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 El present Acord va entrar en vigor el 5 d’octubre de 
2006, data de la notificació per part d’Espanya del compli-
ment de tots els tràmits exigits pel seu ordenament jurídic 
intern, segons estableix el paràgraf segon de l’apartat 
setè.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 24 d’octubre de 2006.–El secretari general 

tècnic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, 
Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 19824 ORDRE EHA/3482/2006, de 19 d’octubre, per la 
qual s’aproven els models de declaració d’altera-
cions cadastrals dels béns immobles i es determina 
la informació gràfica i alfanumèrica necessària per 
a la tramitació de determinades comunicacions 
cadastrals. («BOE» 273, de 15-11-2006.)

El text refós de la Llei del cadastre immobiliari, apro-
vat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, esta-
bleix a l’article 13.1 que les declaracions per les quals es 
manifesta o reconeix davant el cadastre immobiliari que 
s’han produït les circumstàncies determinants d’una alta, 
baixa o modificació de la descripció cadastral dels immo-
bles, s’han de fer en la forma, terminis, models i condi-
cions que determini el Ministeri d’Hisenda (en l’actualitat, 
Ministeri d’Economia i Hisenda). Per la seva banda, el 
Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desplega 
l’esmentada disposició legal, preveu la determinació mit-
jançant una ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 
la forma, models, mitjans i altres condicions en què s’ha-
gin de presentar les declaracions cadastrals. L’aprovació 
d’aquestes normes i de la Llei 58/2003, de 17 de desem-
bre, general tributària, determina la necessitat d’elaborar 
nous models de declaracions cadastrals adaptats a la 
nova normativa cadastral i tributària, la qual cosa  es fa 
mitjançant la present Ordre.

Juntament amb l’esmentada adaptació a la nova nor-
mativa, aquesta Ordre introdueix una simplificació radical 
dels models per facilitar el compliment per part dels ciuta-
dans de les obligacions tributàries davant el cadastre. Per 
fer-ho, s’han dissenyat uns nous models d’emplenament 
molt fàcil, en els quals, a més, es descriuen de manera 
clara i precisa els documents que han d’acompanyar les 
declaracions que hagin de ser presentades. Paral-
lelament, i amb el mateix fi, es recullen possibles vies de 
col·laboració entre diferents institucions en aquest àmbit, 
de manera que fedataris públics, gestors administratius i 
altres agents que intervenen en el trànsit immobiliari, 
puguin presentar les declaracions cadastrals en represen-
tació dels obligats tributaris. Aquesta Ordre també pre-
veu, com ja va fer l’Ordre de 10 de febrer de 1999, a la qual 
substitueix, la possibilitat de presentació telemàtica de les 
declaracions cadastrals, i respon així als avenços que 
aporta la tecnologia en aquesta matèria.

A més, la redacció dels models de declaració en caste-
llà i en l’altra llengua cooficial de cada comunitat autò-
noma, en compliment del que preveu l’article 34.1.d) de la 
Llei general tributària, permet l’exercici normal del dret 
dels obligats tributaris a utilitzar qualsevol de les llengües 
oficials en el territori de la seva comunitat.

L’Ordre també recull la possibilitat de modificar els 
models de declaració per acollir-se al sistema de verifica-

ció de dades d’identitat que preveu el Reial decret 
522/2006, de 28 d’abril, per la qual cosa se suprimeix 
l’aportació de fotocòpies de documents d’identitat en els 
procediments administratius de l’Administració General 
de l’Estat i dels seus organismes públics vinculats o 
dependents.

D’altra banda, la present Ordre dóna compliment a la 
previsió que contenen els articles 31.2 i 35.3 del Reial decret 
417/2006, de 7 d’abril, en recollir la informació gràfica i 
alfanumèrica necessària per a la tramitació de les comuni-
cacions a què es refereix l’article 14 del text refós de la Llei 
del cadastre immobiliari en els seus apartats b) i c).

