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Existeixen diverses modalitats de permuta. No obs-
tant, la que interessa més a la propietat forestal és la 
permuta de terrenys rústics. 

la permuta de terrenys rústics
Aquesta és la modalitat més generalitzada entre pro-
pietaris forestals. Tot i que actualment és una figura 
força en desús, és una eina més que possibilita l’in-
tercanvi de terrenys o finques senceres entre propi-
etaris.

Si el que es pretén permutar és un tros de finca, en 
necessitarà segregar-la de la finca principal. Així, 
quan s’acudeix a la Notaria per a formalitzar la cor-
responent escriptura es requerirà que prèviament, o 
en el mateix moment, es tramiti un expedient de se-
gregació del tros de finca que es pretén intercanviar. 
Per a les segregacions cal recordar l’edició 133 de la 
revista Catalunya Forestal. 

Què s’ha de fer?
En cas que dos propietaris es posin d’acord en inter-
canviar-se una superfície de terreny rústic, en primer 
lloc serà necessari delimitar ben bé els trossos de fin-
ca que es volen permutar. 

Per això, resultarà necessari una cartografia de-
tallada, amb coordenades GPS, que il·lustri ben bé 
les dues superfícies en qüestió. En cas que aquests 
trossos s’hagin de segregar és important que aquests 
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plànols els faci un tècnic (enginyer o topògraf), i els 
acompanyi amb uns arxius GML, ja que la Notaria i el 
Registre de la Propietat ho requeriran. 

També es pot utilitzar la cartografia cadastral, però 
només quan coincideixi de forma precisa tot el perí-
metre de la partió real a permutar, cosa que malaura-
dament no sempre és així.

A partir d’aquí, caldrà atendre que els dos trossos a 
permutar tinguin aproximadament el mateix valor. Si 
un tros té més preu que l’altre, l’únic requisit que hi 
ha és que no superi el valor fixat per al terreny de me-
nor valor. En altres paraules, el que es pagui de més 
a més per a equiparar valors, no pot superar el preu 
del terreny que es permuta, ja que sinó es desvirtuaria 
la seva naturalesa, i ens trobaríem davant d’un clàssic 
contracte de compraventa. 

el resultat
Una vegada acordada la superfície a intercanviar-se 
i el seu valor, serà necessari acudir a una Notaria per 
tal de preparar la corresponent escriptura. Una vegada 
formalitzada, aquesta esdevindrà el títol de propietat 
de cadascún dels dos propietaris, i es podrà anar a ins-
criure en el Registre de la Propietat. 

es paguen impostos? 
Sí. Abans d’inscriure la permuta al Registre de la Pro-
pietat caldrà efectuar el pagament dels corresponents 
impostos. S’aconsella fer números abans de formalit-
zar una permuta, ja que la càrrega tributària és con-
siderable. 

Tota permuta tributa al 10% del valor que se li assigni 
a cadascuna de les peces de terreny a bescanviar, en 
concepte d’Impost de Transmissions Patrimonials. Per 
tant, cada permutant haurà de liquidar el 10% del va-
lor de cada terreny que s’intercanvien. 

Alhora, en cas que el terreny s’hagi de segregar de la 
finca registral, la segregació tributarà a l’1,5% per Ac-
tes Jurídics Documentats. Només haurà de fer front 
a aquest impost qui hagi de segregar per a permutar. 
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D’altra banda, si un dels propietaris, o els dos, volen 
lliurement incorporar la finca permutada a cadascuna 
de les seves finques registrals, es tributarà al 1,5% 
més per tal de poder inscriure l’agregació o agrupació 
corresponent. 

Finalment, caldrà tenir en compte les demés despe-
ses associades, com són els honoraris de gestió dels 
impostos, els honoraris i aranzels Notarials, els del 
Registre de la Propietat, i els de l’enginyer que hagi 
elaborat els plànols en qüestió. 

Hi ha beneficis fiscals?
Sí. Estaran exemptes de l’Impost de Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (o l’Impost 
sobre el Valor Afegit, en cas que permutin empreses), 
les permutes voluntàries de finques rústiques, quan 
un dels permutants, com a mínim, sigui titular d’una 
Explotació Agrària Prioritària. 

Per aquest únic cas es requerirà indicar a l’escriptura 
en qüestió que la permuta es fa per a eliminar parcel-
les enclavades, suprimir servituds de pas o reestruc-
turar les explotacions agràries. Alhora, caldrà una au-
torització especial del Departament d’Agricultura de 
la Generalitat de Catalunya.

Malauradament, aquesta exempció va molt encami-
nada només per als agricultors a títol principal, i no 
per als propietaris forestals. Tanmateix convé tenir-la 
present, per un cas es pugui accionar.

Què passa si el terreny a permutar està 
arrendat?
Si el terreny objecte de permuta no està arrendat, es 
farà constar aquesta situació a l’escriptura pública en 
qüestió.

Si està arrendat caldrà vigilar als drets d’adquisició 
preferent que preveu la normativa d’arrendaments 
rústics. Així, l’actual normativa d’arrendaments rús-
tics preveu que l’arrendatari pot exercir el dret de 
tempteig i retracte sobre el terreny susceptible de 
permuta i que té arrendat, excepte:

Si la permuta es fa amb un copropietari indivís 
de la finca.

Si la permuta es fa a favor del cònjuge, ascen-
dent, descendent o parent fins a segon grau 
(avis, germans o néts).

Si la finca té la qualificació urbanística de sòl 
urbà o urbanitzable. 
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Si l’arrendatari té dret, i no concorren aquestes tres 
excepcions, caldrà que el propietari permutant no-
tifiqui la decisió de fer la permuta, el seu preu, l’al-
tre propietari amb qui es fa la permuta, i les demés 
circumstàncies perquè en el termini de dos mesos, 
l’arrendatari pugui fer ús del dret de tempteig de la 
peça de terreny a segregar i permutar. 

Ara bé, si el propietari permutant no fa la notificació 
indicada, o fa la permuta abans dels dos mesos indi-
cats, o canvia les condicions de la permuta, l’arren-
datari podrà exercir el dret de retracte en el termini 
de dos mesos, des que en tingui coneixement. 

Tot això és important tenir-ho en compte ja que 
sinó, el Notari i/o Registrador ens poden bloquejar 
la permuta fins que no es compleixi amb el què es-
tableix la normativa d’arrendaments rústics (actual 
Llibre VI del Codi Civil de Catalunya). 

en conclusió
La permuta és una eina a l’abast dels propietaris. 
Històricament s’havia utilitzat per part dels propi-
etaris amb certa notorietat, perquè els mitjans de 
desplaçament d’aquell temps eren més complexos 
que avui en dia. Així, quan es rebia de dot o herèn-
cia una finca allunyada de la casa pairal, existeixen 
precedents de permutes de finques senceres. 

Tanmateix, a dia d’avui només es practica davant de 
peces relativa-
ment petites de 
terreny, ubicaci-
ons de les quals no 
tenen gaire sentit 
per a cap dels dos 
propietaris.

En definitiva, en-
cara que actu-
alment “la per-
muta” sigui força 
residual, a causa 
també dels ele-
vats impostos que 
se’n deriven, sem-
pre serà una eina 
que tindrem a la 
nostra disposició, 
la qual podrem fer 
servir, o no, se-
gons si es donen 
les circumstànci-
es. 




