
 
 
 

   
 
 
 
            
 
 
 

 
 
 
 
 

GRAU EN ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ 
TREBALL DE FI DE GRAU 

 
 
 
 
 
 

ESTUDI COMPARATIU DE LA METODOLOGIA DE VALORACIÓ 

CADASTRAL DE LA UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Projectista/es: Jesús Romero Cané   
 Director/s: Alberto Cabrera Guardiola  
 Convocatòria:Setembre/Octubre 2014   
 



1 
Estudi Comparatiu de la Metodologia de Valoració Cadastral de la UE 

ÍNDEX 

ÍNDEX .................................................................................................................................. 1 

RESUM / ABSTRACT .......................................................................................................... 3 

0.0  GLOSSARI ................................................................................................................ 4 

0.1  PREFACI .................................................................................................................. 6 

0.1.1    SITUACIÓ CADASTRE UE .................................................................................. 6 

0.1.2    PERSPECTIVA DE FUTUR ................................................................................. 8 

0.1.3    REVISIÓ ESTAT DE L’ART ............................................................................... 12 

1.0  INTRODUCCIÓ ....................................................................................................... 15 

2.0  EXPOSICIÓ METODOLÒGICA .............................................................................. 16 

2.1    MÈTODOLOGIA DEL ESTUDI COMPARATIU .................................................... 16 

1.  Tenen Cadastre ? ................................................................................................ 17 

2.  Registre de la Propietat integrat .......................................................................... 17 

3.  Utilitats ................................................................................................................. 17 

4.  Funció .................................................................................................................. 18 

5.  Finalitat RC .......................................................................................................... 19 

6.  Actius ................................................................................................................... 19 

7.  Àmbit valoració massiva ...................................................................................... 20 

8.  Metodologia per la determinació de la renda Cadastral ...................................... 21 

9.  Bases de Valor .................................................................................................... 22 

10.  Criteris de Valoració ........................................................................................ 24 

11.  Límit RC ........................................................................................................... 27 

12.  Revisió dels valors dels béns immobles .......................................................... 27 

3.0  ESTUDI PAÏSOS MEMBRES ................................................................................. 29 

3.1    DEFINICIÓ DE LA FITXA ..................................................................................... 29 

Informació del òrgan ................................................................................................... 29 

Tipus de Cadastre ...................................................................................................... 29 

Utilitats ........................................................................................................................ 29 

Funcions del Cadastre ................................................................................................ 30 

4.0  ESTUDI COMPARATIU .......................................................................................... 31 

4.1    EXPOSICIÓ DELS RESULTATS .......................................................................... 31 

4.2    ESPAI MOSTRAL DE 28 – 25 ESTATS ............................................................... 31 

Estats membres que formen l’espai mostral – dimensió 28-25 .................................. 31 

Exposició resultats ...................................................................................................... 31 

Punt. 1 , 2 i 3- Estats que tenen Cadastre i Registre de la Propietat integrat ............ 32 



2 
Estudi Comparatiu de la Metodologia de Valoració Cadastral de la UE 

Punt. 3 - Combinació d’Utilitats amb Cadastres que integren el Registre de la 
Propietat ..................................................................................................................... 33 

4.3    ESPAI MOSTRAL 12 ESTATS ............................................................................. 34 

Estats Membres que formen l’espai mostral .............................................................. 34 

Exposició de Resultats ............................................................................................... 34 

Punt. 4 – Funcions ...................................................................................................... 34 

Relació amb el Registre ............................................................................................. 35 

Relació amb Funció Base de dades ........................................................................... 36 

Punt. 5 - Finalitats Renda Cadastral ........................................................................... 37 

Finalitats Renda Cadastral amb Registre integrat ...................................................... 37 

Finalitats Renda Cadastral amb Base de Dades ........................................................ 38 

Punt. 7 - Àmbit de valoració massiva ......................................................................... 39 

Punt. 8 - Metodologia per la determinació de la Renda Cadastral ............................. 39 

Relació amb Registre integrat .................................................................................... 40 

Relació amb base de dades ....................................................................................... 41 

Relació amb Registre i Base de dades ...................................................................... 42 

Punt 6 i 9 - Actius i Base de valor ............................................................................... 43 

Relació amb Metodologia per a la determinació de la Renta Cadastral ..................... 48 

Punt. 10 - Criteris de valoració ................................................................................... 51 

Mètodes de Valoració a partir de Bases de Valor de mercat ..................................... 52 

Mètodes de Valoració a partir de Bases que no es basen en el VM .......................... 54 

Punt. 11 - Límit de la Renda Cadastral ...................................................................... 55 

Punt. 12 - Revisió dels valors dels béns immobles .................................................... 56 

Relació determinació nou Valor amb Metodologia de Valoració ................................ 57 

Actualització i/o correcció ........................................................................................... 58 

4.0  CONCLUSIONS ...................................................................................................... 59 

5.0  BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Estudi Comparatiu de la Metodologia de Valoració Cadastral de la UE 

RESUM / ABSTRACT 

Estudi comparatiu sobre les metodologies de valoració immobiliària dels Cadastres dels 
Estats de la Unió Europea, a partir de la realització d’una matriu de comparació de 
resposta  dicotòmica. Aquesta recull aquells Estats que tenen Cadastre, aquells que 
tenen el Registre de la propietat integrat, les utilitats que te cada sistema, les funcions, la 
finalitat de la valoració, la classificació dels actius, quin àmbit comprèn la valoració 
massiva, quina metodologia fan servir per a obtenir el valor dels béns immobles, quines 
bases de valor fan servir (referides a estàndards internacionals), quins criteris diferencien 
cada sistema, i com porten a terme la revisió de les valoracions. 
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0.0 GLOSSARI 

Aquest apartat persegueix l’objectiu d’establir un marc de referència etimològic per a la 
determinació d’un context de la situació cadastral, sobre el qual es fonamentarà el 
present estudi. 

