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tual. Tanmateix, se’ls apliquen unes mínimes normes 
que busquen evitar una excessiva fragmentació de les 
finques rústiques. 

Què són les segregacions?
S’entén per segregació de terrenys quan d’una finca 
rústica en separem una part de terreny per crear una 
finca nova, diferent a la matriu. Tècnicament significa 
reduir la superfície d’una finca registral per crear-ne 
una de nova, amb la superfície que hem reduït de la 
finca mare. 

Això comporta que en el Registre de la Propietat 
s’obri un nou número de finca, amb la seva descripció, 
titularitat i càrregues. En conseqüència, tota segre-
gació es farà davant de Notari, a menys que es faci 
en document privat, gens recomanable jurídicament.  

Aquestes segregacions poden ser només de terrenys 
(camps, prats o boscos), o també poden incloure 
construccions, com són masies. Per tant, si la finca a 
segregar conté el què popularment es coneixen com 
a “masoveries”, caldrà descriure degudament la cons-
trucció en la nova inscripció registral, i en tots els 
casos caldrà acompanyar les referències cadastrals 
(parcel·les i polígons) que queden a la finca matriu, 
i a la segregada. 

Quina superfície mínima s’ha de complir?
La normativa urbanística preveu que els terrenys que 
es pretenguin segregar hauran de respectar la unitat 
mínima de conreu o la unitat mínima forestal, segons 
si el que segreguem són camps o boscos. 

Idees clau.
Segregacions de finques rústiques.

o resulta aventurat 
afirmar que el con-
cepte “segregació de 

finques rústiques” forma part 
del llenguatge i coneixement 
general de tot propietari fo-
restal. És més, antigament era 
una pràctica habitual segregar 
terrenys de les finques per pa-
gar un dot, una legítima, o fins 
i tot, algun deute. 

Avui en dia, les segregacions 
també són una pràctica habi-
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Si la superfície a segregar està formada per bosc, la 
unitat mínima serà de 25 hectàrees (Decret 35/1990). 
I si són camps de conreu, dependrà del municipi a on 
estigui ubicada la finca, ja que el Decret 169/1983 
diferencia la unitat mínima concreta per a cada ter-
me municipal de Catalunya, distingint els terrenys de 
conreu secà (que ronden entre 3 i 4 hectàrees), amb 
els de conreu regadiu (entre 1 i 1,5 hectàrees). 

En relació als prats, en cap norma es concreta espe-
cíficament el seu tractament. No obstant, atès que la 
Llei Forestal Catalana (Llei 6/1988) estableix que els 
prats arbustius o d’herbes tindran la consideració de 
terrenys forestals, caldrà entendre que li és d’aplica-
ció la unitat mínima forestal de les 25 hectàrees. 

Hi ha excepcions a aquesta unitat mínima?
Sí. La llei preveu diverses excepcions a aquest límit de 
superfície mínima. 

La més important és la que permet segregar per sota 
de la unitat mínima forestal o de conreu, sempre i 
quan aquests terrenys s’agrupin immediatament a 
una finca veïna. És a dir, podem comprar al nostre veí 
de finca, una superfície de terreny inferior a aquests 
mínims d’hectàrees, sempre i quan ens l’addicionem a 
la nostra finca. Aquesta operació s’haurà de fer en la 
mateixa escriptura que es formalitzi davant de Notari. 

Les demés excepcions són més específiques, les 
quals es troben relacionades a l’article 25 de la Llei 
19/1995, a l’article 3 del Decret 169/1983 i a l’article 
18.2 del Decret 64/2014. 

Què hem de fer si volem segregar un terreny?
Abans de res, caldrà tenir clara la superfície a segre-
gar. A partir d’aquí, s’haurà de contactar amb un tèc-
nic competent amb formació agroforestal perquè faci 
els plànols de segregació. És important aquesta inter-
mediació tècnica, perquè haurà de fer un mínim de 
set planells diferents, i també haurà de georreferenci-
ar amb coordenades GPS / UTM / GML el perímetre de 
la finca que es pretén segregar. 

