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VIA OBERTA. DADES CADASTRALS 

 

Carta de servei 

Darrera actualització: 16/09/2022 

 

NOM I EMISOR DEL SERVEI 

Cadastre 

Direcció General de Cadastre 
 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

El servei posa a disposició les dades cadastrals proporcionades per la Direcció 

General de Cadastre a través de la Plataforma d’Intermediació de Serveis del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 

MODALITATS DE CONSULTA 

 
1. Dades cadastrals d’un immoble: Aquest servei proporciona totes les 

dades cadastrals dels immobles (finques, llindars, etc.) que figuren a la 

base de dades del Cadastre. 

 

2. Consulta de béns immobles:   El servei de consulta de béns i 

immobles permet consultar els béns i immobles associats a un titular, 
possibilitant la cerca per referència cadastral o per la localització del bé 

immoble rústic.  
 

 
3. Certificació descriptiva i gràfica: Les certificacions cadastrals 

descriptives i gràfiques contenen dades de caràcter físic, jurídic i 
econòmic del bé immoble al qual es refereixen, juntament amb la seva 

representació gràfica. D’acord amb la normativa cadastral, aquest tipus 
de certificacions hauran d’incorporar-se en tots els documents autoritzats 

per notaris en els quals es continguin fets, actes o negocis jurídics que 
puguin donar lloc a modificacions en el Cadastre Immobiliari (canvis de 

titularitat, alteracions físiques dels béns immobles), així com al Registre 
de la Propietat en els supòsits previstos per la llei. Les certificacions 

inclouen com a fitxer adjunt un fitxer GML de parcel·la cadastral així com 

les coordenades georeferenciades de la parcel·la. 

 

4. Certificat de titularitat: Mitjançant aquesta modalitat s’obté una 
certificació de la titularitat d’un bé immoble, és a dir, un document que 

certifica quins són els immobles associats a un titular cadastral o, ans al 
contrari, que a la base de dades del cadastre no  figura com a titular 

cadastral de bens immobles. 
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Important: A efectes de simplificació, les consultes relatives a les dues 
primeres modalitats de consulta que es troben a la Carta de Serveis: 

“Dades Cadastrals d’un immoble” i “Consulta de béns immobles” es 
resolen en una única modalitat de consulta:  

 
❖ DADES CADASTRALS D’UN IMMOBLE 

 

Aquesta particularitat, que una modalitat de consulta resti inclosa dins d’un 
altre es dona perquè només es diferencien segons els paràmetres de cerca: 

 
1. Dades Cadastrals d’un immoble: Possibilita la cerca per dades d’un titular 

(DNI, NIF, CIF) 
 

2. Consulta de béns immobles: Possibilita la cerca per referència cadastral o 
per la localització del bé immoble rústic. 

 
Aquests paràmetres resten inclosos a la pantalla de sol·licitud de la modalitat 

de consulta de “Dades Cadastrals d’un immoble”, resolent així els paràmetres 
de consulta de dues modalitats en una única pantalla.  

 
 

DADES CADASTRALS D’UN IMMOBLE 
 

COM FER LES CONSULTES 

Aquesta modalitat permet consultar la informació de les dades cadastrals 

dels bens immobles consultats a partir de les dades següents: 
 

Camps obligatoris 
 

• Numero d’expedient: És l’identificador de l’expedient administratiu del 

vostre ens en base al qual es fa la consulta d’aquestes dades. 
 

• Tipus de Procediment (Finalitat): En el desplegable, s’haurà de triar  el 
tipus de procediment autoritzat per al qual  es vol consultar la dada. Si no 

apareix  el tipus de procediment és perquè no s’ha autoritzat la consulta 
per aquest tipus de procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització per a 

la consulta d’aquestes dades. 
 

• Criteri de cerca: Seleccionar el criteri de cerca pel qual es vol fer la 
consulta: 

 
1. Titular: Si es selecciona aquets criteri de cerca, es desplegaran més 

avall dos camps obligatoris a emplenar: 
- Tipus de documentació: Al desplegable , cal  seleccionar el tipus 

de documentació que s’introduirà: NIF, NIE, CIF 
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- Documentació: Cal introduir el número d’identificació de la 
persona a consultar segons el tipus de documentació que s’hagi 

triat.  
Es tracta d’una sèrie de números i lletres segons els formats 

següents: 
• DNI: 8 dígits numèrics+ dígit de Control (lletra)- Persona física 

espanyola amb DNI. 

