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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. Introduction 

The cadastre features of the properties or cadastral information should be a reflection 

of the existing reality in the territory, which, over the years could be subject to be 

changed (change of owner, change of farming, extensions, etc..) that should be 

included in the database of the cadastre in order to avoid its gap. However, it must try 

to get a cadastral mapping increasingly modern and precise to carry out a proper 

cadastral management. The tasks to update cadastral information are called 

renovations or updating cadastral work. 

 

For both a renovation and updating of the Cadastre of Rural and Urban it will perform 

the work necessary for the formation, maintenance or renovation descriptive data set 

of properties, as well as an expression of their size, location, limits, crops or land use, 

qualities and other legal circumstances disclosed landed property and define its 

various aspects and applications. 

 

Therefore, the execution of technical work of renovation or updated cadastral will be 

exclusive jurisdiction of the state and shall be exercised by the Centre for Cadastral 

Management and Tax Cooperation, directly or through collaborative agreements held 

with councils or, if it is the case, with provincial councils. All of this without prejudice of 

the configuration of this cadastre as database usable by the State Administration and 

the regional and local levels. 

 

It is understood that this is a "renovation" when as a result of the long time since last 

time that it had made a massive conservation of the cadastral database of a particular 

municipality, the existing information is very different to what the reality that tries to 

reflect. Moreover, one finds the so-called works of "upgrade", which must be 

performed in those municipalities where other information is not as outdated as the 

previous ones, but nevertheless, we need some treatment before proceeding to the 

obtaining new cartography.  
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The nature of the work of renovation and upgrade is quite similar, but differs only in 

the difficulty in carrying out the work at different levels of deficiency baseline, 

consequently, the phases of updates and renovations of which can be broken down 

are common, differ only in the way of carrying out the field work. 

 

The project that will be developed below, will focus exclusively on the work of 

updating cadastre, of cadastral mapping and the alphanumeric database of properties 

registered in the Cadastre or not. 

 

2. Objectives 

The main objective is known as the Cadastre updates its mapping and cadastral 

database of all the properties of Spain, explaining the tools used to carry it out. 

 

Furthermore, there is also the objective of applying the acquired knowledge to a small 

case study of cadastral revision and update of a set of properties in a small area of a 

municipality (bounded in a suburb of the town Santa Eulàlia de Ronçana). 
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3. Law of Real Estate Cadastre  

Through a series of questions I will summarize the main contents of the Law on Real Estate 

Cadastre, introductory mode to have the basic knowledge to understand this project: 

 

 What is the Cadastre? 

Cadastre is an administrative register of the Ministry of Finance, which describes Rustic 

properties, urban properties and properties of special characteristics, the registration in this is 

compulsory and free, features that distinguish them from the Land Registry. 

 

 What is the cadastral reference? 

Cadastral reference is the official and compulsory ID of the real estates. It consists of an 

alphanumeric code, consisting of twenty characters, which is assigned by the Cadastre so that 

all properties have one cadastral reference only.  

 

It is composed of twenty characters. We can find examples of this structure cadastral 

reference: 

o Urban Cadastral Reference: 9872023 VH5797S 0001 WX  

 

figura: 1 Urban Cadastral Reference 

 

In this case, of the twenty digits, the first seven digits identify the farm or plot, the seven 

following indicate the sheet of plan where it is located, the following four identify the property 

within the estate and, finally, the last two are digits of control that allow to know if the 

eighteen above are correct, prevent (or detect) errors of recording. 
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o Rustic Cadastral Reference: 13 077 A 018 00039 0000 FP 

 

figura: 2 Rustic Cadastral Reference 

 

In this case, the next twenty digits: the first two identify the province, the following three the 

municipality, the following is the digit that corresponds to the sector, indicating the aggregate 

or land consolidation area (if applicable), following three identify the polygon (the municipality 

is divided into polygons based on the homogeneity of crops, existence of geographic accidents, 

etc.)., the following five identify each parcel within the corresponding polygon, the following 

four digits allow to detect or identify existing real estate within the plot, and finally the last 

two digits have the same function that are indicated in the previous case. 