Fora correcte iniciar aquest estudi definint el terme de cadastre i registre de la propietat. 
Donat que encara que el treball està encarat a la comparació dels sistemes cadastrals, no 
es pot obviar la relació que existeix amb els registres, juntament amb que en nombrosos 
moments formarà part del text de l’estudi, crec que és convenient establir uns principis 
bàsics de què és el que s’entén per aquests dos termes.  

Per no caure en el recurs redundant d’explicar quin és el concepte de Cadastre i de 
Registre de la propietat en cadascun dels estats membres de la UE (donat que això ja es 
desenvoluparà de forma més extensa en el present estudi) o dels òrgans Espanyols per 
proximitat, s’han cercat definicions que descriguin en termes molt generals què s’entén 
per cadastre i registre en termes etimològics.  

1. Cadastre s.m. 

Cens estadístic on figuren les propietats rústiques i urbanes d’una població, país o territori 
i el nom dels seus propietaris. 

Impost que pagaven al rei o nobles, aquelles classes vassalles sobre les rentes fixes i 
possessions que haguessin produït fruits anuals, ja fossin fixos o eventuals. 

2. Cadastre 

Cens estadístic de les finques rústiques i urbanes. 

Contribució que es paga per la possessió d’un sòl o finca. 

3. Cadastre3 

An official register of the quantity, value, and ownership of real estate used in apportioning 
taxes. “Un registre oficial de la quantitat, valor i propietat del béns immobles usat per al 
repartiment d’impostos” 

4. Registre Propietat 

Institució pública destinada a crear titularitats en virtut del poder públic i a la publicació de 
la situació jurídica del immobles, amb la finalitat de protegir el transit jurídic. 

Així doncs podem extreure que un nucli bàsic del que s’entén per Cadastre, és que es 
tracta d’un cens estadístic de propietats que tendeix a fer una discriminació entre dos 
tipus de sòls (rústic,urbà), que estan lligats a un dret sobre la propietat del qual en deriven 
unes obligacions tributaries. 

                                                 

1 http://es.thefreedictionary.com/ 
2 http://www.wordreference.com/ 
3 http://www.merriam‐webster.com/ 
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Per altre banda el Registre de la Propietat, és l’òrgan encarregat d’inscriure aquests drets 
de la propietat, juntament amb les situacions jurídiques que se’n derivin. 

Aquestes definicions encara i ser absolutament bàsiques i genèriques, no corresponen 
amb la realitat del sistemes cadastrals de la UE donat que cada estat membre entén unes 
atribucions diferents per aquesta figura. Així aquestes definicions només pretenen establir 
una línea mitja de requisits exigibles al Cadastre, que com veurem en aquest estudi anirà 
fluctuant en funció de cada estat membre. 

Com es pot observar només coneixent la definició bàsica i genèrica, es pot apreciar la 
relació directa que existeix entre aquests dos òrgans, ja que existeix una clara relació 
d’interdependència. 

Durant el transcurs de l’estudi apareixeran les abreviacions corresponents, a fi de fer més 
àgil la redacció i lectura d’aquest estudi. 

-RC: Renda Cadastral, entesa com la quantitat final obtinguda fruit dels mètodes 
de valoració emprats, i del límit imposat per cadascuna de les normes. 

-UE: Unió Europea 

-Estats:Referit a aquells estats membres de la Unió Europea, en funció de la 
dimensió mostral de cada punt. 

-VM: Entès com a valor de mercat, concepte explicat més endavant en el present 
estudi. 
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0.1 PREFACI 

0.1.1    SITUACIÓ CADASTRE UE 

La situació actual del cadastre a Europa és força diversa, ja que de partida no tots els 
Estats membres tenen Cadastre (Regne Unit, Irlanda i Malta) com a tal, sinó que la tasca 
recau sobre les Ordnance Survey, que serien equivalents al Institut Geogràfic, si o volem 
comparar amb un òrgan nacional que té les funcions de realitzar els mapes topogràfics 
que registren les dades físiques del terreny, però que no mostren els límits de la 
propietat, ni el seu valor, propietari etc.. i que per tant no tenen cap relació amb els béns 
immobles. 

Dels Estats on sí hi ha un Cadastre, s’ha  determinat que si existeix relació amb el 
registre de la propietat, fruit de l’estudi de (Velasco Martín-Varés, 2011)4, on 
actualment,17 països (Alemanya, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Eslovàquia, Finlàndia, 
Grècia, Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Països Baixos, República Txeca, 
Romania i Suècia)  dels 28 que formen la UE, (escenari que es planteja amb més del 
50% dels Estats membres) tenen Cadastres combinats amb el Registre de la propietat, i 
l’altre part evidentment correspon a Cadastres independents.  