• NIF K: K + 7 dígits numèrics + dígit de control (lletra)- Persona 
física espanyola menor de 14 anys. 

• NIF L: L + 7 dígits numèrics + dígit de control (lletra)- Persona 
física espanyola resident al estranger sense DNI. 

• NIF M: M + 7 dígits numèrics + dígit de control (lletra)- NIF que 
atorga l’Agència Tributària a persones físiques estrangeres que 

no tenen NIE. 
• NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics +dígit de Control (lletra) 

o X: Persona física estrangera resident a Espanya i 
identificats per la Policia amb un NIE, assignat fins el 

15 de juliol de 2008. 
o Y: Persona física estrangera identificada per la Policia 

amb un NIE, assignat des del 16 de juliol, de 2008. 
o Z: Lletra reservada per quan s’esgoti “Y”, per persona 

física estrangera identificada per la Policia amb un NIE. 

• CIF (Codi d’Identificació Fiscal): És l’identificador de les persones 
jurídiques composat per una lletra (indica la forma jurídica)+8 

dígits. 
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2. Referència cadastral:  

 
En la referència cadastral, els set primers dígits identifiquen la finca o 

parcel·la. Els set següents, el full del plànol. Els quatre que segueixen, el 
local o pis i, finalment, hi ha dos dígits de control. Quan indiqueu les 

lletres, cal escriure-les en majúscula. 

 
 

 
 

Si es selecciona aquest criteri de cerca es desplegaran més avall diversos 
camps a emplenar, tots obligatoris: 

 

- 1-7 dígits de la referència: S’han d’introduir els 7 primers dígits de 
la referència cadastral que volem consultar. 

 
 

 
- 8-14 dígits de la referència: S’han d’introduir els 7 dígits següents 

de la referència cadastral que volem consultar. 
- Càrrec de la referència: S’han d’introduir els 4 dígits següents de la 

referència cadastral que volem consultar. 
- Dígit de control 1: S’ha d’introduir la penúltima lletra de la 

referència cadastral que volem consultar. 
- Dígit de control 2: S’ha d’introduir l’última lletra de la referència 

cadastral que volem consultar. 
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3. Referència rústica:  

En la referència rústica, els dos primers dígits corresponen a la 
província. Els següents tres, al municipi. La lletra que segueix, el 

sector. Després hi ha tres números que identifiquen el polígon, cinc 

que són la parcel·la i finalment, quatre números (identificador de la 
construcció) i unes lletres de control. Aquests darrers indicadors i el 

sector no s’han d’informar a la consulta. 
 

 
 

Per tant, si es selecciona aquest criteri de cerca es desplegaran més 
avall el camps a emplenar següents: 

 

- Codi de província del INE: 2 primers dígits 
- Codi de municipi del INE: 3 dígits següents 

- Codi de polígon: 3 dígits següents  
- Codi de parcel·la: 5 dígits següents 
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QUINES DADES S’OBTENEN 

 

Consulta de les dades cadastrals: Bloc de dades corresponent a la petició 
que origina la resposta. 

 

• Resultat de l’operació:  
 

▪ 0003: TRAMITADA. Titular localitzat.   
▪ 0012: ERROR AL RECUPERAR DATOS DEL BIEN.  

▪ 0013: ERROR AL RECUPERAR LAS SUBPARCELAS.  
▪ 0017: EL INMUEBLE NO EXISTE.  

▪ 0018: AVISO: LA REFERENCIA CATASTRAL SOLICITADA HA SIDO 
MODIFICADA. LA NUEVA REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 

INMUEBLE ES:…  
▪ 0020: NO HAY BIENES PARA LOS DATOS DE ENTRADA.  

