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Les regularitzacions cadastrals  
Les revisions cadastrals massives que hem patit a les 
nostres finques tenen el seu origen l’any 2012, quan 
des del Govern de l’Estat es va introduir, a la Llei del 
Cadastre, un procediment específic per a regularitzar 
les construccions urbanes i rústiques, a executar en-
tre els anys 2013 i 2016. 

L’objectiu amable d’aquest procediment era actua-
litzar el Cadastre a la realitat física dels immobles, 
i per tant, adequar les construccions i els conreus a 
la realitat. No obstant això, la conseqüència directa 
d’aquesta regularització ha estat actualitzar els va-
lors cadastrals que es consideraven desfasats, així 
com també aflorar construccions per tal de dotar-les 
d’un nou valor econòmic. Tot, amb les conseqüències 
tributàries que han comportat. 

Els Acords d’Alteració Cadastral  
La carta rebuda per part de la majoria de propietaris 

i el seu impacte econòmic
Les revisions cadastrals

Prèvia: A la darrera revista es 
va tractar la institució del Ca-
dastre des d’un punt de vista 
informatiu, coneixent els seus 
orígens i la seva finalitat bà-
sica. En aquesta edició es farà 
un pas més enllà i es tractarà 
quines han estat les conse-
qüències de les darreres revisi-
ons cadastrals i el seu impacte 
sobre la nostra economia com 
a propietaris forestals. 

Àlex Serrahima

Advocat i mem-
bre de la Junta de 
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forestals portava com a títol “Proposta de resolució amb 
Acord d’Alteració Cadastral”. Aquest document, acom-
panyat per una nova valoració de la finca cadastral en 
qüestió, atorgava 15 dies per a presentar al·legacions. 

Una de les mancances importants que no s’acompa-
nyava a la carta era el quadre comparatiu sobre les di-
ferències entre l’antic valor, i el nou. Malauradament, 
la majoria de propietaris desconeixien l’existència 
d’aquest document, cosa que no els va permetre pren-
dre consciència sobre si l’augment del valor cadastral 
era desmesurat, o no. 

La data dels efectes de cada Acord  
Un element de notòria importància era la data dels 
efectes en què la Proposta de Resolució de cada Acord 
d’Alteració fixava la revisió cadastral. Si bé no s’expli-
cava enlloc, en cas que la data dels efectes fos anterior 
a l’any en què es rebia la carta, comportava automà-
ticament que el nou valor cadastral proposat adop-
tés caràcter retroactiu fins la data en qüestió. D’aquí 
l’origen de les complementàries rebudes en matèria de 
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) dels quatre exercicis 
anteriors que tant d’impacte econòmic ens ha generat, 
obligant-nos a pagar importants quantitats de diners. 

El fonament d’aquesta “data d’efectes” apareix a la 
mateixa Llei del Cadastre, i ve a significar la data apro-
ximada de quan es van construir aquestes edificacions 
aflorades. La gran “sort” ha estat la limitació en quatre 
anys anteriors d’aquestes complementàries, atenent al 
termini de prescripció fiscal que preveu la Llei General 
Tributària. 
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Els 60 euros per a cada revisió  
Una de les sorpreses que acompanyava cada carta 
de regularització cadastral era una carta de paga-
ment de 60 euros per cada immoble afectat. El fo-
nament normatiu d’aquesta taxa, l’apartat 8è de la 
Disposició Addicional Tercera de la Llei del Cadastre, 
obligava a liquidar el total davant qualsevol oficina 
o entitat bancària, amb l’advertiment que en cas de 
no fer-ho, es podria iniciar la seva recaptació forço-
sa, tot obrint la via de constrenyiment. Per tant, el 
seu pagament era recomanat per ser ineludiblement 
obligatori. 

Com calcula el Cadastre el valor  de les  
construccions?  
A l’hora de procedir a fer el càlcul del valor de les 
construccions, el Cadastre es basa en tres grans pa-
ràmetres principals: els metres quadrats construïts, 
l’ús (codificació) de cada construcció, i la seva cate-
goria (més o menys luxe). 

Tots tres paràmetres de càlcul es troben directament 
relacionats entre ells, i provenen de les Ponències de 
Valors que té cada municipi. Aquestes ponències són 
les que fixen els criteris i mòduls de valoració dels 
immobles rústics i urbans en un terme municipal de-
terminat. 

Els metres quadrats són importants perquè proporci-
onen una base, d’acord amb la dimensió de la masia 
o construcció. L’ús determina quina utilitat té cada 
part de la masia, ja sigui habitatge, magatzem, apar-
cament, porxo, etcètera. Cada ús té associat un va-
lor superior o inferior, per cada superfície en metres 
quadrats. I finalment, la Categoria, que va de l’1 al 9, 
determina si el preu d’aquest ús, relacionat amb els 
metres quadrats de la construcció, és més elevat o 
menys segons el “luxe” o “runa” de l’immoble. 