D’aquesta relació entre el Cadastre i el Registre de la propietat podem extreure quatre 
divisions fonamentals, fruit del origen històric de les pròpies institucions i de l’evolució del 
temps (Durán Boo & Velasco Martín-Vares, 2007)5: 

-Model Centre Europeu: El Cadastre Neix com a base gràfica del Registre de la 
propietat, de forma que les alteracions físiques es reflecteixen necessariament en 
el Cadastre i les jurídiques en el Registre, mantenint un perfecte paral·lelisme i 
una coordinació plena d’informació. 

-Model Llatí: Neix amb l’objectiu fiscal de determinar el impost territorial. Per part 
del Registre, no es necessari que es recolzi sobre una base d’informació 
cartogràfica. Com a conseqüència no ha existit una coordinació entre el Cadastre i 
el Registre de la Propietat, fins que les necessitats de reforçar l’activitat registral a 
portat a la realització de reformes. 

-Model Anglosaxó: És el model que es porta a terme al Regne Unit, Malta i 
Irlanda, països que no disposen estrictament de cadastre i el seu registre es 
recolza en la cartografia  elaborada per altres organismes. 

-Model Països provinent d’economies Socialistes: La necessitat de construir un 
nou sistema fiable d’informació territorial que garanteixi el dret de la propietat 
immobiliària, la creació d’infraestructures, la protecció mediambiental, i la 
implantació d’impostos sobre bens immobles, ha proporcionat el reforç dels seus 
cadastres garantint la coordinació amb el Registre de la propietat, fins el punt de 
que la gran majoria d’aquests estats tenen una coordinació plena. 

                                                 

4 Velasco Martín‐Varés, A. (2011). Europa moviliza sus administraciones inmobiliarias. CT ‐ Catastro , 7‐20. 
5 Durán Boo, I., & Velasco Martín‐Vares, A. (2007). La relación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad 
en los países de la Unión Europea (1). CT ‐ Catastro , 8‐30. 
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El reconeixement de les finques per part del Cadastre i del Registre, coincideixen de 
forma habitual en les característiques físiques –superfície, límits, situació-, no obstant no 
tots els sistemes cadastrals recullen la informació de les dades de les construccions. Així 
doncs podem distingir entre cadastres parcel·laris amb o sense reconeixement i registre 
de la construcció. Aquesta situació es veu magnificada en països com Finlàndia i els 
Països Baixos, on la determinació de la informació de les construccions depèn dels 
municipis; o en Romania on depèn del Ministeri de Obres Públiques i Transport. 

Així doncs no existeix un model únic de relació Cadastre-Registre en l’àmbit Europeu, 
donat que cada país ha desenvolupat el model que va estimar oportú, en funció de les 
necessitats pròpies de cada Estat membre. 

I en el costat oposat es planteja el Cadastre i el registre com a institucions diferents. Sent 
necessària la seva relació observem diferents graus d’afinitat referits a la combinació de 
les bases de dades. Així doncs es poden plantejar dos casos diferents: 

-Base de dades Comú: És el cas de Finlàndia, Àustria, Suècia i Eslovènia on el 
Registre de la Propietat encara que és una institució diferent, fa servir les bases 
de dades cadastrals. 

-Bases de dades diferents: Aquesta situació es dóna a Alemanya, Dinamarca, 
Luxemburg, Portugal, Polònia i Espanya on el Cadastre i el Registre de la 
propietat són institucions diferents amb una comunicació formal entre els seus 
sistemes d’informació. 

Un cop passada l’estructura general dels sistemes Cadastrals, i determinat la seva 
composició caldria establir les funcions a les que estan destinats els Cadastres 
independentment de la seva relació amb el Registre, com proposa (Durán Boo & Velasco 
Martín-Vares, 2007)6: 

-Finalitat fiscal: Els països que formen part d’aquest grup, són Bèlgica, Espanya, 
França i Itàlia entre d’altres estan regits pel Ministeri d’Hisenda o pel Ministeri de 
Justícia. 

-Finalitat gestió del territori:Aquest és el grup més majoritari, format per Grècia, 
Finlàndia, Holanda, Dinamarca, Portugal, Bulgària, Eslovènia, Estònia i Hongria, 
que principalment tenen com a objecte el medi ambient, l’agricultura, l’habitatge i 
l’administració territorial. 

-Finalitat Multifuncional: Aquells països on el cadastre té una vocació 
multifuncional i per això esta dins de ministeris que presten un servei a altres 
administracions com són els casos de República Txeca i Eslovàquia. 

Després d’aquesta breu pinzellada en l’estat actual del Cadastre a Europa, és fàcil 
determinar la gran varietat d’alternatives que pot presentar un sistema respecte un altre. 
Com es pot veure hi ha països que comparteixen classificació en una de les divisions 

                                                 

6 Durán Boo, I., & Velasco Martín‐Vares, A. (2007). La relación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad 
en los países de la Unión Europea (1). CT ‐ Catastro , 8‐30. 
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proposades, però no tenen perquè coincidir en les altres divisions, fet que origina un 
mapa totalment heterogeni de les competències i funcions cadastrals. 

0.1.2    PERSPECTIVA DE FUTUR 

Al 2002 (Durán Boo I. , 2002)7, ja formula la tendència al canvi fruit del primer Congrés 
sobre el Cadastre de la Unió Europea, amb l'objectiu principal de desenvolupar un 
cadastre únic, a partir de permetre una aproximació dels models nacionals preexistents 
cap a un sistema que contingui els suficients elements comuns per permetre una 
adequada coordinació dels sistemes. 