▪ 0021: EL NIF NO TIENE INMUEBLES ASOCIADOS DENTRO DEL 
AMBITO TERRITORIAL DE LA CONSULTA, AUNQUE SI FUERA DE ESTE.  

▪ 0022: EL NIF TIENE INMUEBLES ASOCIADOS FUERA DEL AMBITO 
TERRITORIAL DE LA CONSULTA.  

▪ 0025: EL NIF NO TIENE INMUEBLES ASOCIADOS.  

▪ 0026: EL NIF CON LOS APELLIDOS Y NOMBRE NO TIENE INMUEBLES 
ASOCIADOS.  

▪ 0027: ERROR AL RECUPERAR DATOS DE TITULARES.  
▪ 0029: ERROR AL RECUPERAR DATOS DE LA FINCA.  

▪ 0030: ERROR AL RECUPERAR DATOS DE LOCALES.  
▪ 0040: IMPOSIBLE REALIZAR LA CONSULTA. EL NÚMERO MÁXIMO DE 

BIENES QUE PUEDEN VISUALIZARSE ES DE 6000. ACOTE LA 
BÚSQUEDA.  

▪ 0502: Error tècnic realitzant la consulta 
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• Dades cadastrals:  
 

Dades cadastrals: Per obtenir la informació sol·licitada s’haurà de 
descarregar la versió imprimible. 

 

S’obtindran totes les dades cadastrals dels immobles que figuren a la 
base de dades del Cadastre associats al DNI o NIE, o bé a la referència 

cadastral i/o rústica indicada. 
 

Cal tenir en compte que, en el cas de consultar a partir del NIF d’una 
entitat jurídica, aquesta podria tenir 100 o més béns immobles, amb la 

qual cosa es podria exhaurir el temps de resposta del servei. 
 

 
La pantalla de resposta que s’obté és la següent: 
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Les dades que obtindrem al PDF són les següents: 

 
• Dades de la consulta: Són les dades que hem introduït per fer la 

consulta: 
- Consulta: Consulta d’entitats = consulta de bens immobles. 

- Codi finalitat: És el tipus de procediment  pel qual realitzem la 

consulta. 
- Tipus documentació: El tipus de documentació que hem seleccionat 

a la pantalla de consulta. 
- Documentació: Número de documentació introduït a la consulta. 

 
• Resposta de la consulta:  

- Codi resultat: Informa del numero de codi de resultat (explicat 
anteriorment). 

- Resultat: Descripció del resultat. 
 

• Bé immoble 1: Informa dels  béns immobles dels quals és titular el 
ciutadà consultat, assignant números correlatius a cadascun d’ells. 

- Naturalesa del bé immoble:  
- Urbana: UR 

- Rústica: RU 

- Especial: BI 
- 1-7 dígits de la referència cadastral: Informa dels 7 primers dígits de 

la referència cadastral. 
- 8-14 dígits de la referència cadastral: Informa dels 7 dígits següents 

de la referència cadastral. 
- Dígit de control 1 de la referència cadastral: Informa el primer dígit de 

control de la referència cadastral. 
- Dígit de control 2 de la referència cadastral: Informa el segon dígit de 

control de la referència cadastral. 
- Codi província del bé immoble: informa del codi de província segons 

l’INE. Caràcters numèrics. 
- Codi municipi del bé immoble: informa del codi del municipi segons 

l’INE. Caràcters numèrics. 
- Domicili tributari del bé immoble: És el domicili que consta a efectes 

tributaris i que pot coincidir o no amb l’adreça de localització de la 

finca. 
- Any del valor cadastral: Format numèric AAAA. És l’any en el que se li 

ha assignat el valor cadastral que s’informa al camp següent. Els 
valors cadastrals es poden actualitzar anualment mitjançant l’aplicació 

de coeficients aprovats pels corresponents Pressupostos Generals de 
l’Estat. 

- Valor cadastral: El valor cadastral és un valor administratiu fixat 
objectivament per a cada bé immoble. El valor cadastral és la suma 

del valor cadastral del sòl i el valor cadastral de la construcció. 
S’informa en format numèric de 5 dígits i 2 decimals. 
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- Valor cadastral del sòl: És el valor assignat al sòl on està el bé 
immoble en funció de la localització del bé immoble, les 

circumstàncies urbanístiques, etc. S’informa en format numèric de 5 
dígits i 2 decimals. 

