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VALORACIÓ CADASTRAL DELS CULTIUS

ANTECEDENTS:

Decreto 2230/1966, de 23 de julio por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Contribución Rústica y Pecuaria.

RD 1519/1982, de 9 de julio, por el que se regula la rectificación
quinquenal de las bases imponibles de la Contribución
Territorial Rústica y Pecuaria (1983-1087).

RD-Ley 5/1987, de 11 de diciembre (prorroga para 1988).
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ANTECEDENTES: NORMATIVA

Decreto 2230/1966, de 23 de julio por el que se apr ueba el 
Texto Refundido de la Contribución Rústica y Pecuar ia

La base imposable de cada parcel·la cadastral s'obtindrà a partir dels
productes o rendiments líquids que es calculin per una hectàrea de
cadascun dels cultius.

El fet imposable recau sobre la renda que anualment produeixen real o
potencialment els bens i activitats qualificades tributàriament como
rústics o pecuaris.

La Renda es determina mitjançant comptes analítiques (comptes de
productes i despeses) corresponents a cadascun dels diversos cultius.

Renda = I – G = Tipo evaluatório = Base imposable

Aquests tipus evaluatoris (rendes) es calculaven per quinquennis.
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DETERMINACIÓ TIPUS EVALUATORIS
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QUADRE DE 
CULTIUS I TIPUS 
EVALUATORIS 
PROVINCIAL

Determinació dels cultius a nivell provincial

Per a cada cultiu es calculaven unes comptes analítiques
(rendes). Aquests càlculs es realitzaven amb caràcter d’un a
situació màxima, mitja i mínima. Es calculaven per hectàrea , i
el valor obtingut era l’anomenat tipus evaluatori que no es
mes que el rendiment teòric per hectàrea per a cada cultiu i
classe.
Posteriorment era objecte de coordinació.

S’establia el ventall de classes (tipus evaluatoris) neces saris
per representar la variació del potencial productiu de cada
cultiu a la província.

La resta de tipus es van obtenir per interpolació entre el val or
màxim, mitja i mínim. Quadre de tipus evaluatoris provincia l.

Per agregació del quadres provincial

Per comparació/interpolació  amb la provincial.

Així la 1ª municipal podia ser la 7ª provincial.

Q. Nacional

Q. Municipal

DETERMINACIÓ TIPUS EVALUATORIS
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QUADRE PROVINCIAL DE CULTIUS I TIPUS EVALUATORIS
CUADRO PROVINCIAL DE CULTIVOS

CULTIVOS CLAVE CLASES

HUERTA REGADIO HR 1 - 34

INVERNADEROS ORNAM IN 1- 2

INVERNADEROS HORT IH Unica

CHAMPIÑON KA Unica

FRUTALES REGADÍO FR 1 - 33

PRADO REGADIO PR 1 - 7

ÁRBOLES RIBERA RI 1 - 15

MIMBRERAS ó CAÑAVERALES MI 1 - 3

LABOR SECANO C- 1 - 30

VIÑA SECANO V- 1 - 21

OLIVAR SECANO O- 1 - 11

OLIVAR REGADIO OR 1 - 3

FRUTALES SECANO F- 1 - 19

ALMENDROS SECANO AM 1 - 15

ALGARROBOS SECANO G- 1 - 17

PINAR MADERABLE MM 1 - 19

ALCORNOCAL FS 1 - 8

ESPECIES MEZCLADAS MF 1 - 9

CASTAÑAR FC 1 - 9

HAYA FH 1 - 7

MONTE BAJO MB 1 - 12

PASTOS E- 1 - 16

MATORRAL MT 1 - 6

LABOR REGADÍO CR 1 - 41
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Publicació al BOP
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ANTECEDENTS

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales
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Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales

Base imposable.

La base imposable d'aquest impost estarà constituïda pel valor dels
bens immobles, que es fixarà prenen com a referència el seu valor
de mercat , sense que en cap cas pugui excedir d'aquest.