En aquest escenari sorgeixen dues iniciatives; el projecte de "Declaració del Cadastre en 
la Unió Europea" al 2002 i la creació del comitè Permanent sobre el Cadastre. 

Referent a la Declaració del Cadastre en la Unió Europea, aquest són els 12 punts dels 
que constava: 

 -El cadastre ha d'existir com a un sistema d'informació territorial en tot l'àmbit de la 
 Unió Europea. Cap Estat membre o part del mateix pot tenir falta de la necessitats 
 d'informació que aporta el cadastres. 

 -Indiferentment de la fórmula jurídica adoptada en cadascun dels Estats membres 
 per a la seva gestió, el Cadastre es defineix com un bé d'interès públic. La seva 
 utilització haurà d'anar sempre orientada a garantir l'exercici dels principis 
 d'igualtat, seguretat i justícia per a tos els ciutadans de la UE. 

-El objecte bàsic del Cadastre són els béns immobles, així que s'entendrà com 
autoritats responsables dels Cadastres els organismes dels Estats membres per la 
captura ,difusió i manteniment de la informació gràfica i alfanumèrica que 
descriuen els  béns immobles. 

 -Cada parcel·la ha de comptar amb un identificador únic e inalterable que el 
 distingeixi de qualsevol altre. Si és possible aquest identificador hauria de contenir 
 els elements que pugin permetre la seva localització precisa mitjançant el 
 corresponent i adequat sistema de coordenades geogràfiques. 

 -Totes les parcel·les i tots els edificis e instal·lacions situats sobre o sota elles, han 
 de trobar-se adequadament contingudes al cadastre. Això exigeix la definició dels 
 models de dades que inclouen informació sobre els propietaris, la superfície i els 
 seus límits, l'aptitud agrícola del sòl, i les característiques mediambientals, així 
 com sobre els edificis e instal·lacions que hi resideixen. 

-Els Cadastres es gestionaran com a bases de dades obertes, i han de ser 
capaços d'incloure altres dades pròpies dels béns immobles, segons les 
necessitats de cada Estat membre. Especialment es prestarà atenció a la 
informació destinada a la gestió dels tributs aplicables als immobles i a la 
planificació territorial, així com a les aplicacions informàtiques que permetin 

                                                 

7  Durán  Boo,  I.  (2002).  Dos  iniciativas  para  la  aproximación  de  los  Catastros  de  los  países miembros. 
Catastro , 15‐27. 
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l'assignació dels valors als mateixos mitjançant procediments de valoració 
massiva.  

 -La informació continguda en el Cadastre i en el Registre de la propietat, haurà de 
 trobar-se adequadament coordinada. La utilització conjunta de la informació 
 existent en el Cadastre i el Registre de la propietat promourà l'exercici pacífic del 
 dret a la propietat i dels altres drets reals sobre els immobles en tota la UE, i 
 protegirà i facilitarà el seu mercat i les inversions realitzades en el mateix. 

 -Els Cadastres es gestionaran com mitjans informàtics i telemàtics que garanteixin 
 l'adequada agilitat en el tractament i l'accés a la informació. A través d'aquests 
 mitjans es garanteix l'adequada coordinació amb totes les Administracions 
 públiques que també gestionen dades territorials. Per això serà necessari garantir 
 una correcta comunicació, millorant la operativitat interna dels sistemes. 

-Les autoritats responsables dels Cadastres dels Estats membres promouran la 
utilització creixent de la informació cadastral en l'aplicació de les polítiques dels 
seus respectius països, que s'han de fonamentar en la informació territorial i 
treballaran conjuntament, per a que aquesta informació sigui utilitzada en la 
aplicació de les polítiques de desenvolupades per la UE. Sempre que sigui 
possible s'evitarà la creació de noves bases de dades que continguin informació, 
quan  aquestes necessitats es poden satisfer amb les dades contingudes en les 
ja existents bases de dades cadastrals. 

-La informació continguda en els Cadastres en cadascun dels Estats membres 
 estarà a disposició de tots els ciutadans, així com de les empreses sense més 
 limitacions que les fixades en les normes destinades a protegir la intimitat de les 
 persones i la informació que tingui una finalitat tributaria. La contraprestació 
 econòmica que es poden fixar els Estats membres no ha de ser prou significativa 
 com per limitar les opcions d'accés a aquesta. 

-La informació territorial estarà a disposició de l'Administració municipal, regional, 
 nacional i de la UE. Per tant es buscarà la col·laboració i coordinació a tots els 
 nivells de l'Administració en el manteniment i l'actualització permanent del 
 Cadastre. 

-Per la elaboració  i manteniment del cadastres dels Estats membres es comptarà 
amb la col·laboració de la iniciativa privada. Així mateix, es buscarà la 
col·laboració, amb aquells organismes internacionals que  tinguin per objecte 
l'estudi i desenvolupament de polítiques públiques destinades a  la administració 
del territori. 