- Valor cadastral de la construcció: És el valor assignat a la construcció 
en funció del cost d’execució material de la construcció, els tributs que 

graven la construcció, l’ús, la qualitat i l’antiguitat de l’edificació, etc. 

S’informa en format numèric de 5 dígits i 2 decimals. 
- Ús del bé immoble: 

- Residència: en cas que el bé immoble sigui un habitatge 
- Almacén-estacionamiento: si es tracta de naus, trasters o 

aparcaments 
- Superfície construïda: S’indiquen els metres quadrats construïts. 

Format numèric de 2 o 3 dígits. 
- Coeficient de participació del titular: A cada pis o local se li atribueix 

una quota de participació en relació al total del valor de l’immoble i 
referida a centèsimes d’aquest. Aquesta quota serveix per determinar 

la participació en les càrregues i beneficis en relació a la comunitat de 
propietaris. 

- Antiguitat del bé immoble: S’informa de l’any de construcció de 
l’immoble. Format numèric AAAA. 

 

• Bé immoble 1- dades del titular: Informa de les dades del titular del 
bé immoble informat anteriorment. Hi haurà tants apartats de “dades del 

titular” com titulars tingui aquell bé immoble. 
 

- Codi del dret sobre el bé immoble del titular: Informa del tipus de dret 
del titular segons els codis següents: 

- PR: Propietat 
- NP: Nua propietat 

- US: Usdefruit  
- CA: Concessió administrativa 

- DS: Dret de superfície 
- DF: “Disfrutador”  

- Percentatge del titular sobre el bé immoble del titular: Informa del % 
del dret del titular en format numèric de 2 dígits amb 2 decimals. 

- Identificador del titular: Indica el numero de documentació del titular. 

- Nom del titular: Indica el nom complert del titular. Cognom1 
Cognom2 (si en té) i Nom. 

- Literal del dret sobre el bé immoble: Indica el percentatge del dret del 
titular en % i el tipus de dret. 

- Literal del domicili fiscal: S’informa del domicili a efectes fiscals 
d’aquets titular, que pot coincidir o no amb el domicili fiscal de 

l’immoble. 
- Data d’inici de la titularitat: En format AAAA-MM-DD 
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- Data de fi de la titularitat: Indica la data en què s’ha realitzat la 
consulta si no consta una data anterior de fi de la titularitat. En format 

AAAA-MM-DD. 
 

• Bé immoble 1- dades de la finca:  
- Localització de la finca: Direcció de la finca. En cas que es tracti d’un 

edifici on hi ha més d’un immoble, s’indica la direcció de l’edifici: 

carrer, número, municipi i província; sense indicació de pis i porta. 
- Tipus d’immoble: Si es tracta d’una parcel·la amb diversos immobles 

(divisió horitzontal), casa independent, etc.  
- Superfície del sòl de la finca: Superfície total de la finca (de tot l’edifici 

en cas de ser-ho). 
- Superfície construïda de la finca: Superfície construïda de la finca (de 

tot l’edifici en cas de ser-ho). 
- URL de la categoria de la finca: Indica la URL on es pot visualitzar el 

mapa cartogràfic de situació de la finca: 
 

 
 

• Bé immoble 2: Apareixeran els mateixos apartats i camps que en el cas 

de “bé immoble 1” i així successivament en funció dels bens immobles 
que es trobin de titularitat del document introduït a la consulta. 

 

CERTIFICACIÓ DESCRIPTIVA I GRÀFICA 

 

COM FER LES CONSULTES 

 

La certificació cadastral descriptiva i gràfica (CCDyG) conté la representació 

gràfica del bé immoble, a més de les seves dades bàsiques de caràcter físic, 
jurídic y econòmic. Quan els immobles estiguin coordinats amb el Registre 

de la Propietat s’incorporarà aquesta circumstància juntament amb el codi 
registral de la finca. 