Finalment, el contingut d’aquesta Ordre ha estat prè-
viament sotmès a informe de la Comissió Tècnica de Coo-
peració Cadastral. En virtut d’això, disposo:

Article 1. Models de declaració.

1. S’aproven els següents models de declaració d’al-
teracions cadastrals dels béns immobles urbans, rústics i 
de característiques especials, que figuren com a annex 
d’aquesta Ordre:

a) Model 901 N: declaració cadastral per alteració de 
la titularitat i per variació de la quota de participació en 
béns immobles.

b) Model 902 N: declaració cadastral per nova cons-
trucció, ampliació, reforma o rehabilitació.

c) Model 903 N: declaració cadastral per agregació, 
agrupació, segregació o divisió.

d) Model 904 N: declaració cadastral per canvi de 
classe de conreu o aprofitament, canvi d’ús i demolició o 
enderroc.

2. En les comunitats autònomes en les quals hi hagi, 
a més del castellà, una altra llengua oficial, estan a dispo-
sició dels interessats els impresos dels models aprovats 
en les dues llengües oficials.

Article 2. Documentació general.

1. En totes les declaracions cadastrals s’hi ha de con-
signar el número d’identificació fiscal (NIF) o el número 
d’identificació d’estranger (NIE) del declarant i, si s’escau, 
del seu representant.

Si no es disposa d’etiqueta d’identificació fiscal, s’ha 
d’aportar una fotocòpia acarada del document expedit 
per l’Agència Estatal d’Administració Tributària per a la 
constància del número d’identificació fiscal del declarant, 
o del seu document nacional d’identitat (DNI) o, si s’es-
cau, del document oficial en què consti el seu número 
d’identificació d’estranger. En els supòsits en què la 
declaració es presenti a les gerències o subgerències del 
cadastre o a les entitats que hagin subscrit amb la Direc-
ció General del Cadastre un conveni per a la tramitació de 
l’esmentada declaració, basta la mera exhibició de qual-
sevol dels esmentats documents davant el funcionari del 
registre administratiu corresponent.

Així mateix, quan les declaracions es presentin per 
mitjà d’un representant s’ha d’aportar el document acre-
ditatiu de la representació amb què s’actuï.

2. En cas que no consti la referència cadastral de 
l’immoble o immobles afectats per la declaració en el 
document que acredita l’alteració, s’ha d’aportar certifica-
ció cadastral electrònica obtinguda a través de l’Oficina 
Virtual del Cadastre (http://ovc.catastro.meh.es) o certifi-
cació cadastral o qualsevol altre document expedit  pel 
gerent o subgerent del cadastre en els quals consti la refe-
rència cadastral o fotocòpia de l’últim rebut justificant del 
pagament de l’impost sobre béns immobles.
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Article 3. Documentació específica.

1. Les declaracions per alteració del titular cadastral i 
per variació de la quota de participació en béns immobles 
(901N) s’han d’acompanyar de la documentació següent:

a) Original i fotocòpia o còpia acarada del document 
que acrediti l’alteració, ja sigui escriptura pública, docu-
ment privat, sentència judicial, certificació del Registre de 
la Propietat, o altres.

b) En els supòsits en què l’adquisició del bé o dret 
s’hagi realitzat en comú pels cònjuges, sempre que el 
document en el qual es formalitzi l’alteració no acrediti 
l’existència del matrimoni, s’ha d’aportar, a més, original 
i fotocòpia, o còpia acarada, del llibre de família o qualse-
vol document que acrediti tal condició.

c) Si es constitueix un dret de superfície o una con-
cessió administrativa sobre part d’un bé immoble, també 
s’ha de presentar la documentació que reflecteixi la des-
cripció gràfica de l’immoble original abans de la constitu-
ció de la concessió administrativa o dret de superfície i la 
descripció gràfica de l’immoble resultant sobre el qual 
recau la concessió administrativa o dret de superfície, 
amb plànols a escala que reflecteixin totes les cotes 
necessàries per fer el càlcul de superfícies.