Referent al Comitè Permanent sobre Cadastre de la Unió Europea, aquest són 
els 3 punts dels que consta actualment la seva política d'objectius8: 

 

                                                 

8 www.eurocadastre.org 
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-Establir-se com una xarxa de comunicació sobre el Cadastre que permeti intercanviar 
informació, experiències i millores pràctiques entre els membres del Comitè Permanent 
sobre el Cadastre. Els membres són els següents: 

ESTAT MEMBRE  CADASTRE 
Alemanya ARBEITSGEMEINSCHAFT DER

VERMESSUNGSVERWALTUNGEN DER
LÄNDER DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
(adv) - http://www.adv-online.de/Startseite/ 

Àustria BUNDESAMT FÜR EICH UND 
VERMESSUNGSWESEN BEV - 
http://www.bev.gv.at/ 

Bèlgica ADMINISTRATION CENTRALE DU CADASTRE,
DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES - 
http://fiscus.fgov.be/interfakredfr/Organogra
m/a.htm 

Bulgària Bulgarian Cadastre Agency - 
http://www.cadastre.bg/ 

Xipre DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS - 
http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf 

Croàcia DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA -
http://www.dgu.hr/ 

Dinamarca Agency for Geodata - http://eng.gst.dk/ 

Eslovàquia ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA - 
http://www.skgeodesy.sk/english 

Eslovènia Geodetska uprava republike slovenije 
Http://www.gu.gov.si/ 

Espanya DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO - 
http://www.catastro.meh.es/ 

Estònia MAA - AMET - ESTONIAN LAND BOARD - 
http://www.maaamet.ee/ 

Finlàndia MAANMITTAUSLAITOS - 
http://www.maanmittauslaitos.fi/ 

França MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DE L'INDUSTRIE
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS - 
http://www.minefi.gouv.fr/ 

Grècia National Cadastre & Mapping Agency SA - 
http://www.ktimatologio.gr/ 

Hongria DEPARTMENT OF LANDS ADMINISTRATION, 
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL 
DEVELOPMENT (DLA MARD) - 
http://en.foldhivatal.hu/ 

Irlanda PROPERTY REGISTRATION AUTHORITY IRELAND
- http://www.osi.ie/ 

Itàlia AGENZIA DELLE ENTRATE - 
www.agenziaentrate.gov.i 

Letònia LR VALSTS ZEMES DIENESTS - 
http://www.vzd.gov.lv/ 
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Lituània VALSTYBÉS IMONÉ REGISTRU CENTRAS - 
http://www.registrucentras.lt/ 

Luxemburg ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA 
TOPOGRAPHIE - http://www.act.public.lu/ 

Malta LAND AND PUBLIC REGISTRY - 
http://www.gov.mt/ 

Països 
Baixos 

KADASTER - Kadaster - 
https://www.kadaster.nl 
FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET- FÖMI 
- http://www.fomi.hu/ 

Polònia GLÓWNY URZAD GEODEZJI I KARTOGRAFII - 
http://www.gugik.gov.pl/ 

Portugal INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS - 
http://www.igeo.pt/ 

Regne Unit ORDNANCE SURVEY
BRITAIN'S NATIONAL MAPPING AGENCY - 
http://www.ordnancesurvey.co.uk/ 

República 
Txeca 

CZECH OFFICE FOR SURVEYING, MAPPING AND 
CADASTRE - http://www.cuzk.cz/ 

Romania AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI 
PUBLICITATE IMOBILIARA - 
http://www.ancpi.ro/ 

Suècia LANTMÄTERIET -  http://www.lantmateriet.se/ 

9 

 -Ser un interlocutor privilegiat entre les institucions cadastrals i els òrgans de la 
 UE, i altres entitats que necessitin informació cadastral per al desenvolupament  
 de les seves activitats. Això es durà a terme mitjançant  l'estudi i formulació de 
 propostes als òrgans de la UE, en les matèries relacionades amb la gestió i 
 creació de bases de dades espacials. 

Així doncs, hem pogut observar com dins d'un panorama realment heterogeni, es planteja 
un situació de coordinació realment ambiciosa, però tal i com descriu (Velasco Martín-
Varés, Europa moviliza sus administraciones inmobiliarias, 2011)10, a les seves 
conclusions: 

"Els països de la UE estan caminant en la mateixa direcció, compartint les seves dades, 
evitant duplicitats, i tractant de crear un sistema més transparent, eficient i multi finalitat 
que repercuteixi en un millor servei al ciutadà. 

Tots els processos de treball d'harmonització, compromís i acords de les institucions, 
noves lleis i un fort component tecnològic, ja que es necessari fer les dades i els sistemes 
d'informació inter operables. 

                                                 

9 Quadre extret de del PCC ‐ http://www.eurocadastre.org/ ‐“ Institucions “ 
10 Velasco Martín‐Varés, A. (2011). Europa moviliza sus administraciones inmobiliarias. CT ‐ Catastro , 7‐20. 

0.1.1 Taula amb les institucions Cadastrals de la UE
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Notaris, Registradors de la propietat i Cadastre estem destinats inevitablement a 
entendre'ns i a cooperar. Fem-ho quan abans millor  aprenent dels nostres veïns 
Europeus.  "  

Crec que aquesta conclusió és un retrat exacte de la situació actual, fruit de les iniciatives 
internacionals que s'han exposat en aquest apartat, i que no deixen marge de dubte. En 
el futur les institucions cadastrals de la UE han de fer un gran esforç d'harmonització, per 
tal de treballar en una solució que sigui capaç d’integrar tots els sistemes de la UE. 