 
La consulta es pot fer a partir de la introducció de les dades següents: 

 
Camps obligatoris 

 

• Numero d’expedient: És l’identificador de l’expedient administratiu del 
vostre ens en base al qual es fa la consulta d’aquestes dades.  

• Tipus de procediment (Finalitat): Al desplegable, cal  triar el tipus de 
procediment autoritzat per al  qual es vol consultar la dada. Si no apareix  
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el tipus de procediment és perquè no s’ha autoritzat la consulta per 
aquest tipus de procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització per a la 

consulta d’aquestes dades a través del formulari corresponent. 
• Codi província: Codificació de l’INE. 2 dígits. 

• Codi municipi: Codificació de l’INE. 3 dígits. 
• Criteri de cerca: Seleccionar el criteri de cerca pel qual es vol fer la 

consulta: 

 
1. Referència cadastral: Si es selecciona aquest criteri de cerca es 

desplegaran més avall diversos camps obligatoris a emplenar:  
 

 
 

Les lletres s’han d’escriure en majúscula. 

 
- 1-7 dígits de la referència: S’han d’introduir els 7 primers dígits de 

la referència cadastral que volem consultar. 
- 8-14 dígits de la referència: S’han d’introduir els 7 dígits següents 

de la referència cadastral que volem consultar. 
- Càrrec de la referència: S’han d’introduir els 4 dígits següents de la 

referència cadastral que volem consultar. 
- Dígit de control 1: S’ha d’introduir la penúltima lletra de la 

referència cadastral que volem consultar. 

- Dígit de control 2: S’ha d’introduir la última lletra de la referència 
cadastral que volem consultar. 

-  
El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent: 
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2. Referència rústica: Si es selecciona aquets criteri de cerca es 

desplegaran més avall diversos camps obligatoris a emplenar: 
 

 
 

- Codi de polígon: 3 dígits.  

- Codi de parcel·la: 5 dígits. 
 

 
El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent: 
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QUINES DADES S’OBTENEN 

 

• Consulta de les dades cadastrals: Bloc de dades corresponent a la 
petició que origina la resposta. 

• Resultat de l’operació:  
▪ 0001: ERROR EN EL SERVIDOR   

▪ 0002: ERROR EN LOS DATOS DE ENTRADA   
▪ 0003: TRAMITADA   

▪ 0006: TIPO DE CERTIFICADO NO ADMITIDO   
▪ 0008: ERROR EN LOS DATOS DEL BIEN   

▪ 0009: ERROR AL CREAR LA CABECERA   
▪ 0010: ERROR EN LA RECUPERACIÓN DE LOS USUARIOS   

▪ 0011: ERROR AL VALIDAR DATOS DE ENTRADA   
▪ 0014: REFERENCIA CATASTRAL INVÁLIDA (O NO TIENE 14, 18 NI 20 

DÍGITOS)  
▪ 0017: EL INMUEBLE NO EXISTE.   

▪ 0018: AVISO: LA REFERENCIA CATASTRAL SOLICITADA HA SIDO 

MODIFICADA. LA NUEVA REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 
INMUEBLE ES:  

▪ 0019: EL BIEN NO SE ENCUENTRA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 
CONSULTA DEL USUARIO.  

▪ 0020: NO HAY BIENES PARA LOS DATOS DE ENTRADA   
▪ 0021: EXISTE MÁS DE UN BIEN INMUEBLE PARA LOS DATOS DE 

ENTRADA. HAGA LA BÚSQUEDA POR REFERENCIA CATASTRAL.  
▪ 0022: NO ES POSIBLE LA EMISION DE LA CERTIFICACION 

DESCRIPTIVA Y GRAFICA PORQUE SE HA DETECTADO UNA 
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INCONSISTENCIA EN LAS BASES DE DATOS CATASTRALES. LA 
CERTIFICACION PUEDE SER SOLICITADA EN LA GERENCIA O 

SUBGERENCIA DEL CATASTRO, DONDE SERA EMITIDA UNA VEZ 
CORREGIDAS DICHAS INCONSISTENCIAS. (El Literal vindrà limitat a 

255 posicions)  
▪ 0023: CARTOGRAFÍA NO DISPONIBLE PARA DICHO MUNICIPIO.  