La Llei 39/1988 amb la introducció de l'IBI comporta el pas d' un
impost que gravava el producte (rendes ) a un impost que
grava el valor cadastral , que es fixarà agafant com a
referència el valor de mercat.

No obstant la Llei estableix , en la disposició transitòria segona ,
que mentre no es fixin aquests nous valors cadastrals per als bens
immobles rústics, l'impost s'exigirà aplicant com a valor cadastrals
dels bens de naturalesa rústica el resultat de capitalitzar al 3%
l'import de les bases liquidables vigents el dia 1 de gener a efectes
de la Contribució Territorial Rústica i Pecuària.
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RESUMEN: VALORACIÓ DELS 
CULTIUS

• TAULA DE CULTIUS A NIVELL PROVINCIAL.

• PER A CADA CULTIU/APROFITAMENT ES DETERMINEN UNS
TIPUS EVALUATORIS, MITJANÇANT COMPTES ANALITIQUES
ENTRE INGRESSOS I DESPESES.

• TAULA DE CULTIUS A NIVELL MUNICIPAL.

• ELS ACTUALS TIPUS EVALUATORIS ES VAN CALCULAR L’ANY
1.982 PER AL QUINQUENI 1983-1987.

• VAREN SER PRORROGATS FINS EL 1989.
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NORMATIVA ACTUAL – VALORACIÓN ACTUAL

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL CATASTRO
INMOBILIARIO .

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA: valoración catastral de bienes inmuebles 
rústicos.

Lo establecido en el Título II de esta Ley para la determinación del valor catastral queda
en suspenso respecto a los bienes inmuebles rústicos hasta que mediante ley se
establezca la fecha de su aplicación.
Hasta ese momento, el valor catastral de los referidos bienes será el resultado de
capitalizar al tres por ciento el importe de las bases liquidables vigentes para la exacción
de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria correspondiente al ejercicio 1989,
obtenidas mediante la aplicación de los tipos evaluatorios de dicha Contribución,
prorrogados en virtud del Real Decreto Ley 7/1988, de 29 de diciembre, sobre prórroga y
adaptación urgentes de determinadas normas tributarias o de los que se hayan aprobado
posteriormente en sustitución de ellos, y actualizados mediante los coeficientes anuales
establecidos que se establezcan en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado,
una vez incorporadas las alteraciones catastrales que hayan experimentado o
experimenten en cada ejercicio.
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Càlcul del valor dels cultius

�Tipus evaluatori = I – G = Renda.

(comptes analítiques realitzades per explotacions ideals i mitjançant la
utilització de preus de productes i despeses de ma d’obra, llavors,
adobs, etc., oficialment publicades pel Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación).

�Base imposable = tipus evaluatori.

�Base liquidable = 50% de la base imposable.

�Tipus de capitalització = 3%.

�Aplicació dels coeficients d'actualització.

�Valor cadastral 2018 = ((T. E / 2) / 3%) * Coef. Actual.

Vc = ((T E * 0,5 ) / 3%) * Coef. act
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VALORACIÓ  CONSTRUCCIONS

CONSTRUCCIONS INDISPENSABLES.
Son les construccions agràries, ramaderes I forestals indispensables 
per a les explotacions agràries.

•Magatzems agraris.
•Granges
•Balses.
•Hivernacles..etc

CONSTRUCCIONS NO INDISPENSABLES.
Son la resta de construccions que es pot localitzar sobre el sòl rústic: 

•Vivendes,
•Industries
•Restaurants,
•Comerços,  etc.
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VALORACIÓ CONSTRUCCIONS INDISPENSABLES.

FASES:

1.Fins al 2006, no es valorava cap construcció indispensable.

2.A partir de l’any 2006 es comencen a valorar les construccions
indispensables d’aquells municipis en els quals es va realitzar una
ponència de valors dels bens immobles urbans amb posterioritat a l’1 de
gener 2.006.