Quan la modificació de la titularitat o la variació de les 
quotes de participació afectin simultàniament béns 
immobles urbans i rústics, s’han de presentar dues decla-
racions diferents, una per a cada tipus o classe dels refe-
rits béns immobles. Si l’adquisició de tots aquests béns 
s’ha dut a terme en virtut d’un mateix acte o negoci, 
només cal aportar un sol exemplar de la documentació 
que preceptivament ha d’acompanyar aquestes declara-
cions.

2. Les declaracions per nova construcció, ampliació, 
reforma o rehabilitació de béns immobles (902N) s’han 
d’acompanyar de la documentació següent:

a) Original i fotocòpia, o còpia acarada, del certificat 
final d’obra, visat pel col·legi professional corresponent o, 
si hi manca, de qualsevol altre document que permeti 
acreditar l’acabament de l’obra.

b) Original i fotocòpia, o còpia acarada, de l’escriptura 
d’obra nova, en cas que s’hagi atorgat aquest document.

c) Fotografia de l’edifici complet, feta en color i de 10 
x 15 centímetres de mida. Si l’edifici té més d’una façana, 
s’ha d’aportar una fotografia de cadascuna de les façanes. 
Aquesta documentació també es pot aportar en suport 
informàtic, en format JPG.

d) Plànol d’emplaçament, amb indicació del nom de 
la localitat, de la via pública i número, representat prefe-
rentment sobre la cartografia cadastral obtinguda de l’Ofi-
cina Virtual del Cadastre.

e) Plànol de la parcel·la, delimitat i superficiat amb 
indicació de l’escala, representat també, de manera prefe-
rent, en la mateixa cartografia referida a l’apartat ante-
rior.

f) Plànols delimitats per cada planta de l’edifici amb 
diferent distribució, de conformitat amb l’obra realment 
executada. En aquests plànols s’ha de representar cadas-
cun dels locals amb ús diferenciat, com ara vivenda, 
garatge o traster, amb expressió de les superfícies cons-
truïdes.

g) Memòria de materials i qualitats del projecte exe-
cutat.

h) Documentació acreditativa del cost d’execució 
material de les obres.

La documentació que preveuen els apartats g) i h) 
anteriors es pot substituir per un certificat del secretari 
municipal o persona que tingui atribuïdes les funcions de 
fe pública, comprensiu d’aquesta informació, o per qual-
sevol altre mitjà de prova admès en dret que sigui sufici-

ent per a la seva acreditació, de conformitat amb l’article 
24 del Reial decret 417/2006, de 7 d’abril.

També es pot declarar en aquest model la divisió 
horitzontal de l’immoble quan aquesta es formalitzi alhora 
que l’obra nova, ampliació, reforma o rehabilitació, acom-
panyant original i fotocòpia, o còpia acarada, de la corres-
ponent escriptura pública. En aquest cas, la distribució de 
locals o elements privatius que s’han de representar en 
cadascun dels plànols de planta de l’edifici ha de ser coin-
cident amb la descripció que hi ha en la divisió horitzon-
tal. Així mateix, s’han de representar gràficament els 
espais corresponents a tots els elements comuns amb 
expressió de les superfícies construïdes.

Si la declaració afecta trasters o places d’estaciona-
ment en proindivís adscrits a l’ús i gaudi exclusiu i perma-
nent d’un titular, també s’hi ha d’adjuntar original i foto-
còpia, o còpia acarada, del document públic acreditatiu de 
l’esmentada adscripció, així com del plànol a escala des-
criptiva de la distribució dels trasters i places d’estaciona-
ment afectats, juntament amb el quadre de superfícies 
construïdes assignades a aquests.

Quan es tracti d’un edifici acollit a qualsevol règim de 
protecció pública, s’ha d’aportar original i fotocòpia, o 
còpia acarada, de la cèdula de qualificació definitiva.