 

Cadastral reference allows the location of real estate in cadastral mapping, so you know 

exactly what real estate is in the legal business (buying and sales, inheritances, donations, 

etc.)., without confusing some others goods. In addition, the record of the cadastral reference 

provides greater legal certainty to the people who made contracts relating to real estate, 

constituting an effective tool to combat fraud in real estate. 

 

Therefore, the cadastral reference must appear in all documents reflecting relations of 

economic nature or relative to the property tax repercussions, such as public instruments, 

orders and judicial decisions, and administrative rulings or private documents aimed at real 

estate. 

 

 What are the classes of real estate with cadastral purposes? 

The real estate are classified in cadastral effects in urban, rural and of special characteristics.  

 

A real estate is urban with cadastral effects if the land in which it is located is urban in 

accordance with the cadastral regulations. 
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On the other hand, the real estate is rural with cadastral effects when the soil in which it is 

located is in rustic nature, defined as one that is not urban or built-in a real estate of special 

characteristics. 

 

And real estate is known as one of “special features” when a complex set of specialized use 

(integrated for land, buildings, facilities and development works and improvement) which, 

however, have unitary nature and is tied permanently to operation, which is configured as a 

single real estate in cadastral purposes, provided that are included in one of the following 

groups: 

o Used for the production of electricity and gas and oil refining and nuclear power 

plants. 

o Dams, reservoirs and waterfalls, including the bed, except for those intended 

solely for irrigation. 

o Motorways, toll roads and tunnels. 

o Airports and commercial ports. 

 

 How are the properties registered in the Cadastre? 

The registration or transfer of real estate to the Cadastre can be made by some of the 

following procedures, all of a taxation nature: 

o Statement submitted by the interested person. 

o Communication sent to the Cadastre by notaries and registrars of property and 

certain public authorities. 

o Or request, in cases established by law, submitted by the applicant. 

 

In addition, the procedure can be incorporated by amendment of discrepancies, which starts 

automatically when noticing a lack of concordance between the cadastral description of the 

real estate and the reality estate. 

 

The real estate may also be incorporated into the Cadastre through inspection procedures 

when carrying out actions of verification, tax investigation and through the cadastral valuation 

procedures. 
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 Who is the cadastral title holder of a property? 

The cadastral holder is any natural or legal person registered in the Cadastre as the holder of 

any of the following rights, which may refer to all or part of a property: 

o Property right, full or less full. 

o Administrative concession on the real estate or on public services for which there 

is affection. 

o Real right of surface. 

o Real right of usufruct. 

 

When on the same property there are several holders, the procedures with Cadastre will be 

developed with the representative that has been appointed. If ownership corresponds to any 

of the two partners, it is presumed that the representation is given to any of them unless 

expressly stated otherwise. 

 

 What actions, facts or business should be declared to the Cadastre? 

A cadastral declaration is the document which informs the Cadastre that there has been a 

change in the property that affects its cadastral description. 

 

It’s obligatory to have it formalized when carrying out the following actions, facts or 

businesses: 

o The building of new constructions and expansions, rehabilitations, alterations, 

demolitions or demolitions of existing constructions, either partial or total. 

o The change of use or destination and changes in kinds of crops or use. 

o Segregation, division, aggregation and grouping of real estates. 

o The acquisition of the property and its consolidation. 

o The establishment, modification, acquisition of the ownership of an administrative 

concession and real rights of usufruct and surface, as well as certain rights of 

tenure. 

o Changes in the corresponding participation fee to each partner in the common real 

estate, and the internal composition of the participation fee of each of the 

commoners, members or participants of communities or entities without legal 

personality. 
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 Who is required to declare to the Cadastre? 

In general, the holders of property rights are required to declare, administrative concession, 

surface and usufruct rights, when there are any actions, facts or businesses legally collected 

that should be subject of a declaration. 