3.L’any 2.013 s’inicia el procediment de regularització cadastral
(procediment de lluita contra el frau) que té com a finalitat incorporar a
cadastre totes aquelles alteracions o modificacions de les construccions
no declarades. A més a més aquest procediment inclou també la
incorporació i la valoració de les construccions indispensables de tots els
municipis.

4.Situació actual: totes les construccions indispensables i no
indispensables haurien d’estar valorades.
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VALORACIÓ CONSTRUCCIONS EN SÒL RÚSTIC .

S’ efectuarà mitjançant l’aplicació de la corresponent pon ència de
valors vigent en el municipi.

Diferenciant dos components:

Valor del sòl: per aplicació dels mòduls específics que s’aprovin per
Ordre del Ministro de Hacienda (EHA/3188/2006)

Valor de les construccions: per aplicació de idèntiques regles a les
que es se determinen per l’obtenció del valor de las construcciones dels
bens immobles urbans en la ponència de valors de la que porta causa
el procediment de valoració Colectiva.
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Móduls bàsics a aplicar

Obtenció valors: per aplicació dels mòduls bàsics
establerts en les respectives ponències.

Valor del sòl: per aplicació del mòdul bàsic de repercussió del sòl
(MBR municipal o MBR-7). Es determina en la respectiva ponència de
cada municipi aplicant els coeficients establers en l’Ordre
EHA/3188/2006.

Valor de les construccions: per aplicació del mòdul bàsic de
construcció (MBC). Es determina en la respectiva ponència de cada
municipi. Com a norma general hi ha un sòl tipus de MBC per a totes les
construccions d’un municipi. Exempcions (ponències municipis
posteriors a 2008, es diferencia entre les construccions indispensables y
la resta de construccions sobre sòl rústic).
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VALOR DEL SÒL OCUPAT PER LES CONSTRUCCIONS
Disposició transitoria primera del RDL 1/2004, estableix “que el valor del suelo de la superficie ocupada
por las construcciones se determinará por aplicación de los módulos específicos que se aprueben por
Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas”.
Aquesta Ordre es EHA/3188/2006, de 11 de octubre, per la qual es determina els mòduls de valoració.
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• El valor del sòl ocupat per les construccions es determina en funció de la
tipologia de la construcció (EHA/3188/2006).

Tipología de la construcción

Coeficiente a aplicar sobre el MBR municipal

MBR 1 MBR 2 MBR 3 MBR 4 MBR 5 MBR 6 MBR 7

Residencial en edificaciones de categoría 1 y 2 0,138 0,140 0,152 0,187 0,220 0,277 0,400

Residencial en edificaciones de resto de categorías. 0,052 0,053 0,057 0,070 0,083 0,104 0,150

Terciario, dotacional y equipamientos. 0,052 0,053 0,057 0,070 0,083 0,104 0,150

Industrial y almacén no agrario.
0,035

0,053 0,038 0,047 0,055 0,069 0,100

Deportivo 0,017 0,018 0,019 0,023 0,028 0,035 0,050

Tipología de la construcción Coeficientes a aplicar sobre el MBR 7

Agrícola, ganadero o forestal indispensable para el 
desarrollo de la explotación.

0,100

Extensiva (balsas de riego, embalses, canteras, etc) 0,015

Vivenda, MBR 4 = 210, categ 4
Vs = 210 * 0,070 = 14,7 €/m2

C. Agraria, MBR 7 = 37,80
Vs = 37,80 * 0,100 = 3,78 €/m2
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VALORACION  CONSTRUCCIONES

Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban
las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de

valores .

• Norma 12 : Per valorar les construccions s'utilitzarà el valor de reposició,
calculant el seu cost actual, depreciant-les en funció de la antiguitat, estat
de conservació i altres circumstancies establertes en l'article 14.