3. Les declaracions cadastrals per agregació, agru-
pació, segregació o divisió de béns immobles (903N) 
s’han d’acompanyar de la documentació següent:

a) Original i fotocòpia, o còpia acarada, del docu-
ment que acrediti l’alteració, ja sigui escriptura pública, 
contracte privat, sentència judicial, certificació del Regis-
tre de la Propietat, o altres.

b) Descripció gràfica de la situació anterior, mitjan-
çant un plànol cadastral obtingut de l’Oficina Virtual del 
Cadastre i plànols a escala o croquis que reflecteixin totes 
les cotes necessàries per realitzar el càlcul de superfícies. 
En cas d’impossibilitat d’obtenir el plànol de l’Oficina Vir-
tual del Cadastre, es pot aportar croquis de localització, 
amb indicació de municipi, referència cadastral, via, 
número, paratge, polígon i parcel·la.

c) Descripció gràfica de la situació resultant, mitjan-
çant plànols a escala o croquis que reflecteixin totes les 
cotes necessàries per realitzar el càlcul de superfícies. En 
el cas de divisió horitzontal d’un immoble, s’han d’aportar 
plànols delimitats per cada planta de l’edifici amb diferent 
distribució, en els quals s’ha de representar cadascun 
dels locals o elements privatius, amb ús diferenciat, com 
ara vivenda, garatge o traster, coincident amb la descrip-
ció que hi ha en la divisió horitzontal, així com la repre-
sentació de tots els elements comuns, amb expressió de 
les superfícies construïdes. Si la declaració afecta trasters 
o places d’estacionament en proindivís adscrits a l’ús i 
gaudi exclusiu i permanent d’un titular, s’hi ha d’adjuntar 
també original i fotocòpia, o còpia acarada, del document 
públic acreditatiu de l’esmentada adscripció, així com un 
plànol a escala descriptiu de la seva distribució, amb 
expressió de les superfícies construïdes.

d) En el cas d’agrupacions i agregacions en les quals 
la parcel·la resultant no estigui alterada en la seva confi-
guració física perquè inclou de forma íntegra totes les 
parcel·les agrupades o agregades, només cal aportar el 
plànol obtingut de l’Oficina Virtual del Cadastre, amb indi-
cació de les referències cadastrals corresponents.

4. Les declaracions per demolició o enderroc, canvi 
de classe de conreu o aprofitament i canvi d’ús (904N) 
s’han d’acompanyar de la documentació següent:

a) Original i fotocòpia, o còpia acarada, del docu-
ment acreditatiu de l’alteració, com pot ser la llicència o 
autorització administrativa, el projecte visat i un certificat 
tècnic o document equivalent.

b) Descripció gràfica de la situació resultant quan es 
tracti d’un supòsit de demolició o enderroc parcial, i 
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també en els casos de canvi de classe de conreu o aprofi-
tament que afectin només part d’una subparcel·la i en els 
canvis d’ús o destinació que no afectin totes les construc-
cions ubicades a l’immoble, realitzada sobre un plànol 
cadastral obtingut de l’Oficina Virtual del Cadastre i plà-
nols a escala o croquis que reflecteixin totes les cotes 
necessàries per realitzar el càlcul de superfícies. En cas 
d’impossibilitat d’obtenir el plànol de l’Oficina Virtual del 
Cadastre, es pot aportar croquis de localització, amb indi-
cació de municipi, referència cadastral, via, número, 
paratge, polígon i parcel·la.

Article 4. Modificacions de la titularitat relacionades 
amb alteracions per nova construcció, ampliació, 
reforma, rehabilitació, agregació, agrupació, segrega-
ció i divisió.