 

Exempted from the obligation to declare the following assumptions: 

o When you have sent the information to the Cadastre through the procedure of 

communication, such as communication through Notaries and Registrars of the 

property. 

o When submitted a request of unregister, by the previous cadastral holder, to the 

deadline for declaring the corresponding action, fact or business. 

o When it has been declared by another person, in the case they were various 

persons required to declare one action, fact or business. 

 

The breach of this obligation constitutes a simple tax offense that may be subject to penalties. 

 

 What deadline exists to file the statements? Where and how is it presented? 

The deadline for filing cadastral declaration is two months from the day the action, fact or 

business that is the subject of the statement. 

 

To calculate this deadline the following facts are taken into account; the date of completion of 

the works, the granting of the authorization administrative for modification of use or 

destination, of the public deed or document formalizing the relevant modification. 

 

The place of presentation of the statements can be: 

o The Management, Sub-Management or local unit of the Cadastre of the Delegation 

of the Treasury that they belong to. 

o The Council of the town where the property is located referred to the declaration 

or public entity that manages the Real Estate Tax. 

o The Electronic Office of Cadastre. 

 

The cadastral declarations must be made in the standard forms 901N, 902N, 903N or 904N 

accompanied by documentation. These models are available in the Cadastre Portal. 
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 How does the Cadastre contract the jobs to update its Cadastral Database?  

Cadastre is an institution that doesn’t have tools (human and technical) to perform an update 

on the cadastral databases of one or several municipalities at the same time, it is for this 

reason that the Cadastre contracts to companies through a competitive tender to perform the 

tasks of updating. 

 

Cadastre forces to the contracted companies to follow guidelines to carry out the upgrade 

work, imposing two technical specifications, the PPT for updating the maps and PPT for 

updating the base alphanumeric data. 
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4. Technical Specifications for the work of updating the cadastral 

mapping 

4.1   Management and control of work 

The awarded companies are obliged to provide to the Technical Management of works and 

staff who collaborate with them, the inspection and surveillance thereof at any stage, 

providing also for such purposes, access to their facilities. 

 

Before the execution of the work, the company awarded will notify to the Cadastre General 

Management: 

 The person appointed as Delegate of the contractor. 

 Staff that will perform the work in its various phases and their technical skills. 

 Technical equipment that will be used and its features. 

 Work program, broken down into phases. 

 

4.2   Quality control of the work 

To ensure the quality of the mapping is obtained successfully a quality control of the works 

must be done, allowing to homogenize results and to facilitate the management and control of 

the Director thereof. 

 

The quality controls must be complied and attached to the file, forming the set of all a 

comprehensive report about running of the works. 

 

The quality controls will be performed or supervised, as appropriate, by the Director of the 

works or by his team members, and they must be clearly indicated, the verification that has 

made, the identifying of the person who has executed it, and the date. 
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4.3   General rules of urban cadastral mapping 

4.3.1 Reference System 

Will use the Reference System ETRS89 DATUM. 

The most important parameters of the ETRS89 are: 

 Geocentric Ellipsoid GRS80: 

o Semi-major axis: a=6.378.137 m 

o Semi-minor axis: b=6.356.752 m 

o Flattening: 1/f=298.257  

o Angular velocity of the Earth: 7292115·10-11 rad/s 

 DATUM: 

o Origin: the centre of mass of the Earth. 

o Z axis: in the direction of the Conventional Terrestrial Pole at the time in 1984. 

o X axis: intersection of meridian reference IERS and the plane passing through 

the origin perpendicular to the Z axis 

o Y-axis: completing the orthogonal system clockwise. 

 Origin of altitude: The altitude will be referred to the mean sea level in Alicante. 

 

4.3.2 Geodesic System  

For geodetic coordinates the Regent will be used. REGENTE is the set of vertices introduced by 

IGN and are linked by observation to the ERGPS network. 