0.1.3    REVISIÓ ESTAT DE L’ART 

Durant el procés de preparació de la proposta del present estudi, es realitzà una revisió 
del estat de l’art per tal de fer una cerca, per determinar quin era el nivell d’estudi actual, 
dels sistemes Cadastrals de la UE, i així justificar el present estudi i d’aportar nova 
informació sobre aquesta temàtica, criticant la hipòtesis plantejada. 

Els resultats foren que a dia d’avui, hi ha diferents estudis que comparen els diferents 
sistemes cadastrals de la UE, però no en l’àmbit que pretén aquest estudi. Així doncs 
aquest estudi vol donar continuïtat als estudis anteriors de, (Durán Boo & Velasco Martín-
Vares, 2007)11 sobre la relació del Cadastre amb el Registre de la propietat, (Miranda 
Hita)12 sobre les funcions Cadastrals, relacionades amb el ministeri al qual pertanyen, 
(Velasco Martín-Vares, Campos, & Mª, 2013)13 sobre les funcions tributaries del Cadastre 
a Europa, i (Durán Boo I. , La incidencia de la normativa de la Unión Europea sobre la 
difusión de información catastral (II), 2005)14 estudi que relaciona les implicacions de la 
directiva Inspire, sobre les futures responsabilitats dels Cadastres Europeus. En l’apartat 
2.0 Exposició metodològica, s’explicarà amb més detall l’aportació de cada estudi com 
afecta a aquest. 

Un cop determinada la proposta es realitzà una última revisió de l’estat de l’art que es 
portà a terme a les diferents bases de dades, a les que es pot tenir a accés a partir 
d’usuari virtual de la Bibliotècnica, del campus de la UPC. 

Les bases de dades consultades, es troben englobades en àmbits referents a 
l’arquitectura, l’enginyeria, economia i legislació. Entre d’altres les consultades foren : 

                                                 

11  Durán  Boo,  I.,  &  Velasco Martín‐Vares,  A.  (2007).  La  relación  entre  el  Catastro  y  el  Registro  de  la 
Propiedad en los países de la Unión Europea (1). CT ‐ Catastro , 8‐30. 
12 Miranda Hita,  J. Modelos  de Gestión  Catastral  en  Europa.  España: Ministerio  de Hacienda. Dirección 
General del Catastro. 
13 Velasco Martín‐Vares, A., Campos, L., & Mª, R. (2013). El papel del catastro en la imposicion inmobiliaria 
europea. 28 formas de entenderlo. Catastro , 29‐81. 
14 Durán Boo, I. (2005). La incidencia de la normativa de la Unión Europea sobre la difusión de información 
catastral (II). CT ‐ Catastro 
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-Aranzadi (Westlaw Bibliotecas) – 
Legislació 

-Architecture Open Library – Arquitectura 

-Avery index to architectural periodicals – 
Arquitectura, Edificació i Urbanisme 

-Base de dades bibliogràfiques del CSIC: 
ICYT– Arquitectura, Edificació i 
Urbanisme 

-College publishing Journals – 
Arquitectura 

-Blueprint – Arquitectura 

-Ebrary - Multidisciplinari 

-Econit – Economia i Organització 
d’empreses 

-EMS Journals – Matemàtiques i 
estadística 

-ICONDA – Arquitectura, Edificació i 
Urbanisme 

-Oxford Journals – Multidisciplinari 

-SABI – Economia i Organització 
d’empreses 

-Scopus – Multidisciplinari 

-Urbadoc – Urbanisme 

-WorldSciNet – Enginyeria civil; 
Informàtic

Fruit de la segona revisió bibliogràfica, es van extreure dos documents a partir dels 
quals completar la realització de l’estudi comparatiu qualitatiu. Aquests estudis han 
sigut seleccionats sota dos criteris; en primer lloc la seva actualitat, fet molt 
determinant donat que com s’ha explicat en l’apartat 0.1.3 Perspectiva de Futur, 
algunes institucions Cadastrals estan patint canvis importants; juntament amb que el 
seu funcionament està reglat per textos normatius, fet que condiciona la validesa 
d’alguns estudis més profunds sobre la matèria. El segon criteri fora que, aquests dos 
estudis tracten el fet de la valoració Cadastral des de dos punts de vista diferents que 
hem serveixen per acabar de definir la comparació dels mètodes de valoració. 

(Álvarez Capón, 2011)15, planteja un sistema de valoració Cadastral per a Espanya, 
apuntant directrius, fruit del seu estudi i experiència professional, donat que fora 
Director general del Cadastre al 2011, sobre com hauria de ser un correcte sistema de 
valoració. Aquest estudi és molt interessant ja que sobretot té una incidència a nivell 
de conclusions, on és pot comparar les tendències que actualment hi ha a la UE, amb 
els resultats de la proposta que efectua per al model Espanyol. 