Quan es declari, simultàniament, juntament amb 
algun dels fets, actes o negocis enumerats en els apartats 
dos i tres de l’article tercer, una modificació de la titulari-
tat, s’ha d’aportar, a més, original i fotocòpia, o còpia 
acarada, del document que acrediti l’alteració, ja sigui 
escriptura pública, contracte privat, sentència judicial, 
certificació del Registre de la Propietat, o altres. Si l’adqui-
sició del bé o dret, l’han fet en comú els cònjuges, i el 
document en el qual es formalitza l’adquisició no acredita 
l’existència del matrimoni, s’ha d’aportar, a més, original 
i fotocòpia, o còpia acarada, del llibre de família o de qual-
sevol document que acrediti tal condició.

Article 5. Elaboració d’impresos per les entitats locals.

Les declaracions cadastrals que es presentin en els 
ajuntaments o en altres entitats locals en virtut de conve-
nis de col·laboració subscrits amb la Direcció General del 
Cadastre es poden formalitzar en impresos elaborats per 
les entitats esmentades, sempre que aquests impresos 
s’ajustin a l’estructura i al contingut dels models que 
s’aproven mitjançant la present Ordre.

En tot cas, la utilització d’aquests impresos requereix 
autorització expressa de la delegació corresponent del 
Ministeri d’Economia i Hisenda.

Article 6. Utilització de models de declaració de tributs 
municipals com a mitjà de presentació de declara-
cions cadastrals.

De conformitat amb el que estableix l’article 28.3 del 
Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desplega el 
text refós de la Llei del cadastre immobiliari, els models 
de declaració autoliquidació de l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana poden ser 
utilitzats com a mitjà de presentació de les declaracions 
cadastrals per alteració de la titularitat i per variació de la 
quota de participació en béns immobles, si així ho preveu 
l’ordenança fiscal corresponent, sempre que constin iden-
tificats l’adquirent i el transmissor, l’immoble objecte de 
la transmissió, amb la seva referència cadastral, i s’hagi 
aportat la documentació que preveu l’article 3.1.a) i b) 
d’aquesta Ordre.

Amb aquesta finalitat, els ajuntaments han de remetre 
a les gerències o subgerències del cadastre una còpia de 
la declaració autoliquidació presentada, que ha d’estar 
signada per l’adquirent, i de la documentació acreditativa 
referida anteriorment, llevat que hi hagi un conveni de 
col·laboració subscrit amb la Direcció General del Cadas-
tre per a la tramitació d’aquest tipus de declaracions 
cadastrals; en aquest cas, la informació s’ha de remetre 
en els formats que preveu el mateix Conveni.

Article 7. Informació gràfica i alfanumèrica necessària 
per a la tramitació del procediment de comunicació 
que preveu l’article 14.b) del text refós de la Llei del 
cadastre immobiliari.

1. Quan la comunicació tingui per objecte la realitza-
ció de noves construccions o l’ampliació, rehabilitació o 
reforma de les que hi hagi, ja sigui parcial o total, els ajun-
taments acollits a aquest procediment han de posar en 
coneixement de la Gerència o Subgerència del Cadastre 
competent la informació següent:

a) Referència cadastral de l’immoble o immobles 
afectats per l’alteració.

b) Número de l’expedient de la llicència o autoritza-
ció atorgada.

c) Data d’acabament  de les obres.
d) Documentació prevista en els apartats c), d), e), f) 

i g) de l’article 3.2 d’aquesta Ordre. No obstant això, la 
documentació a què es refereix l’esmentat apartat g) de 
l’article 3.2 es pot substituir per un certificat del secretari 
municipal o persona que tingui atribuïdes les funcions de 
fe pública, comprensiu d’aquesta informació, o per qual-
sevol altre mitjà de prova admès en dret que sigui sufici-
ent per a la seva acreditació, de conformitat amb l’article 
24 del Reial decret 417/2006, de 7 d’abril.

e) Cost d’execució.
f) Si n’hi ha divisió horitzontal, la distribució de 

locals o elements privatius a representar en cadascun 
dels plànols de planta de l’edifici ha de ser coincident amb 
la descripció que hi ha en l’esmentada divisió horitzontal. 
Així mateix, s’han de representar gràficament els espais 
corresponents a elements comuns amb expressió de les 
superfícies construïdes.