L’exigència de les coordenades UTM de la finca a se-
gregar guarda relació directa amb l’article que es va 
publicar en l’anterior número d’aquesta Revista, on es 
va tractar la coordinació entre Registre de la Propie-
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tat i Cadastre. Entre d’altres, es posava de manifest 
que a partir de l’1 de novembre de 2015 era obligatori 
la delimitació georreferenciada de les finques en ope-
racions com la que estem tractant.  

L’altre intermediació tècnica serà la de la Notaria o 
la d’un advocat, ja que caldrà fer un seguit de passos 
que permetin assolir satisfactòriament la operació de 
segregació. 

I a partir d’aquí?
Haurem de trametre aquesta documentació, junta-
ment amb una memòria explicativa, a l’Ajuntament 
del municipi on s’ubiqui la finca a segregar, per tal 
que emeti la denominada “Declaració d’innecessa-
rietat de llicència urbanística”. Aquest document ve 
a ser un certificat municipal conforme la superfície 
que es pretén segregar compleix amb el què preveu el 
Planejament Urbanístic del municipi i la demés nor-
mativa aplicable.

Quan la segregació plantejada es trobi per sota de la 
unitat mínima de conreu, o bé perquè l’administració 
municipal, notaris o registradors de la propietat 
així ho considerin procedent, caldrà trametre tota 
aquesta documentació al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, el qual, previ abonament d’una 
taxa de 51,17 € (article 4.11-4 Decret Legislatiu 
3/2008), emetrà un informe de valoració respecte de 
la superfície que es pretén segregar a fi de confirmar 
que compleix amb la normativa aplicable.

Hi ha lletra petita?
Generalment, no sorgeixen inconvenients quan es 
compleix la unitat mínima forestal de 25 hectàrees. 
Ara bé, quan l’expedient es fonamenta amb la uni-
tat mínima de conreu, i la superfície frega els mínims 
exigibles, el Departament d’Agricultura acostuma a 
informar desfavorablement. El motiu que s’al·lega és 
que una finca registral d’una hectàrea i mitja té poca 
o nul·la capacitat productiva, i per tant, 
esdevé contrària a la voluntat de fons 
dels Decrets d’unitat mínima. 

Un altre inconvenient que acostuma 
a donar-se és quan la major part de 
superfície de la finca a segregar són 
camps, però hi ha una part de bosc. 
En aquests supòsits, s’utilitza un criteri 
restrictiu consistent en què, quan una 
part de la finca a segregar sigui bosc, 
encara que sigui una porció minorità-
ria, haurà de complir amb la unitat mí-
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nima forestal de les 25 hectàrees. 

Tanmateix, també és cert que caldrà atendre a cada 
cas concret, atès que la Llei no concreta gaire, ni tam-
poc existeix un document administratiu que aclareixi 
o homogeneïtzi els criteris a aplicar. 

i quan volem dividir una masia?
La divisió de masies ha de respectar igualment la uni-
tat mínima del terreny rústic en el qual se situa.

Tanmateix, per tal de poder vincular-la a una superfí-
cie menor de la unitat mínima de conreu, caldrà que 
es prevegi expressament aquesta circumstància en 
el POUM o en el Pla Especial del Catàleg de Masi-
es, tal com ho contempla l’article 18.2.a) del Decret 
64/2014, de 13 de maig.

Dividir una masia no és una gestió senzilla. D’altra 
banda, sovint es confon dividir (és a dir, crear una 
nova finca registral), amb “compartimentar” una ma-
sia fent-hi varis habitatges, que en aquest cas depen-
drà de la normativa urbanística específica.

en conclusió
Avui en dia, les segregacions de finques rústiques exi-
geixen més requisits que antigament. No només en 
relació a la superfície mínima de les finques resul-
tants, sinó pels nous condicionants establerts darre-
rament, com és la georreferenciació dels seus límits. 

Tanmateix, en el fons és positiu que els Notaris i Re-
gistradors de la Propietat garanteixin jurídicament 
aquestes operacions, ja que malauradament, la in-
concreció de partions ha estat una font de desavinen-
ces entre propietaris. En finques rústiques, la claredat 
és un factor a favor, i si aquesta es preveu des del 
principi, al final, indiscutiblement resulta millor per a 
totes les parts. 