• S'entén com a superfície construïda la superfície inclosa dins de la línea
exterior dels paràmetres perimetrals d’una edificació i, en el seu cas, dels
eixos de les medianeríes, deduïdes la superfície dels patis de llums.
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Quadre de coeficients de valors de les construccións (RD 

1020/1993, norma 20)

Tipificació const: 01315
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Quadre de coeficients de valors de les construccións (RD 
1020/1993, norma 20)
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CUADROS TIPOLOGIAS PARA 
LAS CONSTRUCCIONES

Municipios con ponencias anteriores a 1.990:

Orden de 13 de junio de 1983 por la que se dictan normas sobre cuadro
marco de valores del suelo y de las construcciones, de aplicación en la
revisión de los valores catastrales de los bienes de naturaleza urbana.

Orden de 3 de julio de 1986 sobre normas técnicas para determinar el
valor catastral de los bienes de naturaleza urbana.

Municipios con ponencias posteriores al año 1993:

Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las
normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores.
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Las tipificaciones a aplicar a las construcciones indispensables para las explotaciones agrarias, ganaderas o
forestales son las descritas en la “Circular 03.04/07, de 17 de mayo, sobre procedimiento de valoración de
construcciones en suelo rústico”:
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COEFICIENTS CORRECTORS DEL 
VALOR DE LES CONSTRUCCIONS

Coeficient H: antiguitat

El valor tipus assignat es corregirà aplicant un coeficient que ponderi
l'antiguitat de la construcció, tenint en compte l'ús predominant del
edifici i la qualitat constructiva.

El període d'antiguitat s'expressarà en anys complets transcorreguts
des de la data de la seva construcció, fins l’1 de gener de l’any següent
al de l’aprovació de la ponència de valors.

Aquest coeficient esta establert en la taula corresponent, en funció de
l’any de construcció, de l'ús assignat a l’edifici i de la categoria.
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Coeficients correctors per antiguitat

Vivenda de categoria 5 i 52 anys
antigüetat
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COEFICIENTS CORRECTORS DEL VALOR DE LES CONSTRUCCIO NS

RD 1020/1993: estableix quatre estats de conservació:

Normal: construccions que malgrat la seva edat, qualsevol que fos
aquesta, no necessita reparacions importants (1,00).
Regular: construccions que presenten defectes permanents, sense
comprometre les normals condicions d’ús i estabilitat (0,85).
Deficient: construccions que precisen reparacions de relativa
importància, comprometent les normals condicions d’ús i estabilitat
(0,50).
Ruïnós: construccions manifestament inhabitables o declarades
legalment en ruïnes (0,00).

Normes anteriors a l’any 1990:
Coeficient I: antiguitat.
Coeficient K: ús de l’edifici.
Coeficient L: estat de conservació.

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Coeficient I 
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REFORMES
Rehabilitació integral : les obres realitzades en una construcció que provoquen la restitució total al
seu estat original.

Reforma : son les actuacions u obres realitzades de forma puntual o continuada al llarg del temps.
Aquestes reformes solen estar subjectes a autoritzacions, llicències i projectes, i afecten a elements
constructius com:
Cimentació i estructura.
Coberta.
Tancaments i divisions…etc

Reforma total - Quan les obres de reforma afecten a elements fundamentals de la construcció
implicant un cost superior al 50% e inferior al 75% de la quantitat que suposaria realitzar de nou
aquesta mateixa obra.

Reforma mitja - Quan les obres de reforma afecten a la façana o a elements que suposin una alteració
de les característiques constructives, i que comportarien un cost superior al 25% e inferior al 50% de
la quantitat que suposaria realitzar de nou aquesta mateixa obra.