 

4.3.3 Cartographic System of representation. Grid. 

The Universal Transverse Mercator (UTM) projection will be used as a system of cartographic 

representation of urban cadastral mapping throughout the country, which is adopted for 

official state map series from Decree 2303 / 1970, July 16. 

 

The graphic versions of urban cadastral mapping incorporates on their representation the  

UTM grid: CUTM, according to the symbology set out in the instructions of representation of 

these standards, at intervals of magnitude that, at each scale corresponds to a decimetre of 

the plan: pentadecametric, hectometric, bihectometric or pentahectometric for scales 1:500, 

1:1000, 1:2000 and 1:5000. 
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4.4   Specific rules to each map series urban cadastral  

4.4.1. Classification and denomination of the series  

The urban cadastral cartographic series that are integrated into the Real Estate Cadastre Urban 

consist of: 

 The plane of the plots to scales 1:1000 and, exceptionally 1:500 or 1:2.000 for the 

detail representation of the geographical base of urban land which includes the spatial 

definition of the real estate of this nature and obtained by observation and 

measurement of direct processes. 

 The general plane of the municipal boundaries at 1:5000 scale which, over a mapping 

base of the territory, representing the boundaries of urban land. 

 

In each of the three series, the following names and acronyms are found: 

Generic denomination for the whole series: 

 "Cadastral Cartography”................................................................................... "CC"  

 "Urban Cadastral Cartography”.................................................................... "CC-O"  

 

Individual denominations:  

 “Urban Cadastral Cartography at scale 1:1000" ......................................... "CC-U1"  

 “Urban Cadastral Cartography at scale 1:500 ..........................................."CC-U0 " 

 “Urban Cadastral Cartography at scale 1:2000" ........................................ "CC-U2"  

 

These series include plot division plans mentioned of the representation which takes place in 

the scales indicated. 

 “Urban Cadastral Cartography at scale 1:5000" ................................... "CC-U5 " 

Series that includes plans of general information. 

 

4.4.2. Subdivision of the territory in mapping sheets. 

The series of cadastral mapping considered the territory as a representation domain of 

continuous in both conventional and numerical versions. 

 

The structure of subdivision of the land in sheets of manageable formats that affect this 

mapping is common to both versions and is normalized with the following criteria: 
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Sizes and distribution of sheets 

The area represented in a sheet of any series is the corresponding to a rectangular format 

where the sides are 100 cm and 50 cm in X and Y direction on the grid CUTM respectively. 

 

As a result, at each scale, the format of land size is: 

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  

 

The origins of each sheet (minimum coordinates of it) will always be the exact multiple of their 

format in dimensions land, so that it originates a distribution matricial continuous in all the 

domain represented. 

 

Referencing of the sheets 

The identification of a sheet of urban cadastral mapping is done through the concatenation of 

two elements: the basic grid of the CUTM that is found and a reference of the plane. 

 

The basic grid is made up of the zoning of the reference ellipsoid as long spindles of 6 degrees 

and bands of 8 degrees of latitude that had a recognized internationally name and distribution. 

 

The Plan reference is an alphanumeric key that consists of two letters and five numbers 

divided into four groups with specific criteria. 
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5. Technical Specifications for the work of updating the urban and 

rural cadastre 

5.1   Object of the contract 

They are all object of the contract the real estate contained in the following plots: 

 Urban parcels, including those who have crops. 

 The following rural plots: 

o Those with one or more buildings within it, essential or not essential to the 

development of agricultural, farming and forestry, whatever its use. 

o Those without construction, it is necessary to adjust, being adjacent to the 

urban area, or with another rustic plot with buildings, which are necessary to 

change to reflect properly the reality cadastral. 

 

It is also the object of the contract: 

 Elaborate alphanumeric data from the previous plots of a legal nature and technical 

cadastral be collected by FIN2006 format, so that it captures the reality of the 

cadastral parcels and their property. 

 Elaborate the plans in FXCC digital format of each of these plots, with all significant 

plants and the different uses, not just the general floor, and according to the current 

exchange format for preparation of FXCC, reflecting the physical reality of parcels 

object of the contract. 

