarà una atenció especial a la 

depuració de inconsistències en les dades de titularitat i domicili fiscal, així com a l'adequació 

de les direccions dels objectes tributaris a la realitat. 
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6. Projecte d’actualització cadastral  

En aquesta part final del treball s’ha dut a terme un cas pràctic d’actualització cadastral de la 

urbanització de “La Campinya”, situada al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona), on 

s’ha posat en pràctica els conceptes adquirits en la primera part del projecte. L’objectiu és 

detectar béns immobles no actualitzats a la base cadastral i actualitzar-los posteriorment.  

 

6.1   Condicions generals 

6.1.1 Acatament de les condicions generals del plec 

Aquest petit projecte s’ha executat seguint, en la mesura del possible, els plecs de 

prescripcions tècniques (PPT) facilitats per Cadastre (els quals han estat explicats anteriorment 

en aquest treball), com si es tractés d’una contractació d’una suposada licitació tal i com 

s'estableix en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) pel qual es regeix un 

concurs. 

 

6.1.2 Sigles i acrònims utilitzats en la memòria 

En la memòria tècnica s'han utilitzat les inicials i acrònims següents:  

 BDC: Base de Dades Cadastral  

 BBDD: Base de Dades 

 DGC: Direcció General del Cadastre  

 FIC: Format d'Intercanvi Cadastral  

 IBI: Impost de Béns Immobles  

 IGN: Institut Geogràfic Nacional  

 OVC: Oficina Virtual del Cadastre  

 PCAP: Plec de Clàusules Administratives Particulars  

 PPT: Plec de Prescripcions Tècniques  

 RC: Referència Cadastral  

 SIG: Sistema d'Informació Geogràfica  

 SIT: Sistema d'Informació Territorial  

 FXCC: Format d’intercanvi de la cartografia cadastral 
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6.2  Metodologia dels treballs a realitzar 

En la metodologia proposada en aquest treball s’ha fet especial èmfasi en la utilització de les 

noves tecnologies, com pot ser un SIG potent com el ArcGIS, per tal de realitzar les tasques de 

detecció d'alteracions cadastrals en finques tant urbanes com disseminades i rústiques. 

 

A continuació es descriuen les tasques principals descrites en el PPT del fictici concurs, 

juntament als procediments d'elaboració del producte, així com l'estructura i desglossament 

de tasques. 

 

L’estructura del procés complert dels treballs és el següent: 

 Realització dels treballs previs 

 Detecció d'omissions i comunicacions 

 Detecció prèvia d'omissions 

 Detecció d’alteracions 

 Control de qualitat de les omissions detectades 

 Treballs de camp de comprovació, edició, fotografia i identificació d'usos 

 Notificació de les omissions 

 Atenció al públic 

 Recepció de documentació 

 Anàlisis de la documentació 

 Formalització de requeriments 

 Tramitació dels expedients cadastrals 

 Execució de la carpeta cadastral 

 Determinació de la Referència Cadastral (si escau) 

 Elaboració de dades alfanumèriques 

 Elaboració de dades gràfiques 

 Comprovació i validació dels FXCC  

 Intercanvi de dades amb la Gerència 
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6.3   Desglossament de tasques 

6.3.1 Realització dels treballs previs 

La realització dels treballs previs ha inclòs l'obtenció de la informació base del municipi escollit 

i la implementació en el SIG (ArcGIS) que s’ha utilitzat per al projecte. 

 

6.3.1.1 Obtenció de la informació base 

En un primer moment, s’ha recopilat tota la informació necessària per possibilitar l'inici de la 

revisió municipal, incloent els arxius en format GIS tant de les parcel·les com de les 

construccions i que han permès l'organització dels processos de revisió. En aquest cas pràctic, 

no s’ha inclòs les declaracions voluntàries del municipi, ja que no hem signat cap acord amb 

aquest i, per tant, no les podem tenir.  

 

La documentació de partida que s’ha tingut per als treballs de revisió es resumeix en: 

 Cartografia Cadastral: urbana i rústica en format shapefile. Obtinguda a través de la 

Seu Electrònica del Cadastre amb un certificat digital. En aquest cas s’ha utilitzat un 

DNI electrònic.    

 Bases de dades alfanumèrica: en format FIN corresponent. Obtinguda a través de la 

Seu Electrònica del Cadastre amb un certificat digital.  

 Ortofotos i fotogrames de l'últim vol: Han sigut útils les imatges ràster o ortofotos 

disponibles per a la interpretació dels elements cadastrals. S’han utilitzat les imatges 

dels vols més recents realitzades pel ICC. 

 

Altre documentació complementària que s’ha utilitzat en els treballs és:  

 Cartografia digital de la zona disponible a escala 1/5.000 del ICC.  

 

6.3.1.2 Implementació en el SIG 

A través del ArcGIS s’ha implementat un Sistema d'Informació Geogràfica per al municipi, on 

s’ha unit tota la informació referent a la cartografia, ortofotos, vols aeris. 

 

Totes aquestes capes, de valuosa informació, estan degudament georeferenciades i creuades 

amb la informació gràfica i alfanumèrica de Cadastre. 

 

En aquest cas pràctic, aplicat a la urbanització de “La Campinya”, al ser una zona de revisió 

petita només s’ha utilitzat la informació cartogràfica i alfanumèrica proporcionada per 
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Cadastre a més d’ortofotos de diferents organismes, excloent així altre tipus d’informació que 

no ha sigut necessària en aquest cas.   

 

6.3.2 Detecció d’omissions i comunicacions 

Sense tenir en compte les actuacions procedents d'expedients oberts d'alteracions 

promogudes per l’administració, s’han realitzat les tasques necessàries per a la detecció 

d'omissions en el Cadastre amb l'objectiu d'incorporar les modificacions oportunes a la base 

de dades d’aquest.  

 

S’ha inclòs en aquesta tasca la identificació i localització de parcel·les urbanes o rústiques que 

estan tributant i no disposen de cartografia i d'aquelles parcel·les que es puguin detectar que 

no estan tributant ni estan cartografiades.  

 

Els treballs de detecció d'omissions, que han sigut previs a l'actualització de la base de dades 

cadastral, han estat formats per: 

 Detecció prèvia de construccions, amb detecció d'omissions potencials mitjançant la 

utilització de la cartografia de Cadastre i ortofotos actuals, tot integrat dins del 

software SIG escollit (ArcGIS en aquest cas).  

 Posterior detecció d'alteracions, amb revisió visual amb la cartografia, ortofotos i base 

alfanumèrica de la BDC.  

 Control de qualitat de les omissions detectades.  

 Treballs de camp, si és necessari, per a la comprovació d'alteracions i omissions 

detectades que no s’han pogut demostrar en els processos anteriors. 

 Verificació final i informe de detall de les omissions detectades. 

 

6.3.2.1 Detecció prèvia d’omissions 

Amb les dades de parcel·les urbanes i construccions tant de rústica com d'urbana s’ha dut a 

terme una detecció prèvia de possibles edificacions que no estaven en la cartografia cadastral i 

que eren necessàries incorporar a la base de dades cadastral.  

