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introducció
El Cadastre i el Registre de la Propietat són institu-
cions diferents. El primer és, com s’ha dit en darreres 
edicions, un inventari fiscal. Serveix per identificar 
les finques i dotar-les de valor econòmic, i així pro-
porcionar una base sobre la qual la Hisenda Pública 
pugui recaptar impostos. 

En canvi, el segon és on s’inscriuen tots aquells actes 
que afectin a la propietat. És a dir, és l’organisme que 
ens acredita davant de tothom que som propietaris 
d’una o més finques, i en quines condicions (lliures, 
gravats, usdefruits, etc). També, serveix per certificar 
que som titulars de determinats drets inscrits sobre 
altres finques, com són les servituds, embargs, entre 
d’altres.

D’aquesta manera, quan una Administració ens de-
mana que acreditem que som propietaris d’una fin-
ca, generalment aportem una Nota Simple Registral, 
que és un resum a partir del què diuen les nostres 
escriptures. 

el “registre de la propietat” i el “cadastre”
Ambdues institucions projecten dades diferents, tot 
i que versen sobre les nostres mateixes finques. És 
a dir, el Cadastre té la missió d’identificar el mà-
xim de bé tots els m2 de les nostres masies, boscos, 
camps, prats, per tal que el valor que li correspon-
gui s’ajusti al màxim a la realitat física dels nostres 
immobles. En altres paraules, si tot coincideix, el 
valor encaixarà amb el què realment tenim. 

D’aquí que s’hagi fet una revisió cadastral de totes 

entre el cadastre i el registre de la propietat
La coordinació

Prèvia: En les dues darreres edi-
cions s’ha tractat el Cadastre 
des d’un punt de vista històric, 
així com també sobre l’impac-
te econòmic que han tingut les 
darreres revisions cadastrals 
sobre les nostres finques. En 
aquesta edició es tancarà el 
cercle analitzant la incidència 
que tindrà el Cadastre en un 
futur, especialment en allò re-
lacionat amb els drets de pro-
pietat sobre les nostres finques. 
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les masies, magatzems agraris, i de la superfície rústi-
ca de les nostres finques. El problema, no obstant, ha 
estat que moltes d’aquestes revisions les han fet de 
forma imperfecte; però això ja es va tractar a l’edició 
passada d’aquesta revista. 

En canvi, el Registre de la Propietat té la missió d’in-
formar de manera succinta i breu el què diuen les 
nostres escriptures (d’herència, compraventa, donació, 
etc) de forma que se’ns dóna una informació senzilla 
i accessible de qui consta com a propietari d’un im-
moble determinat. Si ens fixem bé apareix, entre d’al-
tres, la descripció de la finca i el nostre nom. D’aquesta 
manera podem acreditar, públicament i de forma es-
quemàtica, que som propietaris d’una finca concreta, 
alhora que significa, també, que hem pagat tots els 
impostos que hagin correspost (traspàs de successi-
ons, transmissions, donacions, etc) i que hem seguit 
tots els passos necessaris per a inscriure la finca en el 
Registre. Aquest fet és important, ja que garantim la 
nostra titularitat davant de tothom i que hem operat 
correctament. Tot lògicament, sens perjudici de prova 
al contrari. 

Ara bé, quin problema té el Registre de la 
propietat?
El principal problema que tenia fins ara el Registre és 
que podíem tenir un títol de propietat i desconèixer 
absolutament a quin lloc es trobava aquesta finca. O 
també, pensar que teníem 170 hectàrees de terreny i en 
realitat trobar-nos amb 100 hectàrees (o al revés), i a 
sobre, ignorar on ubicar-les. 