 The alteration dossiers pending in the Management, at date of start of the work and 

those that are entering during the realization thereof. These must be duly verified and, 

if applicable, required of individuals, to be delivered to the company, which will 

proceed to execution. 

 Make appropriate lists, depending on the direction of the work, of plots with 

alterations no reported to be inspected. 

 The work of updating the cartography of Urban and Rural, with perfect continuity 

between both, regardless of the existence of two maps for each municipality. 
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5.2   Documentation to be submitted to the company 

The Management will deliver to the company a list of properties to upgrade the graphical and 

alphanumeric inconsistencies or, if applicable, the criteria for identifying the properties or 

plots with incidents. 

 

A copy of the alphanumeric database will be given to the company adjudicator in the FIN 

corresponding format. 

 

Also, a copy of urban cadastral cartography must be given to the company adjudicator 

(conventional, base, computerized or digital) and graphic information existing in the parcels 

(FX-CC digital), as well as all the planes submitted with the high statements and alteration of 

cadastral data. 

 

To upgrade buildings in rural land the conventional urban cadastral cartography will be handed 

at 1:5000 scale, and existing rustic cadastral cartography. The orthophotos and the files of 

agricultural buildings from renovations will be given too. 

 

Also, the cadastral dossiers that are pending to refer to any alteration of real estates must be 

provided both to urban and rustic constructions. 

 

5.3   Description of the works 

The company will proceed to research and update cadastral data of plots and real estate, 

within the established territory, are affected by an incident specified by responsible of the 

contract between the instructions issued by the realization report of works. 

 

For this, it will make the works of capturing physical information of real estates, upgrade 

alphanumeric database, update cadastral cartography and other parameters, as indicated by 

the guidelines established by the DGC, in order to correct errors detected in the cadastral 

database. 

 

Then, it indicates the work to be performed in order of priority: 

 Debugging of gaps and cavalcaments in the cartography. Cartographic adjustments to 

the orthophoto. 
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 Debugging the crossing graph-alphanumeric. 

 Georeferenced photograph of the facade. 

 Purification of economic inconsistencies. 

 Purification of valuation inconsistencies. 

 Debugging high, low, modification of the tracks and renumbering of police numbers. 

 Location of old disseminate and realization of FXCC. 

 

5.4   The cadastral reference 

The identification and control of new urban real estate that will be part of the cadastral file will 

be performed by cadastral reference, which is obtained from the mapping, according to the 

conditions indicated and all those emanating from the DGC. 

 

Generally, in accordance with the provided for in Royal Decree by which develops the "TRLCI", 

the cadastral reference is assigned to mark the first registration of a property in the Land 

Registry and in no case can be assigned to a real estate a cadastral reference that had an 

another one previously. Any cadastral reference can be modified without justifiable cause. 

 

A unique cadastral reference for each real estate, in both rural and urban land will be assigned. 

 

The cadastral reference of each urban real estate consists of twenty characters. The first 

fourteen identify the cadastral parcel, the four following the different real estate it contains, 

and the last two digits will be used for checking digits. The determination of the cadastral 

reference depends on the specific conditions of the real estate in question: 

a) Real estate with urban nature for cadastral purposes: according to the general criteria 

of determination the cadastral reference for real estate urban class, detailed above. 

b) The buildings located on rural land that are not essential for the development of 

agricultural exploitations, livestock or forestry: 

 In municipalities in which there has been a PVCCG (Procedure of evaluation 

Collective of Character General) subsequent to 1 January 2006, the cadastral 

reference to assign to urban real estate integrated for the construction and 

the occupied land (formerly disseminated) will consist of the fourteen first 

positions of the cadastral reference of the property where it is located rustic, 
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numbered correlatively the following four and with the corresponding control 

characters. 

 In municipalities in which there has been a PVCCG subsequent to 1 January 

2006, will be considered rural real estate. Therefore, will be given of high 

assuming the cadastral reference of the plot on which they are located rural. 