 

Aquesta detecció s’ha realitzat per poder determinar les zones en què s’haurà de realitzar 

posteriorment la revisió i detecció d'alteracions, mitjançant treball de gabinet i camp, en cas 

de no existir declaració voluntària.  
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El procés de detecció prèvia d'omissions s’ha executat mitjançant el procés de:  

 Extracció i anàlisi d'omissions amb programari SIG (Annexos nº1) 

 

La detecció prèvia d'omissions s’ha validat en tot moment amb la Seu del Cadastre per 

comprovar que no es tractés de modificacions recents. Posteriorment a les omissions validades 

es va començar amb la fase de revisió visual. 

 

Extracció i anàlisi de la informació disponible amb programari SIG  

En aquesta part, s’han utilitzat diverses fonts de dades que han proporcionat informació 

autèntica de la presència d'edificacions. Les fonts que s’han utilitzat han sigut: 

 Cartografia vectorial del Cadastre en format shapefile:  

o Parcel·les urbanes 

o Parcel·les rústiques 

o Construccions urbanes 

o Construccions rústiques 

 Base topogràfica a escala 1:5000 del ICC. 

 Ortofotografies del ICC de màxima actualitat i màxima resolució (25cm). 

 

Amb aquesta informació i mitjançant tècniques SIG i revisions manuals s’ha detectat en una 

primera fase aquelles construccions o parcel·les que no estaven dibuixades a la cartografia del 

Cadastre i que han sigut un input de revisió en el projecte.  

 

A la pràctica, s’han carregat al programari ArcGIS totes les fonts dades necessàries abans 

citades. Un cop s’ha carregat la cartografia vectorial de rústica i urbana s’ha efectuat un 

“Select By Location” de les parcel·les rústiques que intersecten amb les parcel·les urbanes amb 

un buffer de -10m. Seguidament s’ha fet un “Switch Selection” o invertir selecció a la capa de 

les parcel·les rústiques i finalment un “Merge” o unió de les capes Parcel·les DGC i Parcel·la 

rústica. Fent aquests processos s’ha aconseguit obtenir la unió i delimitació de les parcel·les de 

rústica i urbana del municipi escollit, per així identificar correctament les finques a revisar.  
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figura: 2 Parcel·lari rústic i urbà del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana 

 

Un cop s’ha tingut preparada la base cartogràfica de Cadastre (referida a les parcel·les i 

construccions), gràcies a les ortofotos de màxima actualitat s’han seleccionat les finques que 

tenien construccions sense la cartografia dibuixada:  

 

figura: 3 Identificació de construccions no actualitzades 

 

Seguidament s’han importat les referències cadastrals de les parcel·les seleccionades, 

generant un arxiu en Excel amb totes les localitzacions que seran revisades en les següents 

fases i que són fonts potencials d'alteracions no declarades. En qualsevol cas, el resultat 
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d'aquesta fase en un suposat contracte d’una licitació s’hauria de lliurar a la Direcció Tècnica 

del projecte per a la seva revisió i validació. 

 

 

 

 

figura: 4 Extracció de les Referències Cadastrals 

 

En aquest cas concret, a la zona del barri de “La Campinya” s’han detectat 56 béns immobles 

amb construccions sense cartografia, o el que és el mateix, 56 béns immobles amb possibles 

irregularitats cadastrals. Aquestes finques són les que s’han revisat amb més deteniment a la 

següent fase del projecte. 

(S’adjunta Excel del llistat d’omissions prèvies com Annexos núm. 2) 
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6.3.2.2 Detecció d’alteracions amb revisió visual 

La detecció d'alteracions s’ha desenvolupat amb la informació recollida en la fase anterior on 

s’han revisat tots aquells béns immobles urbans i construccions en sòl rústic que havien sortit 

aptes per a la revisió. Aquest procés s’ha dut a terme visualitzant conjuntament la cartografia 

cadastral i les dades alfanumèriques de la BDC. 

 

La revisió visual s’ha dut a terme mitjançant l’aplicació web Goolzoom, la qual ens ha permès 

consultar les dades alfanumèriques corresponents a la referència cadastral dels béns immobles 

i visualitzar les ortofotos del PNOA, de Google Maps així com la cartografia WMS del Cadastre. 

A més, ens ha permès obtenir imatges a peu de carrer gràcies al Google Street View que està 

incorporat al web.  

 

figura: 5 Aplicació web GOOLZOOM 

 

També s’han realitzat consultes a la Seu Electrònica de Cadastre. Des del web s’ha pogut 

verificar l'última versió de la informació cartogràfica del cadastre en una parcel·la i verificar la 

informació alfanumèrica. També permet tenir les ortofotos del PNOA com a fons: 

 

 

figura: 6 Visor cartogràfic de la web de la Seu Electrònica de Cadastre 
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S’ha tingut en compte, en tot cas, que la base alfanumèrica és la que determina en última 

instància l'existència o no d'una omissió, de manera que ha sigut motiu de consulta en 

qualsevol de les alteracions que s’han detectat mitjançant la revisió visual del territori.  

 

Per això, per a qualsevol omissió detectada s’ha contrastat amb la base de dades alfanumèrica 

de la Seu del Cadastre, ja que és possible que una informació errònia en el dibuix vectorial 

estigui correctament donada d'alta a la base de dades alfanumèrica. En aquest cas no 

constituirà una omissió. 

 

 

 

 

 

 

Consulta dades alfanumèriques:  Consulta dades gràfiques: 

  

figura: 7 Cerca de dades gràfiques i alfanumèriques a la web de la SEC 
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Per altre banda, s’han establert uns criteris per classificar les omissions detectades. Aquests 

criteris se’ls hi ha assignat un valor segons el grau d’importància de la omissió:  

 Edificació no donada d'alta (1)  

 Ampliació (2)  

 Piscines (3)  

 Reformes (4)  

 Canvi d'ús (5)  

 Altres criteris 

 

Per optimitzar el procés de detecció d’omissions s’ha creat un Excel de revisió amb cadascuna 

de les referències cadastrals detectades a la fase anterior. Juntament amb aquestes 

referències cadastrals s’han creat uns links de les webs del Goolzoom i de la Seu del Cadastre 

perquè clicant sobre d’ells es vagi directament al lloc on es troba cadascuna de les finques. En 

aquest Excel de revisió també s’ha anotat el tipus d’omissió que es tractava.  

 

(S’adjunta Excel de revisió com Annexos núm. 3) 

 

 

figura: 8 Excel de revisió 
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6.3.2.3 Control de qualitat de les omissions detectades 

Posteriorment a la detecció d'alteracions s’ha realitzat el control de qualitat de les omissions 

detectades, per comprovar que aquestes omissions corresponguessin als paràmetres 

establerts entre dades alfanumèriques i gràfiques. També s’ha controlat que la selecció de les 

referències cadastrals en la fase prèvia del projecte s'hagi realitzat correctament.  

 

Finalitzada la fase de control de qualitat es pot dir que s’han detectat un total de 25 béns 

immobles que presentaven alguna alteració amb la base de dades cadastral. D’aquests 25, 2 

eren omissions de nova construcció o edificacions no donades d’alta, 6 eren ampliacions (la 

majoria eren magatzems) i la resta, 17 béns immobles, presentaven piscines no declarades.   

