XXXVIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Com tenir la meva finca
correctament definida al
cadastre
Jornada tècnica en línia
Divendres 30 d’abril de 2021
Presentació
La XXXVIII edició de les Jornades
Tècniques Silvícoles Emili Garolera es
presenten aquest any també en un
format “en línia” degut a la situació
sanitària. Aquesta tercera jornada té
l’objectiu d’explicar tant a les persones
propietàries com al personal tècnic els
principals objectius del cadastre, la
seva funció i les obligacions de la
propietat. A càrrec dels serveis tècnics
del Cadastre, s’explicarà que és i com
fer la coordinació cadastre-registre de
la propietat. També s’orientarà sobre
com procedir davant de canvis de
titularitat. D’altra banda,
també
s’explicarà com mantenir actualitzats
els límits de les finques i resoldre les
discrepàncies cadastrals.
Aprofitant les avantatges que permet
fer les jornades on-line, amb aquesta
jornada es pretén donar una visió
pràctica, i respondre als principals
problemes que sorgeixen a la
propietat i personal tècnic forestal, i
veure la manera de solucionar-los.

Programa
9.30 h Benvinguda i presentació de la jornada
9.35 h Què es el Cadastre?
Sra. Carmen Giménez, gerent territorial.
9.50 h Cadastre- Registre de la Propietat
Sr. Eduard Estevez, cap Secció Normalització.
10.20 h Canvis de titularitat Cadastral
Sr. Joan Vila, cap de Servei de Coordinació de processos.
10.50 h Actualització dels límits de les finques
Sr. Pere Frigola, Cap d’Àrea d’Inspecció.
11.20 h Torn obert de preguntes i cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Organització

Inscripcions
Col·laboració

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb la Sra. Margarita Rovira
(A/e: consorci@forestal.cat)
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