▪ 0024: NO EXISTE CARTOGRAFÍA DIGITAL ASOCIADA A ESA FINCA. 

 
• Descriptiva i gràfica  

 
La pantalla de resposta que s’obté és la següent: 

 

 
 

Per obtenir la informació sol·licitada s’haurà de descarregar la versió 

imprimible. 
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Les dades que obtindrem al PDF són les següents: 

 
• Dades descriptives de l’immoble: 

- Localització: Direcció completa de l’immoble indicant el tipus de via, 
nom de la via,  número, escala, pis, porta,  municipi i província. 

- Classe: 

• Urbana 
• Rústica 

• Característiques especials 
- Ús principal: És l’ús al que es destina l’immoble: 

• Residencial: en cas que el bé immoble sigui un habitatge 
• Almacén-estacionamiento: si es tracta de naus, trasters o 

aparcaments 
- Superfície construïda: S’indiquen els metres quadrats construïts de 

l’immoble. Format numèric de 2 o 3 dígits. 
- Any de construcció: Format numèric AAAA. 

- Valor cadastral: El valor cadastral és un valor administratiu fixat 
objectivament per a cada bé immoble. El valor cadastral és la suma 

del valor cadastral del sòl i el valor cadastral de la construcció. 
S’informa en format numèric de 5 dígits i 2 decimals i s’indica l’any 

que es pren de referència per assignar el valor. 

- Valor cadastral sòl: És el valor assignat al sòl on està el bé immoble 
en funció de la localització del bé immoble, les circumstàncies 

urbanístiques, etc. S’informa en format numèric de 5 dígits i 2 
decimals. 

- Valor cadastral construcció: És el valor assignat a la construcció en 
funció del cost d’execució material de la construcció, els tributs que 

graven la construcció, l’ús, la qualitat i l’antiguitat de l’edificació, 
etc. S’informa en format numèric de 5 dígits i 2 decimals. 

- Titularitat: 
- Cognoms Nom/ Raó Social: Nom o raó social del titular de 

l’immoble 
- NIF/ NIE: Numero de document del titular/s de l’immoble. 

- Dret: Informa del % del dret del titular en format numèric de 2 
dígits amb 2 decimals i del tipus de dret del titular: 

- Propietat 

- Nua propietat 
- Usdefruit 

- Concessió administrativa 
- Dret de superfície 

- “Disfrutador”  
- Domicili fiscal: S’informa del domicili a efectes fiscals d’aquets 

titular, que pot coincidir o no amb el domicili fiscal de l’immoble. 
- Construcció:  

- Escala/pis/porta: Informa de la localització exacta dins de la finca 
de l’immoble consultat. 
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- Destí: Si es destina a habitatge, traster, aparcament, etc. 
- Superfície m2: Format numèric de 2 o 3 dígits 

 
• Parcel·la cadastral:  

- Superfície gràfica: S’informa dels m2 de la parcel·la total que es 
mostra a la imatge. 

- Descripció de la parcel·la: S’indica si la parcel·la mostrada conté 

diversos immobles o només el consultat. 
- Coeficient de participació: A cada immoble se li atribueix una quota 

de participació en relació al total de la parcel·la on es troba i referida 
a centèsimes d’aquest.  

 
A continuació de la informació de les dades, es mostra una representació 

gràfica de la parcel·la. 

 
 
• Relació de parcel·les contigües: S’informa de les característiques 

principals de les parcel·les que es troben al costat de la de l’immoble 
consultat 

- Referència cadastral: 20 dígits entre números i lletres 

- Localització: Direcció completa de l’immoble indicant el tipus de via, 
nom de la via,  número, escala, pis, porta,  municipi i província. 

- Titularitat principal:  
- Cognoms Nom/ Raó Social: Nom o raó social del titular de la 

parcel·la. 
- NIF/ NIE: Camp en blanc ja que majoritàriament hi ha més d’un 

titular de la parcel·la contigua. 
- Domicili fiscal: Camp en blanc ja que majoritàriament hi ha més 

d’un titular de la parcel·la contigua. 
 