 

Hi ha hagut casos, 3 béns immobles, en que han sortit dubtes sobre si presentava o no una 

omissió. Per esbrinar-lo s’ha enregistrat la corresponent referència cadastral per a una 

posterior revisió i comprovació d’aquesta a camp.   

 

6.3.2.4 Treballs de camp necessaris  

La fase de treballs de camp s’ha desglossat en dues tasques principals: la planificació de les 

rutes i la realització de la comprovació de dades en camp i obtenció de les fotografies de 

façana i obliqües de les parcel·les. 

 

El treball de camp s’ha realitzat directament en format digital utilitzant un equip portàtil com 

és el mòbil (és aconsellable portar un Tablet-PC si es disposa) amb un Excel de format 

preestablert per marcar les alteracions d'ordre físic de les finques a revisar. 

(S’adjunta Excel de revisió de camp com a Annexos núm. 4) 

 

Planificació de les rutes 

Mitjançant el programari SIG i amb la cartografia cadastral, s’han representat les finques del 

municipi i les parcel·les detectades amb possibles edificacions que no estan en la cartografia 

cadastral.  

 

Amb aquesta informació, i per al desenvolupament òptim dels treballs de revisió de camp, 

s’han planificat les rutes per realitzar la comprovació de dades d’aquelles unitats cadastrals 

rústiques i urbanes existents que no s’havien pogut verificar anteriorment de si es tractaven 

d’una omissió o no. 



METODOLOGIA DE TREBALL PER A LA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ CADASTRAL 

 

35 
 

 

S’han plantejat les següents metodologies per als treballs de camp:  

 Amb mitjans terrestres  

o A peu  

o En cotxe  

 Amb mitjans aeris  

o Drone 

 

Depenent de la tipologia del les finques que s’han revisat, s’ha seleccionat la metodologia, o 

combinació de metodologies, més apropiada. 

 

A més, per realitzar aquesta tasca, s’ha volgut tenir en compte la distribució de la xarxa de 

transport públic del municipi. D'aquesta manera es volia augmentar l'eficàcia dels 

desplaçaments i millorar el rendiment. Malauradament, la zona de la urbanització de “La 

Campinya” és un nucli de població mitjanament petit que no disposa de cap xarxa de transport 

públic als seus voltants, és per aquest motiu que per al projecte s’ha decidit realitzar una ruta a 

peu amb la utilització del drone per a la presa de fotografies de façana.   

 

 

figura: 9 Drone utilitzat per a la presa fotogràfica 
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Realització de la comprovació de dades en camp i obtenció de les fotografies de façana i 

obliqües de les parcel·les 

En aquest apartat s’ha inclòs aquelles possibles zones que presentaven incidències i que 

s'havien de realitzar comprovacions en camp per verificar de si es tractaven realment d’una 

omissió o no. També s’ha inclòs l’obtenció de fotografies de façana que permetés a posteriori 

la realització dels controls de qualitat oportuns, per la Direcció Tècnica del projecte. 

 

De cada parcel·la cadastral identificada i convenientment delimitada s’han capturat amb 

càmera digital tantes fotografies com eren necessàries per representar de forma completa i 

gràfica tots els detalls que es poguessin observar des de la via pública, de la façana o façanes. 

També s’han capturat detalls significatius, com ara, detalls de conservació. Totes les 

fotografies s’han arxivat en format JPG i s’ha creat un catàleg fotogràfic amb els detalls físics 

intrínsecs de cada element constructiu amb interès per a possibles futurs treballs de valoració. 

El catàleg fotogràfic està format per:  

 Foto oficial: on s’enquadra la façana principal completa de la finca. 

 Fotos complementàries (opcionals): de les vistes laterals i posteriors de la finca, així 

com de tots els detalls de construcció que es puguin observar des de qualsevol punt de 

la via pública.  

 

Els fitxers en format JPG s’han renombrat segons la corresponent referència cadastral per a la 

correcta organització i gestió de les fotografies.  

 

(S’adjunta catàleg fotogràfic com a Annexos núm. 5).  

 

Al final d’aquesta etapa del projecte, i amb l’ajuda de les fotografies preses a camp, s’ha 

detectat que una de les finques presentava la omissió de tenir un magatzem de més de 30m2 

no declarat. Les altres dues finques que s’han observat a camp s’ha confirmat que no tenien 

cap tipus d’omissió, ja que el que aparentment semblava uns magatzems s’ha observat que 

realment es tractaven de porxos sense quatre parets.  
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6.3.3 Notificació de les omissions: 

La notificació s’ha realitzat amb una carta "model" de notificació perquè el contribuent 

presenti la documentació referent a la Referència Cadastral requerida, amb detall de cada un 

dels documents i informació necessària per a la seva tramitació. La carta s'enviarà per correu 

postal. 

 

Les dades protegides de que disposa el Cadastre relatives al titular de la finca hauran de 

constar a la notificació. Per aquest cas pràctic, no es procedirà a realitzar notificacions ja que 

no es disposa d’aquestes dades confidencials, però s’explicarà com si és realitzés.  

 

Per tant, per obtenir una suposada major correspondència de les notificacions realitzades, en 

la carta s’inclourà: 

 Definició del tipus d'omissió: 

o Nova construcció (edificacions no donades d’alta) 

o Ampliació de superfície construïda (incloses piscines) 

o Reforma 

o Altres (reformes) 

 Dades del titular: 

o Nom del contribuent 

o DNI/NIF 

o Domicili fiscal 

o Referència cadastral del bé immoble 

 Informació sobre la documentació que ha d’aportar el titular referent a la finca 

o Model d'alteració cadastral correctament emplenat (902N, 903N o 904N) 

o Fotocòpia del títol de propietat o dret que ostenti a l'immoble 

o En cas de segregació, agrupació, agregació o divisió fotocòpia del document 

corresponent on es reculli l'alteració 

o En cas d'haver realitzat una obra nova, ampliació o rehabilitació de l'existent, 

fotocòpia del certificat de final d'obra 

o Fotocòpies de plànols a escala i acotats de situació del solar i definitius de cada 

planta diferent 

o Fotocòpia de l'últim rebut o justificant de pagament de l'Impost sobre Béns 

Immobles 

o Fotocòpies dels NIF, CIF o NIE del titular o titulars del bé immoble 
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figura: 10 Exemple de notificació d’una irregularitat a un ciutadà 

 

(S’adjunta model de notificació com a Annexos núm. 6). 
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La base de partida de les notificacions es realitzarà amb el llistat d'omissions netes validades. 

La validació pot ser que la realitzi el propi Ajuntament del municipi revisat, si així ho requereix, 

o que la realitzi la Direcció Tècnica del projecte. 

 

6.3.4 Atenció al públic  

El procediment a seguir i els elements a tenir en compte durant l'atenció al públic per a la 

recollida de la documentació necessària per a la tramitació dels expedients d'alteracions 

cadastrals, es basarà en assegurar que la presentació de la documentació referent a un model 

d'alteració cadastral sigui la necessària i suficient per a la seva posterior tramitació. 