Per tant, el principal problema del Registre ha estat que, 
en els títols, generalment no s’hi acompanyava protocol-
litzat cap plànol de la finca. Només sabíem que s’afron-
tava amb propietaris veïns en els quatre punts cardinals 
(“Linda al Norte”, “al Sur”, etc), però generalment es 
desconeixia la línia divisòria dels punts on s’ubicaven 
els termes i fites. Tinguem en compte que el Registre 
de la Propietat es nodria de les manifestacions que fe-
ien els propietaris, i que com ja es va dir dues edicions 
endarrere, en determinades ocasions la picaresca feia 
declarar menys (o més) del què hi havia, bàsicament per 
pagar menys impostos, o si fem cas a les males llengües, 
per enganyar algun comprador despistat.    
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I quin problema té el Cadastre?
Si bé s’esforça perquè coincideixi el què diu amb la re-
alitat, el problema del Cadastre és que els seus pronun-
ciaments no desprenen efectes de propietat. És a dir, 
per molt que una parcel·la cadastral aparegui a nom 
del propietari veí, no significa que sigui d’ell; o quan 
una partió estigui mal traçada és senzillament que no 
ressegueix els termes i fites existents, els quals són els 
veritables elements delimitadors de les partions. 

En el fons, el problema del Cadastre és la seva fiabi-
litat, ja que no està obligat a seguir els controls que 
requereix una escriptura, on hi intervé un Notari, o 
la seva inscripció, a través d’un Registrador. Per tant, 
els pronunciaments del Cadastre no són inamovibles, 
al contrari, són modificables seguint els procediments 
administratius oportuns. 

per tant: 
Darrerament, l’Estat s’ha adonat que el Registre i el Ca-
dastre tenien informació que els beneficiava de forma 
recíproca. 

El Cadastre tenia el què precisament necessitava el Re-
gistre, és a dir, cartografia més o menys acurada de to-
tes les finques rústiques i urbanes. I el Cadastre obtenia 
del Registre, una correcta identificació dels propietaris, 
als efectes de no equivocar-se a l’hora de cobrar els 
corresponents impostos. 

D’aquí que es promulgués la Llei 13/2015, de 24 de 

juny, de coordinació entre el Registre de la Propietat 
i el Cadastre, la qual culmina el què nombroses Lleis 
anteriors van anar avançant en aquesta direcció. En el 
fons, aquesta coordinació ha estat donada pel fet que 
l’Estat ha anat invertint considerablement en Cadastre 
i, vist que actualitzar el Registre de la Propietat des 
de zero era una tasca gairebé impossible, s’ha optat 
per la via ràpida d’utilitzar les dades de les finques que 
disposa el Cadastre. 

la coordinació “registre de la propietat” 
amb el “Cadastre”
Amb l’entrada en vigor de nova Llei, la descripció de 
les finques en el Registre de la Propietat podrà venir 
acompanyada de la informació gràfica georreferenci-
ada de les parcel·les, d’acord amb la informació que 
proporcioni el Cadastre. D’aquesta manera, s’afegeix 
al Registre no només la descripció literal de les fin-
ques, sinó també la representació gràfica cadastral 
(amb coordenades UTM, GPS o GML) que il·lustrarà 
mitjançant un planell, la situació, forma i superfície de 
la finca que s’inscrigui. 

les principals novetats
Amb la nova regulació es requerirà obligatòriament la 
delimitació gràfica cadastral en operacions de reorde-
nació de terrenys, com són les segregacions, divisions, 
agrupacions, agregacions, immatriculacions, excessos 
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o disminucions de cabuda, o declaracions d’obra nova. 
És a dir, ja sigui per dividir terrenys, o per declarar ca-
ses noves o masies antigues, s’haurà d’acompanyar 
un plànol georreferenciat dels metres quadrats de la 
parcel·la rústica, o de la superfície de la casa. 

En els demés casos, el propietari podrà sol·licitar vo-
luntàriament la incorporació en el Registre de la Pro-
pietat de les bases gràfiques cadastrals. En aquests 
supòsits, la Llei preveu dues opcions:

Si el propietari està d’acord amb la partió que pre-
veuen les parcel·les cadastrals de la finca, el No-
tari descriurà la finca d’acord amb la Certificació 
Cadastral i s’elevarà a públic la corresponent es-
criptura. A partir d’aquí, la remetrà al Registrador, 
qui notificarà la inscripció als propietaris veïns de 
forma personal, per tal que es pronunciïn sobre si 
és correcte la partió que preveu, o no. 