En el PDF hi ha també les evidències de la consulta: el sol·licitant, la finalitat 
de la consulta i la data d'emissió. 
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CERTIFICAT DE TITULARITAT 

 

COM FER LES CONSULTES 

 

Aquesta modalitat permet consultar la informació dels immobles associats a 
un titular cadastral a partir de les dades següents:  

 

Camps obligatoris 
 

• Tipus de documentació: al desplegable, cal  seleccionar el tipus de 
documentació a consultar: NIF, NIE, CIF 

• Documentació: cal introduir el número d’identificació de la persona 
segons el tipus de documentació que s’hagi triat.  

Es tracta d’una sèrie de números i lletres segons els formats següents: 
• DNI: 8 dígits numèrics+ dígit de Control (lletra)- Persona física 

espanyola amb DNI. 
• NIF K: K + 7 dígits numèrics + dígit de control (lletra)- Persona 

física espanyola menor de 14 anys. 
• NIF L: L + 7 dígits numèrics + dígit de control (lletra)- Persona 

física espanyola resident al estranger sense DNI. 
• NIF M: M + 7 dígits numèrics + dígit de control (lletra)- NIF que 

atorga l’Agència Tributària a persones físiques estrangeres que 

no tenen NIE. 
• NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics +dígit de Control (lletra) 

o X: Persona física estrangera resident a Espanya i 
identificats per la Policia amb un NIE, assignat fins el 

15 de juliol de 2008. 
o Y: Persona física estrangera identificada per la Policia 

amb un NIE, assignat des del 16 de juliol, de 2008. 
o Z: Lletra reservada per quan s’esgoti “Y”, per persona 

física estrangera identificada per la Policia amb un NIE. 
 

• CIF (Codi d’Identificació Fiscal): És l’identificador de les persones 
jurídiques composat per una lletra (indica la forma jurídica)+8 

dígits 
 

• Numero d’expedient: és l’identificador de l’expedient administratiu del 

vostre ens en base al qual es fa la consulta d’aquestes dades. 
• Tipus de Procediment (Finalitat): Al desplegable, s’haurà de triar el 

tipus de procediment autoritzat per la que es vol consultar la dada. En 
cas que no aparegui el tipus de procediment en base al que es vol fer la 

consulta és perquè no s’ha autoritzat la consulta per aquest tipus de 
procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització per a la consulta 

d’aquestes dades a través del formulari corresponent. 
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Si només s’indica el tipus de documentació i el número d’identificació es 
mostraran totes les propietats associades a la documentació en tot el 

territori català i espanyol. 
 

Camps opcionals 
 

• Comunitat autònoma: Si al desplegable es selecciona una comunitat 

autònoma, només es mostraran les propietats d’aquella comunitat 
Autònoma on està situat l’immoble. 

• Província: Al desplegable, es podrà seleccionar la província si s’ha 
seleccionat la comunitat autònoma. 

• Municipi: Al desplegable, es podrà seleccionar el municipi si s’ha 
seleccionat prèviament la comunitat i la província on està situat 

l’immoble. 
• Tipus de bé: es pot seleccionar sempre. Al desplegable, es pot 

seleccionar el tipus de bé immoble entre els següents: 
- Urbana 

- Rústica 
- Característiques especials 

 
El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent: 

 

 
 

QUINES DADES S’OBTENEN 
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• Consulta de dades cadastrals: Bloc de dades corresponent a la petició 
que origina la resposta. 

- Resultat de l’operació:  
- 0001: ERROR EN EL SERVIDOR 

- 0003: TRAMITADA   
- 0006: TIPO DE CERTIFICADO NO ADMITIDO   

- 0007: IMPOSIBLE REALIZAR LA CONSULTA . EL NÚMERO MÁXIMO DE 

BIENES QUE PUEDEN CERTIFICAR ES DE 6000. ACOTE LA BUSQUEDA 
O DIRÍJASE A LA GERENCIA TERRITORIAL CORRESPONDIENTE  

- 0008: IMPOSIBLE REALIZAR LA CONSULTA . EL ÁMBITO ELEGIDO NO 
SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL USUARIO.   