 

És per això que, complementàriament a assegurar l'aportació de la documentació necessària, 

serà molt important l'anàlisi de la documentació en referència a les superfícies de parcel·la i 

construccions existents en la base de dades alfanumèrica cadastral, de manera que durant el 

procés d'atenció al públic aquesta s’haurà de consultar. 

 

Aquests treballs també comprenen l'assistència i informació al públic sobre qualsevol aspecte 

relacionat amb la regularització i actualització cadastral. 

 

6.3.4.1 Recepció de documentació  

Tots els expedients es tramitaran únicament amb fotocòpies dels documents originals, per la 

qual cosa es demanarà la fotocòpia de tota la documentació necessària per tramitar cada 

expedient. En el cas de que no disposin d'ella s'intentarà en la mesura del possible solucionar 

aquesta situació.  A continuació es detallen cadascun dels documents necessaris: 

 

DNI 

El primer document a requerir serà una fotocòpia per les dues cares del DNI del titular.  

 

En cas que acudeixi un representant del titular que tenim a la base de dades alfanumèrica 

cadastral, sol·licitarem el DNI del titular de la BDC i el DNI del representant, que serà el que 

signi el model cadastral. En aquest cas s'ha de marcar a la pestanya de representant del model 

on posa "Si actua com a representant de l'obligat a declarar" de l'apartat C. “IDENTIFICACIÓ 

DEL DECLARANT”. 
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figura: 11 Model de declaració cadastral 

 

 

figura: 12 Casella per a la identificació del declarant 

 

Documentació pública 

 Títol de la propietat: 

S'observarà que en l'escriptura quedi clar que s'acredita:  

 Titularitat de la parcel·la corresponent  

 Que es tracta de l'Immoble requerit 

 

En el supòsit que es sol·licités un canvi de titular hauria de quedar clara la cronologia dels 

titulars, és a dir, tenir informació sobre el pas del titular, que ens apareix a la BDC, fins el 

declarant de l'alteració. Això s’hauria d'acreditar amb documentació que s'adjuntaria a 

l'expedient. 

 

Si escau que el titular o declarant de la parcel·la no té documentació pública s'haurà d'aportar 

el contracte privat de compravenda o altra documentació que el substitueixi. S'ha de verificar 

en tot moment que es tracti de l'immoble requerit i del titular requerit. 
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 Escriptura que acrediti l’alteració: 

En el cas de segregacions, agrupacions, agregacions o divisions horitzontals es sol·licitarà la 

corresponent escriptura de segregació, agrupació, agregacions o divisió horitzontal, sense la 

qual l'alteració no podrà realitzar-se.  

 

Si es disposa d'escriptures de declaracions d'obra nova o ampliacions s'inclouran a l'expedient. 

 

Document origen de l’alteració 

En aquest punt es pretén obtenir el document que ens indiqui l'antiguitat o data de finalització 

de l'alteració a declarar. El document serà necessari en els casos següents:  

 Obra Nova  

 Ampliacions 

 Reformes  

 Demolicions  

 Canvis d'ús  

 

El document origen d’alteració per excel·lència serà el Certificat Final d'Obra. Si no es disposa 

d’aquest document es sol·licitarà la següent documentació per ordre de prioritat:  

 L'escriptura d'obra nova acabada  

 El certificat o informe del tècnic municipal o qualificat  

 Llicència d'obres  

 

Documentació gràfica 

Es sol·licitarà la documentació gràfica pertinent:  

 Plànols acotats per planta de la construcció objecte d'alteració  

 Plànol d'emplaçament  

 

Quan es tracti d'obres noves, ampliacions i reformes i no es tinguin els plànols es sol·licitarà al 

declarant un croquis cadastral.  

 

Documentació fotogràfica 

El contribuent ha d'aportar una fotografia de cadascuna de les façanes de la construcció. La 

documentació s'acceptarà tant en format físic paper com en format digital.  
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En el cas de segregacions, agregacions, agrupacions o divisions no serà necessària cap 

fotografia, però en la resta de casos sí que s'haurà de disposar sempre de les fotografies 

corresponents. 

 

Documentació annexa  

En molts casos no és necessària però pot ser complementària a la resta de documentació 

aportada per facilitar l'anàlisi i resolució de l'expedient. En aquest punt es podran recollir els 

rebuts de contribució (l'últim a ser possible), corresponents a la parcel·la declarada.  

 

Model emplenat (902N, 903N i 904N) 

Per finalitzar la recollida de la documentació cal verificar que el model s'hagi emplenat 

correctament. A continuació es detallen les dades a omplir: 

 La capçalera segons model: 

El primer que cal tenir omplerts dels models són les dades referents a la delegació d’Hisenda 

corresponent, el municipi de l’alteració cadastral i el tipus d’alteració a declarar segons model.  

 

figura: 13 Capçalera del model de declaració cadastral 

 

 Les dades de l’immoble corresponent objecte de l’alteració: 

Totes les caselles hauran de ser emplenades amb l'opció corresponent (en el cas de 

“Classificació del bé immoble”) i amb les dades completes d'ubicació de l'immoble a declarar.  

 

Si l'alteració té lloc sobre un disseminat, s'ha de comprovar que la ubicació indicada en el 

model en els requadres de “Polígon” i “Parcel·la” siguin correctes. 



METODOLOGIA DE TREBALL PER A LA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ CADASTRAL 

 

43 
 

 

figura: 14 Casella per a la identificació del bé immoble 

 

 Dades referents al declarant (representant o titular): 

Totes les caselles hauran de ser emplenades amb les dades d'identificació del contribuent. En 

el cas que el contribuent sigui un representant s'ha de marcar la primera casella.  

 

És molt important que les dades de contacte (telèfon i domicili) siguin correctes.  

 

figura: 15 Casella a emplenar amb les dades del declarant 

 

6.3.4.2 Anàlisis de la documentació 

Durant la recollida de tota la documentació necessària es realitzarà un anàlisi simultani de la 

documentació aportada respecte a les dades que s'incorporen amb l'alteració cadastral.  

 

Amb aquest anàlisi es facilitarà la tasca del tramitador, eliminant possibles embussos a la 

cadena de producció dels expedients, i sobretot evitant el retard de la resolució de l'expedient 

a causa de requeriments de documentació durant el procés.  
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Superfície de parcel·la  

S'haurà d'analitzar que la superfície de parcel·la de l'escriptura i dels plànols coincideixi amb 

les dades alfanumèriques i gràfiques cadastrals: 

 Si les superfícies són coincidents o es troben dins de les toleràncies admissibles per 

Cadastre estarà correcte i es podrà finalitzar l'expedient. 

 Si les superfícies no són coincidents, es podran donar dos casos: 

o Creació d'un nou expedient d'alteració cadastral, que haurà de ser anterior o 

posterior a l'alteració que es vol tramitar. En aquest cas es requerirà tota la 

documentació necessària per complementar el nou expedient en qüestió. 

o Requerir documentació complementària a adjuntar a l'expedient que es 

tramita perquè la correcció es faci paral·lelament a la tramitació de 

l'expedient. 

 

Superfície construïda  

S'analitzarà amb el declarant que la superfície construïda ja existent a la BBDD alfanumèrica 

cadastral coincideixi amb la realitat, contrastant-lo amb la documentació gràfica aportada.  