Per exemple, una masia de 400 m2, on tot sigui vi-
venda (ús) i segons el Cadastre tingui una categoria 
elevada (ho determinen subjectivament a base de les 
fotografies que disposen), implicarà que el preu per 
cada m2 sigui elevat, i per tant, acabi tenint un valor 
cadastral notòriament alt. 

I el valor del sòl?   
Tota edificació està construïda sobre un terreny que 
també resta subjecte a valoració. És a dir, tota masia 
està construïda sobre uns metres quadrats de sòl. En 
aquest sentit, el valor del terreny és el resultat dels 
metres quadrats del sòl i el valor del paratge que fixa 
el Cadastre a cada Ponència de Valors del municipi.  

En definitiva, el valor cadastral total de cada immoble 
cadastral és la suma entre el valor del sòl i el valor de 
les construccions, calculat de forma separada segons 
les normes internes del Cadastre. 

L’actualització del valor cadastral en el  
mateix Acord d’Alteració   
Un altre factor que no apareix explicat en els Acords 
d’Alteració és l’actualització del valor de la construc-
ció a la data de rebre la carta. És a dir, en segons quins 
municipis amb una Ponència de Valors antiga, el Ca-
dastre ha aprofitat, amb la regularització, per actua-
litzar també el valor de les construccions al preu de la 
vida actual. Per això, en alguns casos s’observa com la 
suma entre els €/m2 de les construccions no coincideix 
amb el valor total; i en canvi, apareix una casella espe-
cífica on recalcula a l’alça el preu de l’immoble.  

Els errors en els Acords d’Alteració 
cadastral   
Vist el què s’ha exposat fins ara i la incidència de les 
dades que el Cadastre dóna per bones, resulta impor-
tant comprovar que tant els metres quadrats de super-
fície, el número de plantes de la masia o construcció, 
l’ús de cada estança i la categoria proposada, siguin 
correctes. Tingui’s en compte que només en compta-
des vegades el Cadastre ha encertat en la seva pro-
posta de resolució, i malauradament (o casual) sempre 
s’ha calculat a l’alça. 

En aquest sentit, encara que s’hagi vençut el termini 
de 15 dies per a formular al·legacions, tots els pro-
pietaris tenim dret a fer coincidir la realitat física de 
les nostres finques amb el què preveu el cadastre, en 
qualsevol moment. El procediment, denominat de 
“subsanació de discrepàncies”, és el mecanisme que 
canalitza els errors degudament acreditats mitjançant 
plànols i/o fotografies, el qual el Cadastre tindrà sis 
mesos per a resoldre. 

Fotografia 1. La superfície construïda, l’ús i categoria de 
cada construcció són la base de càlcul del valor cadastral.
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La incidència del valor cadastral a efectes  
fiscals     
La principal conseqüència del valor cadastral és la 
seva incidència tributària. Principalment s’ha obser-
vat a nivell de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), on 
la “contribució” d’urbana ens ha pujat notòriament, 
a banda de les complementàries dels darrers quatre 
anys que hem hagut de pagar. 

No obstant això, aquest no ha estat l’únic impacte, 
ja que l’augment del valor també s’ha traduït en un 
augment de la base imposable de l’Impost sobre Suc-
cessions i Donacions, i l’Impost sobre el Patrimoni, es-
pecialment. 

Conclusió  
Tal i com es va apuntar a l’anterior edició de la revista, 
el fet de tenir un Cadastre ajustat a la realitat de les 
nostres finques ha comportat, sense voler-ho (o sí), un 
augment considerable de la nostra pressió fiscal. Sobre-
tot perquè aquesta regularització massiva de finques 
rústiques no ha vingut acompanyada per cap rebaixa 
impositiva diferenciada. 

És a dir, malauradament l’Estat, la Generalitat i els Ajun-
taments encara no han comprès que els propietaris fo-
restals tenim molts metres quadrats de masia perquè les 
antigues necessitats del moment ho requerien, així com 
també les masies no són “palauets” exclusius per a pri-
vilegiats. 

La nostra pressió fiscal, a dia d’avui, és clarament abu-
siva comparat amb els nuclis urbans (comptant també 
la manca de serveis mínims i comoditats), alhora que 
les nostres possibilitats queden directament estroncades 
pel fet de dependre principalment del sector primari i per 
la ingent normativa limitadora a la qual estem subjectes. 

Per això hem de donar suport al Consorci Forestal de 
Catalunya per tal de continuar i augmentar la tasca de 
pressió a les Administracions Públiques i aconseguir així 
que els governants comprenguin que necessitem un 
tractament fiscal diferenciat i un major reconeixement 
per tots els avantatges socials, econòmics, culturals i 
ambientals que aportem al conjunt de la societat. 

Fotografia 2. Exemple d’estança agrària ara subjecte a 
valoració cadastral, i per tant, a tributació.