Quan el propietari consideri que la partió cadas-
tral no és correcte haurà de manifestar-ho ex-
pressament al Notari, i haurà d’aportar un planell 
de la finca amb tota la partió georreferenciada. 

Quan s’aporti un planell elaborat pel nostre tècnic 
que difereixi del què preveu el Cadastre, el Notari 
l’haurà de validar i qualificar, i donarà trasllat als 
propietaris veïns perquè en un termini de 20 dies 
hàbils es manifestin. Alerta que si els veïns no di-
uen res en aquest termini s’entendrà que hi estan 
d’acord. 

Una vegada sigui la partió acceptada per tots els 
propietaris veïns, el Registrador enviarà la partió 
correcte al Cadastre perquè ho modifiquin i llavors 
practicarà la inscripció dels plànols cadastrals al 
Registre de la Propietat. Aquest fet és molt impor-
tant, perquè significarà que el Registrador orde-
narà al Cadastre a adequar els límits de la finca 
conforme el planell que s’inscrigui al Registre; i per 
tant, aquesta tasca no l’haurem de fer nosaltres.

A partir d’aquí, quedarà coordinat el què preveu el Re-
gistre de la Propietat amb el Cadastre. 

En conseqüència de tot això, quan demanem còpia 
dels nostres títols de propietat al Registre, no només 
apareixerà el número de finca, la descripció, el titular, 
les càrregues existents i els documents pendents de 
inscripció o anotació, sinó que a més a més apareixerà 
un planell de la finca, en format de Bases Gràfiques 
Registrals. 

conclusions
Com s’ha dit anteriorment, aquest article tanca el cer-
cle en relació al Cadastre. I ho fa advertint als propi-
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etaris que a partir d’ara, el Cadastre jugarà un paper 
important a l’hora d’identificar les nostres finques so-
bre planell. És a dir, a mesura que es vagin aportant 
bases cadastrals al Registre de la Propietat, tant les 
masies com sobretot les partions quedaran fixades en 
els nostres títols de propietat.

I això serà positiu?
Només si les dades Cadastrals de les nostres finques 
reflecteixen ben bé la realitat. Ara tot aquest reguit-
zell de plànols i cadastres només serà obligatori en 
determinades operacions (segregacions, declaracions 
d’obra nova, agregacions, etc). Però en un futur no 
gaire llunyà haurem de canviar la dinàmica passiva 
que tenim els propietaris enfront el Cadastre, per una 
actitud proactiva. Especialment a l’hora de fer coinci-
dir els termes i fites amb les partions que figuren en 
el Cadastre. 

Clarament, en els propers anys es tancaran molts de-
bats sobre partions de finques. I per tant, quan ens 
toqui (o vulguem), haurem de prendre decisions de 
consens amb els propietaris veïns a l’hora de marcar i 
reconèixer les fites; si no volem acabar judicialitzant 
les discrepàncies. 

És veritat que haver de resseguir, i en alguns casos 
redescobrir, totes les fites i termes de les nostres fin-
ques és una tasca força farragosa, i més quan aques-
tes s’hauran d’acceptar una per una amb tots els pro-
pietaris veïns. 

Però les noves tecnologies en matèria de GPS i plani-
metria són veritablement una garantia al favor de la 
objectivitat, les quals ens ajudaran a tenir controla-
des les partions, i també evitaran, per fi, les corredis-
ses de termes i fites que hi havia hagut antigament. 
Tinguem en compte que tot dependrà de nosaltres; i 
el fet que a partir d’ara tinguem totes aquestes eines 
al nostre abast serà un bon motiu per començar a 
ordenar tot el nostre patrimoni forestal. 