 

En el cas concret de les Reformes serà convenient anotar d'alguna manera, en la 

documentació aportada, els canvis en elements estructurals o no estructurals que s’hagin 

realitzat en el immoble. D'aquesta manera es facilitarà al tramitador l'aplicació d'un tipus o un 

altre de reforma (mínima, mitjana o total). 

 

6.3.4.3 Formalització de requeriments  

Quan la documentació aportada a l'expedient sigui insuficient es farà una sol·licitud al 

presentador, de la documentació no aportada o deficient. 

 

Si la documentació aportada continua sent insuficient, o existeixen incongruències per a la 

correcta resolució, es procedirà a l'anàlisi de la mateixa. Es determinarà una possible resolució, 

la consulta a Gerència o la devolució de l'expedient a la mateixa. 

 

6.3.5 Tramitació dels expedients cadastrals 

S'elaboraran les dades gràfiques i alfanumèriques dels expedients d'alteracions cadastrals per 

qualsevol concepte que motivi una modificació de la Base de Dades Cadastral conforme les 

instruccions i especificacions emeses per la Gerència de Cadastre.  
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Els objectius en aquesta fase són obtenir els següents documents:  

 Execució de la carpeta cadastral. 

 Determinació de la Referència Cadastral de cada unitat (si escau).  

 Elaboració de dades alfanumèriques. 

 Elaboració de dades gràfiques. 

 Gravar la informació necessària en suport magnètic, segons el format d'intercanvi de 

dades cadastral. 

 

6.3.5.1 Execució de la carpeta cadastral 

Aquells expedients validats que continguin tota la documentació necessària per poder 

començar la seva tramitació per incorporar-la a la base de dades cadastral, es procedirà a 

classificar-la en una nova carpeta cadastral, en la qual s'enganxarà una etiqueta amb el 

número de referència cadastral de l'expedient. 

 

figura: 16 Exemple de carpeta cadastral 

 

6.3.5.2 Determinació de la Referència Cadastral 

Es comprovarà que la referència cadastral que hi hagi en cada expedient en PDF es 

correspongui amb el de la BDC i la documentació gràfica, determinant que realment siguin les 

RC que s'han de tractar. La Referència Cadastral és l'identificador oficial i obligatori dels 

immobles. Consisteix en un codi alfanumèric format per vint caràcters, que és assignat pel 

Cadastre de manera que tot immoble ha de tenir una única referència cadastral. 
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Criteris generals d’assignació y modificació de la referència cadastral 

Per comprovar que l'assignació de la RC és correcta, es prestarà especial atenció a la tipologia 

d'alteració cadastral de l'expedient. Es comprovarà que s’hagin complert els criteris generals 

d'assignació i modificació de la RC. Per a això es tindrà en compte:  

 

AGREGACIÓ AGRUPACIÓ 

Es mantindrà la referència de la finca sobre la qual 

es practica l'agregació.  

Causen BAIXA les referències corresponents. 

La referència de les finques agrupades                      

desapareixerà i s'assignarà una de nova a la finca 

resultant. 

  

SEGREGACIÓ DIVISIÓ 

Es mantindrà la referència de la finca de la qual es         

segrega una part i s'assignarà una nova a cadascu-

na de les segregades. 

La referència de la finca matriu desapareixerà i      

s'assignarà una nova a cadascuna de les resultants. 

  

 Per saber de quin tipus es tracta es consultarà l'escriptura, contracte o document en què es for-

malitzi l'expedient.  

 Si no consta el tipus es considerarà agregació o segregació d'una o més finques, a una altra exis-

tent, quan aquesta última tingui una extensió d'almenys el 20% de la suma de les que s'agreguin 

o de la superfície de la finca matriu, respectivament. 
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En el cas d'expropiacions per obertura de noves infraestructures o vials:  

 Poden suposar la divisió d'una illa o polígon però NO modificarà la referència cadastral 

(és a dir, no crearà una altra illa o polígon).  

 S'apliquen els mateixos criteris descrits, tal com es mostra en els exemples següents. 

 

 

 

Es pot donar el cas que la finca sigui una finca mixta, és a dir, una finca en que coexisteixin a la 

vegada béns immobles de classe Rústica i Urbana. Aquestes podran ser: 

 Encavalcades: Aquelles que incorporen porcions que tenen la consideració de sòl urbà i 

de rústic. La porció urbana no ocupada per edificacions serà recollida com un Conreu. 

 Disseminats: Estaran constituïdes per edificacions (no indispensables per al 

desenvolupament de les activitats pròpies del sòl rústic) que s'inclouen en el cadastre 

urbà, però que es troben en finques rústiques. 
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En la partició o addició de finques mixtes es comprovarà que per a la determinació de les 

Referències Cadastrals s'hagin seguit els criteris següents: 

 

Incorporació de SEGREGACIONS y DIVISIONS en Finques Mixtes 

En
ca

b
al

ca
d

es
 

 

D
is

se
m

in
at

s 

 

 

 

Incorporació d’AGREGACIONS y AGRUPACIONS en Finques Mixtes 
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6.3.5.3 Elaboració de dades alfanumèriques 

Per l’actualització de la base de dades alfanumèrica i la tramitació dels expedients s’utilitzarà 

una aplicació desenvolupada per Cadastre anomenada SIGECA, auxiliada per un altre aplicatiu 

anomenat SAUCE.  

 

En aquest punt es procedirà a la lectura de la declaració i de la documentació presentada a 

efectes de la preparació del treball a efectuar, i la seva qualificació. S'interpretarà la 

documentació jurídica aportada, en correspondència de la gràfica i el seu pas a digitalització. 

 

La gravació de les dades alfanumèriques, en el format FIN2006 i VARPAD, es realitzarà per a 

totes les dades incloses en la base de dades alfanumèrica del Cadastre, amb l'estructura 

segons les taules següents: 

 Expedient  

 Finca  

 Sòl  

 Unitats constructives  

 Locals  

o Repartiment d'elements comuns  

 Cultius  

 Inmoble-Càrrec  

o Titulars 

 Dades econòmiques 

o Valor cadastral 

 

6.3.5.4 Elaboració de dades gràfiques 

Per l’actualització de la base de dades gràfica s’utilitzarà una altre aplicació desenvolupada per 

Cadastre anomenada SIGCA.  

 

Es comprovarà la documentació gràfica aportada en l'expedient i es confrontarà amb la 

informació jurídica o administrativa corresponent. En el cas d'una discrepància important es 

requerirà la documentació actualitzada.  
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Aquesta informació es comprovarà amb la cartografia i la ortofotografia més recent, per situar 

correctament la construcció sobre la parcel·la i detectar si escau alteracions o construccions no 

declarades. Es procedirà a la realització del FXCC georeferenciat (format del fitxer d’intercanvi 

per al manteniment de la cartografia), a través de les aplicacions utilitzades en la tramitació 

d'expedients, tal com s'ha descrit. 

 

figura: 17 Visor cartogràfic del SIGCA 

 

El procés a seguir per a l'elaboració de les dades gràfiques serà el següent:  

 Buscar REFCAT al SIGCA.  