Reforma mínima - Quan les obres de reforma afecten a elements constructius no fundamentals,
comportant un cost inferior al 25% de la quantitat que suposaria realitzar de nou aquesta mateixa
obra.
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• Anterior a 2006                                                                                Posterior a 2006

Rústico Urbano
Rústico

DOS BIENES INMUEBLES

UN ÚNICO BIEN INMUEBLE

SITUACIONS VIVENDES EN SÒL RÚSTIC
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VALOR CADASTRAL DE LA PARECEL.LA

VALOR DEL SÒL OCUPAT PER LES CONSTRUCCIONS.

VALOR DE LES CONSTRUCCIONS.

VALOR DELS CULTIUS.

(Vsòl ocup const + V const) x RM + Vcat cultius.
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ORDRE 
MINISTERIAL

PONENCIA
(MBC)

Valor  sòl
(€/m2)

Superf m2 
const

Valor m2 
construc

(€/m2)

´Coef. corr
antigüitat

Valor sòl Valor 
construcció

´Coef. corr
reformes

Coef. RD 
1020/93 

NORMA 20

BÉ IMMOBLE 
RUSTIC

RM RM

EL CADASTRE 
IMMOBILIARI

PROCEDIMENT 
DE 

MANTENIMENT

VALORACIÓ 
CADASTRAL 

RUSTICA

COORDINACIÓ 
CADASTRE-
REGISTRE

OBJECTIUS 
ESTRATEGICS

VALOR DE 
REFERENCIA

´Coef. estat
conservació

VALOR CADASTRAL = VALOR CULTIUS + VALOR CADASTRAL S ÒL + VALOR CADASTRAL CONST

Valor cadast
sòl

Valor cadast
cons

MBR
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VALOR DEL SÒL OCUPAT PER LES 
CONSTRUCCIONS

FUNCIÓ: De la tipologia de la construcció. 

C. no indispensables: MBR = 210 €/m2 (municipi).

C. indispensables: MBR 7 = 37,80 €/m2.

Valor del sòl ocupat per una vivenda de 100 m2.
Coeficient: 0,070 (MBR 4)
Valor del sòl= 210 * 0,07 * 100 = 1.470 €.
Valor cadastral del sòl ocupat = 1.470 * 0,5 = 735 €

Valor del sòl ocupat per una granja de 1000 m2 de planta, serà:
Coeficient = 0,100
Superfície = 1.000 m2.
Valor sòl = 37,80 €/m2 * 0,1 * 1.000 m2 = 3.780 €
Valor cadastral del sòl ocupat: 3.780 € * 0,5 = 1.890 €
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VALORACIÓ DE LES CONSTRUCCIÓNS NO AGRARIES

Valor de les construccions no agràries :  igual que per les construccions 
situades en el sòl de naturalesa urbana.
MBC del municipi = 650 € /m2

S'aplicarà el coeficient del quadre de la norma 20, en funció de la tipologia i 
categoria (tipologia: 01215).

Aplicació dels coeficients reductors (antiguitat i estat de conservació). 

Vivenda de dues plantes cadascuna de 100 m2.
Superfície total: 200 m2.
MBC = 650 € / m2.
Coeficient: 1,10 (vivenda aïllada categoria 5)
Antiguitat: 1980 => coeficient = 0,68
Estat de conservació normal.
Valor construcció = 650 * 1,10 * 0,68 * 200 = 97.240 €

Valor cadastral de la construcció = 97.240 * 0,5 = 48.620 €



GERENCIA REGIONAL 

DEL CADASTRE DE

CATALUNYA-BARCELONA

VALOR DE LES CONSTRUCCIONS 
AGRARIES

Valor de les construccions agràries :

Municipis amb ponències anteriors a 2008: s’aplica el MBC
establert pel municipi.

Municipis amb ponències posteriors a 2008 s’aplica el MBC 7,
en lloc del MBC establert pel el municipi.