The same criteria will be followed for this type of real estate that is already in 

the cadastral database in accordance with the guidelines set by the Contract 

Manager. 

 

Of the 20 characters that constitute the cadastral reference in these Terms and Conditions 

it details the obtaining of the first fourteen for urban real estate, grouped into two blocks 

of seven characters each: 

 The first block constituted by first seven characters identify the island (as UTM 

coordinates) and the plot (for correlative order within the island). 

 The second group, constituted by seven seconds characters identify the plane at scales 

1/1000, 1/500 or 1/5000 in which are represented the island or possibly the plot, for 

its UTM coordinates. 

 

The breakdown of the meaning of the different characters that make up the cadastral 

reference has already been explained in the introductory paragraph number 3 of this project. 

 

5.5   Elaboration of graphical data for each real estate 

For the elaboration of documents georeferenced FX-CC (swap files of cadastral cartography) 

and integrated into the cadastral plots, used the information provided by the Management 

and will be updated data from each object plot of the contract, carrying out, if necessary, with 

the appropriate fieldwork. To perform this tasks: 

 Location and incorporation of physical characteristics not reflected in the plots, 

verification of measures, island alignment, limits and setting of parcels, uses, etc.. 

 Realization of digital photography and graphic document FX-CC. 

 Digitalization for integrating cartography. 
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5.6   Calendar and controls  

The Management or Sub-Management will make the required quality controls at different 

stages of the project, using the tools available, and in accordance with the SGVI instructions. It 

will be necessary to rigorously observe the calendar of the plan of revisions. 

 

5.7   Delivery, validation and loading of the works 

Delivery formats are: 

 Magnetic file in georeferenced FX-CC format. 

 If appropriate, cadastral cartography in FICC format. 

 

The cadastral magnetic file of exchange the cadastral data has to contain the results of the 

field works conducted and the incorporation of cadastral dossiers. 

 

The Cadastral data recording can be made to the Management, following the rules contained 

in the "Resolution of the General Directorate of Cadastre of 23 June 2000 approving the 

security document file of SIGECA in implementation of the Regulation on Security Measures 

for automated files containing personal data", once made the appropriate checks. 

 

Be furnished a list on paper and in electronic form (ASCII code) of the property/positions 

detected as omission, both full and partial, containing the cadastral reference, the direction 

and ownership. 

 

It will also present similar relationships of cadastral files delivered and the real estates that are 

low in the Cadastre (in this latter case a small report justifying due to low), all in accordance 

with the opinion of the Manager of the contract. 

 

The company will also provide the planes of data collection in the field, in the case of urban 

land consolidation and sketches of plots that have been used to capture information in the 

case of buildings on land rustic nature. 

 

It will focus on recording of the data of type constructive, date of construction, date and type 

of reform. These data must be reviewed for their adaptation to the actual state of the 

property. 
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The estates under horizontal ownership will attend especially to the structure and allocation of 

common elements. 

 

The estates under vertical ownership will identify all premises that allow independent use. 

 

In new buildings, segregation, parcelling and high, will pay special attention to the treatment 

of inconsistencies in data of ownership and tax address, as well as the adequacy of the 

directions of objects fiscal to reality. 
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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.  



METODOLOGIA DE TREBALL PER A LA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ CADASTRAL 

 

29 
 

 

figura: 3 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: 4 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: 5 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: 6 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: 7 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: 8 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: 9 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. 
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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: 10 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: 11 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: 12 Model de declaració cadastral 

 

 

figura: 13 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.  
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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.  

 

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: 14 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. 
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figura: 15 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: 16 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. 
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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.  

 

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: 17 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.  

 

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 
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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: 18 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 ... 
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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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urbana de este municipio”, mediante procedimiento negociado”. [En línia],  

<http://www.gerena.es/opencms/export/sites/default/gerena/servicios/PerfilContrata

nte/pliegos_archivos/2013.04.11_Adjudicacion_trabajos_actualizacion_catastroUrban

a.pdf>.  
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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