 Posar com a mapa de fons el FXCC resultant  

 Realització de la planimetria del perímetre de la parcel·la amb la cartografia o ortofoto, 

i en el cas que variï, modificació dels FXCC de les parcel·les confrontants.  

 Assignació de les dades del FXCC als plànols:  

o Superfície de sòl  

o Superfície construïda  

o Domicili (nombre policia)  

o Ús  

o Destinació  

o ... 

 



METODOLOGIA DE TREBALL PER A LA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ CADASTRAL 

 

51 
 

6.3.6 Intercanvi de dades amb Gerència  

L'intercanvi de dades amb la Gerència Territorial del Cadastre s'efectuarà en els formats 

establerts per la mateixa i citats en els dos apartats anteriors.  

 

Aquesta tasca estarà formada pel lliurament de la documentació, validada i revisada, i també 

es contemplarà la resolució dels recursos de reposició presentats pels propietaris que es 

poguessin derivar de la tramitació dels expedients cadastrals realitzats. 
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7. Conclusions 

En aquest treball final de grau s’ha aprés la metodologia emprada per les empreses 

contractades per cadastre a l’hora de realitzar un projecte d’actualització cadastral d’un 

municipi, seguint sempre les pautes que han estat marcades en els plecs de prescripcions 

tècniques.  

 

A causa de les campanyes d’actualització de la base de dades cadastral i, en particular, la que 

s’ha realitzat en la part pràctica d’aquest treball, s’han localitzat varis béns immobles amb 

construccions que tenien dades sense actualitzar i, per tant, sense declarar. L’actualització 

cadastral, per tant, comporta que els ajuntaments dels municipis incrementin la seva 

recaptació any rere any, d’aquí la seva importància de fer una bona campanya d’actualització.   

 

En la nostra zona de treball, mitjançant la superposició de la cartografia vectorial de Cadastre 

amb les Ortofotos del ICC, s’han detectat a priori 56 béns immobles que tenien algun tipus de 

construcció que podia no estar declarada ja que no estava dibuixat en la cartografia. Més 

endavant, en la fase de revisió visual del projecte, s’ha observat amb deteniment que moltes 

d’aquestes construccions eren porxos o petits magatzem de no més de 30m2 (no computables 

per a la imposició d’un IBI). Aquesta fase de revisió visual s’ha complementat amb una revisió a 

camp de 3 finques que no quedaven clar si es tractaven o no d’una omissió. Finalment s’han 

trobat un total de 26 finques que presentaven irregularitats. De les quals 17 es tractaven de 

piscines no declarades, 7 de ampliacions i 2 noves construccions que no apareixien en la base 

de dades cadastral. 

 

Gràcies a les noves tecnologies, com el drone, s’han pogut realitzar els treballs de camp amb 

una major rapidesa i agilitat en la presa de fotografies de les façanes. El drone ha substituït 

aquelles tasques que anteriorment hauria fet un helicòpter, comportant això una reducció 

important en les despeses del projecte, ja que el lloguer d’un drone té un cost molt inferior al 

d’un helicòpter.   
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Annexe número 1: Fitxers ArcGIS 

 

Fitxers adjunts al CD, no en format paper.  

 



PCAT1 PCAT2 COORY VIA NUMERO NUMERODUP NUMSYMBOL AREA FECHAALTA FECHABAJA NINTERNO MAPA DELEGACIO MUNICIPIO MASA HOJA TIPO PARCELA COORX REFCAT

6511212 DG3161S 4610933,55 557 9 6 619 20040702 99999999 208893285 109 8 248 65112 DG3161S U 02 436551,88 6511202DG3161S

6511215 DG3161S 4610939,05 49 14 6 572 20040702 99999999 208893288 109 8 248 65112 DG3161S U 05 436493,04 6511205DG3161S

6612005 DG3161S 4610912,12 49 20 6 570 20040702 99999999 208893290 109 8 248 65112 DG3161S U 07 436440,72 6511207DG3161S

6511214 DG3161S 4610938,17 57 12 6 589 20040702 99999999 208893617 109 8 248 65112 DG3161S U 12 436346,07 6511212DG3161S

6610007 DG3161S 4610960,54 21 33 6 554 20040702 99999999 208893619 109 8 248 65112 DG3161S U 14 436393,48 6511214DG3161S

6610008 DG3161S 4610944,26 21 31 6 574 20040702 99999999 208893620 109 8 248 65112 DG3161S U 15 436415,28 6511215DG3161S

6610011 DG3161S 4610792,40 68 12 6 668 20051013 99999999 208894117 109 8 248 66100 DG3161S U 02 436578,85 6610002DG3161S

6611005 DG3161S 4610844,63 185 15 6 1100 20051013 99999999 208894115 109 8 248 66100 DG3161S U 03 436547,04 6610003DG3161S

6611008 DG3161S 4610782,24 68 18 6 1121 20040702 99999999 208891230 109 8 248 66100 DG3161S U 05 436510,49 6610005DG3161S

6611013 DG3161S 4610778,60 68 22 6 900 20040702 99999999 208891231 109 8 248 66100 DG3161S U 06 436468,96 6610006DG3161S

6611014 DG3161S 4610826,91 185 25 6 789 20040702 99999999 208892417 109 8 248 66100 DG3161S U 07 436451,23 6610007DG3161S

6610002 DG3161S 4610831,39 185 23 6 567 20040702 99999999 208892418 109 8 248 66100 DG3161S U 08 436475,78 6610008DG3161S

6610003 DG3161S 4610835,33 185 21 6 546 20040702 99999999 208892419 109 8 248 66100 DG3161S U 09 436494,77 6610009DG3161S

6610005 DG3161S 4610841,06 185 17 6 563 20040702 99999999 208892421 109 8 248 66100 DG3161S U 11 436529,89 6610011DG3161S

6610006 DG3161S 4610861,61 185 22 6 566 20040702 99999999 208892426 109 8 248 66110 DG3161S U 05 436502,35 6611005DG3161S

6711004 DG3161S 4610884,06 49 21 6 560 20050322 99999999 208893856 109 8 248 66110 DG3161S U 08 436442,89 6611008DG3161S

6711005 DG3161S 4610878,65 49 27 6 648 20040702 99999999 208892434 109 8 248 66110 DG3161S U 13 436382,15 6611013DG3161S

6711008 DG3161S 4610877,29 49 25 6 541 20050322 99999999 208893854 109 8 248 66110 DG3161S U 14 436408,29 6611014DG3161S

6811703 DG3161S 4610902,42 49 19 6 562 20040702 99999999 208892765 109 8 248 66110 DG3161S U 16 436461,37 6611016DG3161S

6610003 DG3161S 4610908,63 49 15 6 566 20040702 99999999 208892767 109 8 248 66110 DG3161S U 18 436494,94 6611018DG3161S

6710004 DG3161S 4610860,05 185 28 6 580 20050322 99999999 208893859 109 8 248 66110 DG3161S U 20 436449,55 6611020DG3161S