Valor d’una una granja intensiva de 2000 m2, serà:

MBC 7 = 400 € / m2
Coeficient: 0,40 (tipologia 02117, categoria 7).
Estat conservació: normal.
Antiguitat: any 1970 => 0,48

Valor de la construcció = 2000 * 400 * 0,40* 0,48 = 153.600 €
Valor cadastral de la construcció = 153.600 * 0,5 = 76.800 €.
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PRIMERA ETAPA: Municipis amb ponències posteriors a l’any 2.006

BASE NORMATIVA

DISPOSICIÓ TRANSITORIA PRIMERA (RDL 1/2004)

Las construcciones ubicadas en suelo rústico que no resulten indispensables para el desarrollo de las
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, mantendrán su naturaleza urbana hasta la realización,
con posterioridad al 1 de enero de 2006, de un procedimiento de valoración colectiva de carácter
general, cualquiera que sea la clase de inmuebles a los que éste se refiera, o de carácter parcial que los
incluya expresamente.

Si se ha realizado un procedimiento de valoración colectiva de carácter general con posterioridad al 1 de
enero de 2.006 a las construcciones en suelo rustico que tenían asignada naturaleza urbana se les
asignará naturaleza rústica. Además en estos casos se determinará simultáneamente un nuevo valor
catastral para todos aquellos inmuebles que cuenten con una construcción agraria, ganadera o forestal
en suelo de naturaleza rústica (construcciones indispensables).

Estos valores, se obtendrán por la aplicación de las siguientes reglas:

a)El valor del suelo de la superficie ocupada por las construcciones se determinará por aplicación de los
módulos específicos que se aprueben por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

b) El valor de la construcción se obtendrá por aplicación de idénticas reglas a las que se determinen
para la obtención del valor de las construcciones de los bienes inmuebles urbanos en la ponencia de
valores de la que trae causa el procedimiento de valoración colectiva.
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Procediment Regularització

Objectiu Regularització: incorporar a Cadastre aquelles construccions o alteracions no
declarades, i valorar les construccions indispensables.

Disposición adicional tercera del RDL 1/2004, establece:

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de este texto refundido, la incorporación
al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y de los bienes inmuebles
rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, podrá
realizarse mediante el procedimiento de regularización catastral.

Este procedimiento se iniciará de oficio en los supuestos de incumplimiento de la
obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de
un alta o modificación, con el fin de garantizar la adecuada concordancia de la
descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria.

SEGONA ETAPA: Municipis amb ponències anteriors a l’any 2.006
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Disposició adicional cuarta
• En aquellos municipios en los que no se haya realizado un procedimiento

de valoración colectiva de carácter general con posterioridad al 1 de enero
de 2006, a partir de la publicación de la resolución a la que se refiere el
apartado 2 de la disposición adicional tercera, se determinará un nuevo
valor catastral para aquellos bienes inmuebles que, con arreglo a la
normativa anterior a la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro
Inmobiliario, tengan naturaleza rústica y cuenten con construcciones
indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas
o forestales.

• Estos valores, en tanto no se aprueben las nuevas normas reglamentarias
de valoración de inmuebles rústicos, se obtendrán por la aplicación de las
reglas contenidas en la disposición transitoria primera, referidas a la
ponencia de valores vigente en el municipio.

• Los valores tendrán efectividad el día 1 de enero del año siguiente a aquel
en que se publique la mencionada resolución, con independencia de la
fecha en que se notifiquen
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CATEGORIA DE L’EDIFICACIÓ

• Per a la assignació de la categoria, és tindrà en conté les qualitats dels
materials e instal·lacions de les que disposa la construcció, i s’ha d'ajustar-
se als criteris establerts al catàleg de tipologies constructives de la
Ponència corresponenent (*). També és tindrà en consideració les
categories assignades a construccions de tipologia i característiques
constructives similars de construccions properes, amb l'objectiu de la
coordinació dels valors cadastrals resultants.