A més, s’ha d’acompanyar de la relació dels coefi-
cients de participació de cadascun dels immobles que 
integren els edificis, amb indicació dels locals mútuament 
vinculats entre si.

g) Cognoms i nom o raó social, NIF o NIE i domicili 
fiscal dels titulars dels immobles. La remissió d’aquesta 
informació té caràcter voluntari d’acord amb el que dis-
posa l’article 30.2 del Reial decret 417/2006, de 7 d’abril.

2. Quan es tracti de la demolició o l’enderroc de les 
construccions, o de la modificació d’ús o destinació d’edi-
ficis i instal·lacions, els ajuntaments han de comunicar la 
data de realització de la demolició o l’enderroc o, si s’es-
cau, la de l’atorgament de l’autorització administrativa de 
la modificació d’ús o destinació, així com la indicació del 
nou ús o destinació autoritzat, la referència cadastral de 
l’immoble o immobles afectats per l’alteració i la docu-
mentació gràfica que preveu l’article 3.4.b) d’aquesta 
Ordre.

Article 8. Informació gràfica i alfanumèrica necessària 
per a la tramitació del procediment de comunicació 
que preveu l’article 14.c) del text refós de la Llei del 
cadastre immobiliari.

1. Quan el contingut de la comunicació tingui per 
objecte la resolució d’un procediment de concentració 
parcel·lària, una delimitació administrativa, una expropia-
ció forçosa, o l’execució de projectes de compensació, 
reparcel·lació i urbanització, o figures anàlogues previstes 
en la legislació autonòmica, les administracions públi-
ques actuants han de posar en coneixement de la Gerèn-
cia o Subgerència Territorial del Cadastre competent la 
informació següent:

a) Referència cadastral de l’immoble o immobles 
afectats.

b) Data de l’alteració conforme amb el que preveu 
l’article 36 del Reial decret 417/2006, de 7 d’abril.
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c) Descripció parcel·lària de la situació anterior, pre-
ferentment mitjançant un plànol cadastral de l’Oficina 
Virtual del Cadastre.

d) Descripció gràfica de la situació resultant, mitjan-
çant plànols delimitats i superficiats.

e) Cognoms i nom o raó social, NIF o NIE i domicili 
fiscal dels propietaris dels immobles resultants.

2. Quan el contingut de la comunicació tingui per 
objecte modificacions del planejament que suposin alte-
racions en la naturalesa del sòl, l’Administració actuant 
que hagi aprovat definitivament la figura de planejament 
corresponent ha de posar en coneixement de la Gerència 
o Subgerència Territorial del Cadastre competent la infor-
mació següent:

a) Data d’aprovació definitiva de la modificació del 
planejament i de la seva publicació en el butlletí oficial 
corresponent.

b) Documentació gràfica de la zona afectada, prefe-
rentment mitjançant un plànol cadastral de l’Oficina Vir-
tual del Cadastre.

c) Especificacions d’ús i edificabilitat.

3. Quan el contingut de la comunicació tingui per 
objecte l’execució subsidiària d’obres de rehabilitació, 
demolició o enderroc, derivades de l’incompliment del 
deure de conservació de les edificacions, així com altres 
que derivin de l’incompliment de la funció social de la 
propietat, l’Administració actuant ha de posar en coneixe-
ment de la Gerència o Subgerència Territorial del Cadastre 
competent la informació següent:

a) Data d’acabament de les obres.
b) Plànol d’emplaçament, amb indicació del nom de 

la localitat, de la via pública i número, representat prefe-
rentment sobre la cartografia cadastral obtinguda de l’Ofi-
cina Virtual del Cadastre.

c) Fotografia de l’edifici complet.
d) Plànols delimitats per cada planta de l’edifici amb 

diferent distribució de conformitat amb l’obra realment 
executada.

e) Descripció gràfica de la situació resultant quan es 
tracti d’un supòsit de demolició o enderroc.