- 0009: ERROR AL CREAR LA CABECERA   
- 0013: NO EXISTE DELEGACION PARA LOS DATOS INTRODUCIDOS.  

- 0015: EL NIF INTRODUCIDO NO SE ENCUENTRA EN LA BASE DE 
DATOS.  

- 0016: EL NIF INTRODUCIDO TIENE ASOCIADOS MÁS DE UN 
APELLIDOS Y NOMBRE. 

 
 

• Dades cadastrals:  
 

 
 
Per obtenir la informació sol·licitada s’haurà de descarregar la versió 

imprimible. 
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Les dades que obtindrem al PDF són les següents: 

• Dades del certificat: Són el rastre de la consulta realitzada. 
• Dades de busca de la informació: Són les dades que hem introduït per 

fer la consulta: 
- Tipus: 

- Cognom i nom o raó social: Cognom1 Cognom2 i Nom o raó social del 
titular dels immobles trobats.  

- NIF: Número de document del titular anomenat al camp anterior. 
- Anagrama: Abreviació del nom complet (3 primeres lletres del 

Cognom1, 3 primeres lletres del cognom2 i primera lletra del nom). 
- Classes d’immobles que conté: S’enumeren els 3 tipus d’immobles 

existents i posteriorment es classifiquen els immobles trobats per 

tipus. 
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- Àmbit territorial del certificat: Indica la Comunitat Autònoma d’on 
s’han consultat els immobles. 

 
• Immobles urbans: Els immobles trobats es classifiquen en tipus 

d’immoble. En aquest cas només s’han trobat immobles urbans a nom 
d’aquest titular. 

- Referència cadastral: S’indica la referència cadastral de l’immoble 

trobat. 20 dígits entre números i lletres. 
- Província: Indica la província on està situat l’immoble trobat. 

- Municipi: Indica el municipi on està situat l’immoble trobat. 
- Situació: Direcció de la finca. Tipus de via, nom de la via, número, 

escala, planta, porta, municipi, codi postal i província. 
- Titular: Cognom1 Cognom2 i Nom o raó social del titular del immobles 

trobat. 
- NIF/CIF: Número de document del titular anomenat al camp anterior. 

- Dret: Informa del % del dret del titular en format numèric de 2 dígits 
amb 2 decimals i del tipus de dret del titular: 

- Propietat 
- Nua propietat 

- Usdefruit  
- Concessió administrativa 

- Dret de superfície 

- “Disfrutador”  
- Superfície gràfica parcel·la: S’informa dels m2 de la parcel·la total on 

es troba situat l’immoble. 
- Superfície construïda: S’indiquen els metres quadrats construïts de 

l’immoble. Format numèric de 2 o 3 dígits. 
- Ús local principal: És l’ús al que es destina l’immoble: 

- Residencial: en cas que el bé immoble sigui un habitatge 
- Almacén-estacionamiento: si es tracta de naus, trasters o 

aparcaments 
- Valor sòl: És el valor assignat al sòl on està el bé immoble en funció 

de la localització del bé immoble, les circumstàncies urbanístiques, 
etc. S’informa en format numèric de 5 dígits i 2 decimals. 

- Valor construcció: És el valor assignat a la construcció en funció del 
cost d’execució material de la construcció, els tributs que graven la 

construcció, l’ús, la qualitat i l’antiguitat de l’edificació, etc. S’informa 

en format numèric de 5 dígits i 2 decimals. 
- Valor cadastral: El valor cadastral és un valor administratiu fixat 

objectivament per a cada bé immoble. El valor cadastral és la suma 
del valor cadastral del sòl i el valor cadastral de la construcció. 

S’informa en format numèric de 5 dígits i 2 decimals. 
- Any valor: Format numèric AAAA. És l’any en el que se li ha assignat 

el valor cadastral que s’informa al camp anterior. Els valors cadastrals 
es poden actualitzar anualment mitjançant l’aplicació de coeficients 

aprovats pels corresponents Pressupostos Generals de l’Estat. 
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S’informarà successivament de tots els camps indicats anteriorment per 
cada bé immoble que es trobi. 

 
 