6511202 DG3161S 4610992,69 21 22 6 771 20050627 99999999 208893941 109 8 248 66120 DG3161S U 05 436483,98 6612005DG3161S

6511205 DG3161S 4611035,80 70 16 6 824 20040702 99999999 208890205 109 8 248 66130 DG3161S U 04 436464,78 6613004DG3161S

6611016 DG3161S 4611026,38 70 18 6 879 30140107 99999999 286772846 109 8 248 66130 DG3161S U 05 436447,76 6613005DG3161S

6611018 DG3161S 4611011,49 70 22 6 871 20040702 99999999 208890208 109 8 248 66130 DG3161S U 07 436424,36 6613007DG3161S

6611020 DG3161S 4610982,62 70 28 6 692 20040702 99999999 208890211 109 8 248 66130 DG3161S U 10 436378,77 6613010DG3161S

6710003 DG3161S 4610975,02 70 30 6 697 20040702 99999999 208890212 109 8 248 66130 DG3161S U 11 436365,10 6613011DG3161S

6710004 DG3161S 4610972,29 70 32 6 549 20040702 99999999 208890213 109 8 248 66130 DG3161S U 12 436335,93 6613012DG3161S

6710005 DG3161S 4610985,96 57 32 B 6 637 20040702 99999999 208890214 109 8 248 66130 DG3161S U 13 436330,46 6613013DG3161S

6611014 DG3161S 4610805,72 68 6 6 597 20051013 99999999 208894127 109 8 248 67100 DG3161S U 03 436643,73 6710003DG3161S

6611020 DG3161S 4610801,21 68 8 6 613 20051013 99999999 208894125 109 8 248 67100 DG3161S U 04 436624,36 6710004DG3161S

6712201 DG3161S 4610801,54 557 2 6 647 20040702 99999999 208892775 109 8 248 67100 DG3161S U 05 436598,05 6710005DG3161S

6713003 DG3161S 4610892,92 185 10 6 586 20040702 99999999 208893096 109 8 248 67110 DG3161S U 03 436627,48 6711003DG3161S

6713004 DG3161S 4610878,94 185 12 6 554 20040702 99999999 208893097 109 8 248 67110 DG3161S U 04 436611,80 6711004DG3161S

6713006 DG3161S 4610888,01 557 6 6 660 20040702 99999999 208893098 109 8 248 67110 DG3161S U 05 436578,93 6711005DG3161S

6812002 DG3161S 4610901,41 557 8 6 603 20040702 99999999 208893099 109 8 248 67110 DG3161S U 06 436579,08 6711006DG3161S

6812005 DG3161S 4610933,17 49 3 6 543 20040702 99999999 208893121 109 8 248 67110 DG3161S U 08 436619,75 6711008DG3161S

6812010 DG3161S 4610958,35 49 2 6 622 20040702 99999999 208890216 109 8 248 67120 DG3161S U 02 436633,34 6712002DG3161S

6812011 DG3161S 4610948,95 49 4 6 570 20040702 99999999 208890217 109 8 248 67120 DG3161S U 03 436616,29 6712003DG3161S

6813001 DG3161S 4610994,66 557 12 6 655 20040702 99999999 208890220 109 8 248 67120 DG3161S U 06 436566,77 6712006DG3161S

6813004 DG3161S 4611028,37 21 12 6 955 20040702 99999999 208890377 109 8 248 67122 DG3161S U 01 436623,88 6712201DG3161S

6813007 DG3161S 4611042,47 198 4 6 533 20040702 99999999 208890380 109 8 248 67130 DG3161S U 03 436596,10 6713003DG3161S

6813012 DG3161S 4611019,05 198 6 6 695 20040702 99999999 208890381 109 8 248 67130 DG3161S U 04 436575,02 6713004DG3161S

6813013 DG3161S 4611045,27 557 16 6 659 20040702 99999999 208890383 109 8 248 67130 DG3161S U 06 436560,10 6713006DG3161S

6813014 DG3161S 4610844,88 185 3 6 651 20040702 99999999 208893124 109 8 248 68117 DG3161S U 03 436673,55 6811703DG3161S

6813003 DG3161S 4611009,37 21 5 6 1057 20040702 99999999 208890387 109 8 248 68120 DG3161S U 02 436683,29 6812002DG3161S

6613007 DG3161S 4610941,35 182 10 6 727 20040702 99999999 208890390 109 8 248 68120 DG3161S U 05 436654,30 6812005DG3161S

6613010 DG3161S 4610956,61 182 12 6 773 20040702 99999999 208890395 109 8 248 68120 DG3161S U 10 436678,29 6812010DG3161S

6613011 DG3161S 4610982,87 182 14 6 621 20040702 99999999 208890548 109 8 248 68120 DG3161S U 11 436652,03 6812011DG3161S

6613012 DG3161S 4611173,78 182 22 6 11270 20040702 99999999 208890549 109 8 248 68130 DG3161S U 01 436719,40 6813001DG3161S

6613013 DG3161S 4611055,09 21 4 6 661 20040702 99999999 208890551 109 8 248 68130 DG3161S U 03 436703,24 6813003DG3161S

6712002 DG3161S 4611035,28 21 2 6 435 20040702 99999999 208890552 109 8 248 68130 DG3161S U 04 436725,97 6813004DG3161S

6712003 DG3161S 4611033,15 21 8 6 1122 20040702 99999999 208890555 109 8 248 68130 DG3161S U 07 436675,99 6813007DG3161S

6712006 DG3161S 4611155,03 70 2 6 751 20040914 99999999 208893722 109 8 248 68130 DG3161S U 12 436596,87 6813012DG3161S

6812002 DG3161S 4611147,29 70 4 6 783 20040702 99999999 208890561 109 8 248 68130 DG3161S U 13 436585,90 6813013DG3161S

6613005 DG3161S 4611137,04 70 6 6 767 20040702 99999999 208890562 109 8 248 68130 DG3161S U 14 436567,05 6813014DG3161S

Annexe núm 2: Llistat omissions prèvies



Annexe núm 3:

REF CADASTRAL TIPUS_OMISSIÓ NOTES LINK GOOLZOOM LINK SEDE

6511202DG3161S 3 GOOLZOOM SEDE

6511205DG3161S 2 GOOLZOOM SEDE

6511207DG3161S 3 GOOLZOOM SEDE

6511212DG3161S no hi ha omissió porxo sense 4 parets GOOLZOOM SEDE

6511214DG3161S no es pot veure revisar en fase treballs de camp GOOLZOOM SEDE

6511215DG3161S 3 GOOLZOOM SEDE

6610002DG3161S no hi ha omissió porxo sense 4 parets GOOLZOOM SEDE

6610003DG3161S 2 GOOLZOOM SEDE

6610005DG3161S 3 GOOLZOOM SEDE

6610006DG3161S 2 GOOLZOOM SEDE

6610007DG3161S 3 GOOLZOOM SEDE

6610008DG3161S no hi ha omissió piscina desmontable GOOLZOOM SEDE

6610009DG3161S no hi ha omissió piscina desmontable GOOLZOOM SEDE

6610011DG3161S no hi ha omissió magatzem menys 30m2 GOOLZOOM SEDE

6611005DG3161S no hi ha omissió porxo desmontable GOOLZOOM SEDE

6611008DG3161S no es pot veure revisar en fase treballs de camp GOOLZOOM SEDE

6611013DG3161S no es pot veure revisar en fase treballs de camp GOOLZOOM SEDE

6611014DG3161S no hi ha omissió porxo sense 4 parets GOOLZOOM SEDE

6611016DG3161S 2 GOOLZOOM SEDE

6611018DG3161S 3 GOOLZOOM SEDE

6611020DG3161S 1 GOOLZOOM SEDE

6612005DG3161S no hi ha omissió magatzem no cartografiat, pero si declarat GOOLZOOM SEDE