• En una mateixa edificació s'utilitzarà la mateixa categoria per a tots els
locals que l’integrin, tret les excepcions degudament justificades i que es
motivaran en l’ informe corresponent.
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VALORACIÓ URBANA
• S’efectuarà mitjançant l’aplicació de la corresponent ponència de

valors. És el document que determina la valoració dels bens
immobles urbans d’un municipi (construccions sobre sòl rústic i els
bens singulars).

• La ponència de valors inclourà, els criteris, mòduls de valoració,
planejament urbanístic i altres elements precisos per a dur a terme
la determinació del valor cadastral.

• La finalitat d’una ponència de valors d’urbana és determinar el valor
del sòl urbà, delimitant aquest sòl en base a una sèrie de zones de
valor.

• Les ponències de valors son d’àmbit municipal, a excepció que
circumstancies de caràcter territorial, econòmic, administratiu o
d’altra índole justifiquin una extensió major.
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VALORACIÓ BENS DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
•Article 8. Biens immmobles de característiques especials

Els bens immobles de característiques especials constitueixen un conjunt
complex d’us especializat, integrat per sòl, edificis, instal·lacions i obres
d’urbanització i millora que, pel seu caràcter unitari i per estar lligats de forma
definitiva per al seu funcionament, es configura a efectes cadastrals como un
únic bé immoble.
Es consideren bens immobles de característiques especials els que formen
part dels següents grups:

a)Els destinats a la producció de energia elèctrica i gas i el refinat de petroli, i
les centrals nuclears.

b) Les preses, salts d’aigua i embassaments, inclòs el seu llit o superfície
ocupada, excepte els destinats exclusivament a reg.

c) Les autopistes, carreteres i túnels de peatge.

d) Els aeroports i ports comercials.
•Regulat pel R. D. 1464/2007, de 2 de novembre, per al qual s’aproven les normes técniques de valoració cadastral dels bens immobles de
características especiales:
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PRESA DE SANT MAURICI



GERENCIA REGIONAL 

DEL CADASTRE DE

CATALUNYA-BARCELONA

PRESA – EMBASSAMENT CAVALLERS
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Complex hidroelèctric Naut Aran - Viella
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COEFICIENTS D’ACTUALIZACIÓ 
ESTABLERTS A LA LLEI DE PRESUPOSTOS 

GENERALS

AÑO COEFICIENTE

1990 1,05

1991 1,50

1992 1,05

1993 1,05

1994 1,04

1995 1,04

1996 1,04

1997 1,03

1998 1,02

1999 1,02

2000 1,02

2001 1,02

2002 1,02

2003 1,02

2004 1,02

2005 1,02

2006 1,02

2007 1,02

2008 1,02

2009 1,02

2010 1,00

2011 1,00

2012 1,00

2013 1,00

2014 1,00

2015 1,00

2016 1,00

2017 1,00
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TIPOLOGIA DE EDIFICACIÓN RURAL

La utilización de las tipologías de edificación rural, indicadas en el cuadro inferior, tendrá un carácter excepcional.

Se considerarán viviendas rurales aquellas que por su diseño, por los materiales empleados en su construcción por
sus instalaciones y por el uso a que se destinan, no puedan en modo alguno ser consideradas como viviendas de
segunda residencia, y que, además, cumplan todas las siguientes condiciones:

•1. Estar ubicadas en núcleos de menos de 5.000 habitantes, cuya actividad económica fundamental sea la agricultura,
la ganadería, la pesca, la minería o en diseminado en suelo no urbanizable.

•2. Tener un máximo de dos plantas, sin contar el desván, sobrado o algorfa.

•3. En las de construcción reciente, la superficie útil de la vivienda no será superior a 90 metros cuadrados, sin contar
en esta superficie el desván, sobrado o algorfa.

Por ello, en ningún caso se tipificarán como vivienda rural, las obras nuevas, reconstrucciones o rehabilitaciones
integrales de viviendas unifamiliares (o las declaraciones de las ya existentes) situadas en fincas que no se destinen a
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.