(Reyes Bueno, Miranda Barrós, Maseda, & Rafael, 2012)16, aquest estudi encara que 
només reuneix part dels propòsits del present estudi, segueix un procés molt similar al 
present, realitzant un estudi de la valoració cadastral del béns immobles rurals, a partir 
de realitzar una revisió bibliogràfica i una matriu de comparació similar a la del present 
estudi. L’estudi es centra en part d’Europa i sud Amèrica, això comporta que no avarca 
tot l’espai mostral que pretén aquest estudi, i només analitza una de les vessants de 
                                                 

15 Álvarez Capón, Á. M. (2011). Valoración Catastral: análisis y líneas estratégicas para un nuevo modelo. 
CT ‐ Catastro , 7‐31 
16 Reyes Bueno, F., Miranda Barrós, D., Maseda, C., & Rafael. (2012). Situación de la valoración catastral 
rural. CT ‐ Catastro , 42‐54. 
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valoració de sòl rústic. Així doncs aquest estudi serveix per obtenir criteris de 
comparació, donat que proposa la divisió entre bases de valors i criteris que a servir 
cada base de valor, a fi de determinar les similituds i divergències entre la valoració de 
béns immobles de tipus rústic. 
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1.0 INTRODUCCIÓ 

El present document, compren l’estudi comparatiu qualitatiu de les metodologies de  
valoració immobiliària, dels 28 Estats de la UE, sent la realització de la comparació  de 
les metodologies de valoració, l’objectiu principal de l’estudi.  

Aquest treball està motivat, i parteix de la hipòtesis de que encara que el sistemes de 
Valoració Cadastrals parteixen d’una metodologia comuna, els criteris que les 
desenvolupen són diferents i que durant la revisió bibliogràfica, no s'han trobat estudis 
al respecte que desenvolupin l'objectiu principal d'aquest. Per tal d'assolir aquest 
objectiu es plategen els següents objectius secundaris, que definiran la metodologia : 

-Determinar quins països de la UE tenen cadastre, i recollida d’informació en 
fitxes de cada Estat membre seguint els criteris emprats per (Velasco Martín-
Vares, Campos, & Mª, 2013)17. 

-Determinar la relació del Cadastre amb el Registre de la Propietat, a fi de 
donar continuïtat a l’estudi de (Durán Boo & Velasco Martín-Vares, 2007)18. 

-Obtenir una taula comparativa de les utilitats que motiven cada cadastre, fet 
que està motivat per actualitzar les utilitats definides al estudi de (Napoli, 
2003)19. 

-Obtenir una taula comparativa de les funcions dels cadastres de la UE. 

-Obtenir la taula comparativa de com classifiquen els actius Immobiliaris. 

-Obtenir la taula comparativa de quins són els mètodes que fan servir per 
valorar els actius immobiliaris, a partir del estàndard internacional (EVS 2012 
7th edition, 2012)20,  

-Realitzar el estudi comparatiu, dels sistemes de valoració Cadastral dels 
diferents estats membres de la UE, referits als punt que s’exposen en la 
explicació de la metodologia de comparació. 

-Obtenir conclusions sobre quins són els sistemes més i menys emprats, a 
partir d’estadística inferencial (Relació de mostres amb %) i descriptiva (taules 
de freqüència), a partir del manual de (García Mancilla & Matus Parra, 2007)21. 

Aquesta metodologia, és fruit de la revisió de l'Estat del Art, inclosa al prefaci, a fi de 
completar els estudis mencionats i d'aportar nova informació al respecte.  

                                                 

17  Velasco Martín-Vares, A., Campos, L., & Mª, R. (2013). El papel del catastro en la 
imposicion inmobiliaria europea. 28 formas de entenderlo. Catastro , 29-81. 
18 Durán Boo, I., & Velasco Martín-Vares, A. (2007). La relación entre el Catastro y el Registro 
de la Propiedad en los países de la Unión Europea (1). CT - Catastro , 8-30. 
19 Napoli, G. (2003). Comparación entre el catastro urbano de España e Italia. Estudio 
comparativo a través de casos prácticos. CT - Catastro , 69-112. 
20  EVS 2012 7th edition, T. (2012). European Valuation Standards (7th ed.). Brussel·les: Gillis 
nv/sa. 
21  García Mancilla, H., & Matus Parra, J. (2007). Estadística descriptiva e inferencial 1. Mexico 
D.F.: Colegio de Bachilleres. 
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Tenen 
Cadastre ?

Relació 
Registre 

amb 
Cadastre

Utilitat 
Probatoria

Utilitat 
Parcel·laria

Utilitat 
rentes

Funcions

Finalitats 
RC

Límit RC

Revisió dels 
Valors

Metodologia

Àmbit 
valoració

Actius

Actiu 1

Base de 
valor Criteri

Base de 
valor Criteri

Actiu 2

Base de 
valor Criteri

Base de 
valor Criter

Actiu n

Base de 
valor Criteri

Base de 
valor Criter

2.0 EXPOSICIÓ METODOLÒGICA 

Aquest apartat pretén respondre a la necessitat de crear un marc global, on donar 
cabuda a la classificació dels sistemes Cadastrals. Partint de que cada sistema fora 
creat de forma singular respecte als altres, per realitzar la comparació, s’han de poder  
unificar en un marc de referència que definiré en els següents apartats.  

Donat que per a l’anàlisi es faran servir tècniques bàsiques d’estadística, durant la 
explicació s’anirà fent referència a les variacions del espai mostral segons es descartin 
Estats membres per falta de requisits per al tall. 

2.1    MÈTODOLOGIA DEL ESTUDI COMPARATIU  

Per a la realització d'aquest estudi, es parteix de la base de la metodologia del estudis 
comparatius qualitatius, per els següent motius: 

-L'àmbit del treball es centra en un espai mostral finit (28 països).  

-Les conclusions que es volen obtenir fruit de la comparació, no han de servir 
per determinar possibles comportaments d'una població major, sinó que estan 
destinats a la determinació de les pautes de comportament definides en els 
objectius de la mostra estudiada. 