6613004DG3161S 3 GOOLZOOM SEDE

6613005DG3161S no hi ha omissió porxo sense 4 parets GOOLZOOM SEDE

6613007DG3161S no hi ha omissió GOOLZOOM SEDE

6613010DG3161S no hi ha omissió piscina desmontable GOOLZOOM SEDE

6613011DG3161S no hi ha omissió GOOLZOOM SEDE

6613012DG3161S no hi ha omissió porxo sense 4 parets GOOLZOOM SEDE

6613013DG3161S 3 GOOLZOOM SEDE

6710003DG3161S 3 GOOLZOOM SEDE

6710004DG3161S no hi ha omissió GOOLZOOM SEDE

6710005DG3161S no hi ha omissió GOOLZOOM SEDE

6711003DG3161S no hi ha omissió piscina desmontable GOOLZOOM SEDE

6711004DG3161S 3 GOOLZOOM SEDE

6711005DG3161S no hi ha omissió GOOLZOOM SEDE

6711006DG3161S 3 GOOLZOOM SEDE

6711008DG3161S no hi ha omissió piscina desmontable GOOLZOOM SEDE

6712002DG3161S 3 GOOLZOOM SEDE

6712003DG3161S 3 GOOLZOOM SEDE

6712006DG3161S 3 GOOLZOOM SEDE

6712201DG3161S no hi ha omissió porxo sense 4 parets GOOLZOOM SEDE

6713003DG3161S 2 GOOLZOOM SEDE

6713004DG3161S 3 GOOLZOOM SEDE

6713006DG3161S 3 GOOLZOOM SEDE

6811703DG3161S no hi ha omissió GOOLZOOM SEDE

6812002DG3161S 2 GOOLZOOM SEDE

6812005DG3161S no hi ha omissió porxo sense 4 parets GOOLZOOM SEDE

6812010DG3161S no hi ha omissió porxo sense 4 parets GOOLZOOM SEDE

6812011DG3161S no hi ha omissió porxo sense 4 parets GOOLZOOM SEDE

6813001DG3161S 1 GOOLZOOM SEDE

6813003DG3161S no hi ha omissió GOOLZOOM SEDE

6813004DG3161S no hi ha omissió porxo sense 4 parets GOOLZOOM SEDE

6813007DG3161S 3 GOOLZOOM SEDE

6813012DG3161S no hi ha omissió porxo sense 4 parets GOOLZOOM SEDE

6813013DG3161S no hi ha omissió magatzem menys 30m2 GOOLZOOM SEDE

6813014DG3161S no hi ha omissió GOOLZOOM SEDE

Revisió del barri de "La Campinya"



Annexe núm 4:

# FINCA REF CADASTRAL TIPUS_OMISSIÓ NOTES LINK GOOLZOOM LINK SEDE FOTO FAÇANA FETA?

1 6511214DG3161S no hi ha omissió porxo sense quatre parets GOOLZOOM SEDE SI

2 6611008DG3161S 2 magatzem >30m2 GOOLZOOM SEDE SI

3 6611013DG3161S no hi ha omissió porxo sense quatre parets GOOLZOOM SEDE SI

FOTO PNOA:

Finca #1:

Finca #2:

Finca #3:

Revisió de camp del barri de "La Campinya"

 SITUACIÓ GENERAL DE LES FINQUES:



Annexe número 5: Fotos de façana 

 

 Finca #1:  
Referència Cadastral: 6511214DG3161S.

 

 



 
 
 

 Finca #2:  
Referència Cadastral: 6611008DG3161S. 

 



 Finca #3:  
Referència Cadastral: 6611013DG3161S. 

 
 



 

 
EXCM. AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA  

 
ÀREA D'HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS  

SERVEI DE TRIBUTS  
INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 

COMUNICACIÓ REGULARITZACIÓ CADASTRAL I TRIBUTÀRIA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES (IBI) 

 

 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, Carretera de la Sagrera, 3                    Informació: 93.844.80.25 

Contribuent  
NIF  
Domicili fiscal  
Referència Cadastral  
Tipus d’omissió  

 

En virtut del Conveni de Col·laboració signat entre l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 

i La Direcció General del Cadastre s'està realitzant una actuació de regularització cadastral i 

tributària de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI). S'han contrastat les dades cadastrals 

corresponents al bé immoble abans esmentat i no es corresponen amb l'estat actual de la finca, 

per haver-se produït una o diverses alteracions d'ordre físic o econòmic que s'han de declarar i la 

presentació de la qual no consta.  

Per facilitar-los el compliment de la seva obligació tributària, es podrà presentar a l'Oficina 

de Gestió Tributària situada a l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. Horari de 8:30 a 14:30 

hores. També pot remetre la informació requerida per correu, per fax al número 93.844.93.80 o 

per email a st.eulaliaron@diba.cat. 

Haurà d'acudir amb la documentació següent: 

 Model d’alteració cadastral correctament emplenat (902N, 903N a 904N). 

 Fotocòpia del títol de propietat o dret que ostenti a l'immoble, preferiblement escriptura 

pública i, en cas que no hi hagi, contracte privat i qualsevol altre document on figuri el 

dret. 

 En cas de segregació, agrupació, agregació o divisió, fotocòpia del document 

corresponent on es reculli l'alteració, preferiblement escriptura pública. 

 En cas d'haver-se realitzat una obra nova, ampliació o rehabilitació de l'existent, 

fotocòpia del certificat de final d'obra, o document equivalent que acrediti la finalització de 

la construcció. Si no es posseeix cap document, fotocòpies dels contractes d'alta amb les 

empreses de subministraments (aigua, electricitat, etc.). 

 Fotocòpies dels plànols a escala i acotats de situació del solar i definitius de cada 

planta diferent. De no posseir els plànols, aportar CROQUIS de la construcció. 

 Fotocòpia de l'últim rebut o justificant de pagament de l'Impost sobre Béns 

Immobles. 

 Fotocòpies dels NIF, CIF o NIE del titular o titulars del bé immoble. 
 

L'article 13.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei de Cadastre Immobiliari estableix l'obligatorietat de formalitzar les declaracions 
per alteracions d'ordre físic o econòmic per part dels titulars dels béns o drets. La no declaració de 
les alteracions cadastrals està tipificada com a infracció tributària simple segons l'article 70 del 
Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de 
març, sancionable d'acord amb el que indica l'article 71 de l'esmentat Text Refós (Multes d’entre 
60 i 6.000 euros).  

En cas de no ser atesa aquesta comunicació de regularització s'iniciaran els procediments 
administratius oportuns per regularitzar la situació cadastral i tributària de l'immoble. 

 

                  Santa Eulàlia de Ronçana, a __ de juliol de 2014. 

                                                               Regidoria d’Hisenda. 

mailto:st.eulaliaron@diba.cat