4. Quan la comunicació tingui per objecte l’ocupació 
directa de terrenys destinats a dotacions, l’Administració 
actuant ha de posar en coneixement de la Gerència o Sub-
gerència Territorial del Cadastre competent la informació 
següent:

a) Referència cadastral de l’immoble.
b) Cognoms i nom o raó social, NIF o NIE i domicili 

fiscal dels propietaris dels immobles afectats.

Disposició addicional primera. Utilització de mitjans 
telemàtics.

U. A fi de facilitar als interessats la formalització de 
les declaracions cadastrals, els models aprovats per 
aquesta Ordre estan disponibles en la pàgina web de la 
Direcció General del Cadastre (http://www.catastro.meh.es).

Dos. La Direcció General del Cadastre ha d’establir 
les especificacions i els requisits necessaris perquè les 
declaracions i comunicacions a què es refereix aquesta 
Ordre es puguin fer i notificar per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics, sempre que es garanteixin l’au-
tenticitat, integritat, confidencialitat i no-retorn de l’envia-
ment.

Tres. La presentació de la documentació original 
especificada en els diferents articles d’aquesta Ordre s’ha 
de fer sempre als mers efectes de la seva comprovació, i 
s’ha de retornar al declarant, si així ho sol·licita en l’acte 
de la seva aportació, una vegada efectuada la presenta-
ció. La documentació gràfica s’ha de presentar preferent-

ment en suport magnètic, en format DXF, DGN, DWG o 
similar.

Disposició addicional segona. Presentació de declara-
cions per fedataris públics i altres entitats, institucions 
i organitzacions.

U. La Direcció General del Cadastre pot subscriure 
convenis perquè els fedataris públics, sense perjudici de 
l’obligació de realitzar davant el cadastre les comunica-
cions a què es refereix l’article 14.a) del text refós de la 
Llei del cadastre immobiliari, puguin presentar les decla-
racions cadastrals corresponents a les alteracions immo-
biliàries de les quals tinguin coneixement com a conse-
qüència dels documents que atorguin o inscriguin, 
actuant com a mandataris dels obligats tributaris, con-
forme als requisits, condicions i formats de lliurament de 
la informació que s’estableixin, tot això d’acord amb el 
que disposa l’article 92 de la Llei general tributària.

Dos. També es poden acollir a aquesta fórmula de 
col·laboració altres entitats, institucions o organitzacions 
representatives de sectors professionals que intervinguin 
en el tràfic immobiliari.

Disposició addicional tercera. Incorporació al sistema de 
verificació de dades d’identitat.

Tan aviat es produeixi l’entrada en vigor de l’ordre 
ministerial a què es refereix la disposició final primera del 
Reial decret 522/2006, de 28 d’abril, pel qual se suprimeix 
l’aportació de fotocòpies de documents d’identitat en els 
procediments administratius de l’Administració General 
de l’Estat i dels seus organismes públics vinculats o 
dependents, els models aprovats per la present Ordre han 
d’incorporar una casella específica on s’ha de fer constar 
el consentiment del declarant perquè les seves dades 
d’identitat personal puguin ser consultades per l’Adminis-
tració cadastral mitjançant el Sistema de Verificació de 
Dades d’Identitat que preveu el Reial decret esmentat.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableixen aquesta 
Ordre i, en particular, l’Ordre de 10 de febrer de 1999, per 
la qual s’aproven els models de declaració d’alteracions 
cadastrals concernents a béns immobles.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 19 d’octubre de 2006.–El vicepresident primer 
del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro Solbes 
Mira. 

MINISTERI DE FOMENT
 19826 REIAL DECRET 1225/2006, de 27 d’octubre, pel 

qual es modifica el Reglament de la Llei d’orde-
nació dels transports terrestres, aprovat pel 
Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre. 
(«BOE» 273, de 15-11-2006.)

La Llei 29/2003, de 8 d’octubre, sobre millora de les 
condicions de competència i seguretat en el mercat del 