 -Els resultats buscats no tenen un caràcter quantificable. 

La metodologia a seguir es planteja com un seguit de punts de tall i de 
desenvolupament, escollits fruit de la revisió de l’estat de l’art i de la bibliografia, tal i 
com s’explica en cada apartat. Així doncs en els punts de tall, la dimensió mostral es 
veurà afectada, donat que aquells Estats que no tinguin aquesta característica, seran 
descartats del espai mostral i en els punts de desenvolupament, el que es pretén és 
precisament ampliar els punts exposats, i que indeferentment de la classificació que en 
resulti d’aquests, el espai mostral no es vegi reduït. 

Punt de tall – Reducció dimensió de la mostra, en 
cas de respondre “no” 

Punt de desenvolupament – no afecta dimensió de 
la mostra 

Figura 2.1.1. Quadre resum del sistema de comparació i variació del 
espai mostral
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Per a la comparació i obtenció de conclusions d'aquests, es farà ús d'una matriu de 
comparació, amb respostes dicotòmiques (si/no), que plantejarà en la distribució 
horitzontal els Estats membres en funció de la dimensió del espai mostral i en l'eix 
vertical les següent entrades, fruit de la revisió bibliogràfica dels textos normatius dels 
diferents sistemes Cadastrals, dels diferents estudis citats i del meu criteri a fi d’assolir 
l’objectiu proposat per aquest estudi. 

1. Tenen Cadastre ? 

El primer tall correspon a quins Estats membres disposen de Cadastre, degut a que 
com s’ha pogut comprovar en la revisió del estat del art, no tots els països de la UE 
tenen Cadastre, donat que entenen que les funcions que aquest desenvolupa, es 
poden dur a terme per altres institucions i per vies metodològiques diferents. 

És fonamental plantejar aquest punt de tall donat que el estudi pren com a espai 
mostral la totalitat d’Estats membres que tenen una institució de Cadastre. 

Aquest correspon a un punt de tall, donat que els Estats que no disposin de Cadastre 
seran retirats del espai mostral, per el qual la dimensió de la mostra, es podrà veure 
reduïda, a partir d’aquest punt. 

2. Registre de la Propietat integrat 

Un cop determinada la existència de Cadastre, és important establir quins sistemes 
integren aquest amb el Registre de la propietat, fet que es veu destacat i estudiat en 
profunditat en l’estudi de (Durán Boo & Velasco Martín-Vares, 2007)22. Es realitza 
aquesta comprovació perquè els Cadastres que presenten aquesta integració, 
segurament aprofitaran el fàcil accés a la informació dels béns immobles, eviten 
duplicitats, etc.. així doncs podríem establir que donat que a Europa la tendència és 
unificar aquests dos òrgans, aquest sistema a priori sembla més eficient que la divisió 
de les institucions, i crec que és pertinent comprovar si aquest fet és pot veure reflectit 
en els sistemes de valoració, que si són el nucli d’aquest estudi. 

Aquest punt no comporta una reducció de la dimensió mostral, sinó que ha de servir 
per desenvolupar el punt 1. d’aquesta descripció metodològica, que durant la 
comparació ha d’aportar diferents criteris per establir relacions. Aquest punt llavors és 
un punt de desenvolupament entre els diferents sistemes cadastrals, així doncs no es 
reduirà la dimensió mostral. 

3. Utilitats 

Aquesta divisió d’Utilitats cadastrals, està extreta de les conclusions de (Napoli, 2003, 
p. 110)23 a les seves conclusions, on anomena i classifica les tres gran branques 
d’activitats que pot dur a terme el Cadastre. 

                                                 

22Durán Boo, I., & Velasco Martín-Vares, A. (2007). La relación entre el Catastro y el Registro 
de la Propiedad en los países de la Unión Europea (1). CT - Catastro , 8-30. 
23 Napoli, G. (2003). Comparación entre el catastro urbano de España e Italia. Estudio 
comparativo a través de casos prácticos. Catastro , 69-112. 
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-Cadastre parcel·lari: tots aquells sistemes cadastrals que realitzen la funció de 
representació gràfica de les parcel·les, entesa com la representació dels límits 
de la parcel·la o de la propietat, la seva localització i mesurament, amb 
l’excepció de tots aquells òrgans que la seva funció sigui topogràfica, estant 
aquesta íntimament lligada a la representació del sòl nacional. 

-Cadastre probatori: tots aquells sistemes cadastrals que associïn a la parcel·la 
un seguit de drets reals, o altres característiques lligades a les propietats. 
Aquells que graven drets a les parcel·les i registren el dret a la propietat. 

-Cadastre de rentes: tots aquells sistemes cadastrals que estan destinats a 
determinar la càrrega impositiva dels béns immobles per a la recaptació 
d’impostos. 

Aquest apartat es tracta d’un punt de tall, perquè l’espai mostral es pot veure reduït 
degut als objectius d’aquest estudi, donat que només es tindran en compte aquells 
Estats que tinguin al funció de valoració. A partir d’aquest punt, és quan l’estudi amplia 
la línea d’investigació d’altres autors citats a la revisió del Estat del Art. 

4. Funció 

Aquesta divisió és fruit del conjunt de funcions trobades dins del estudi de la 
bibliografia, i que sota el meu enteniment representen les formes de desenvolupar les 
Utilitats dels Cadastre descrites a l’apartat anterior així doncs aquest apartat 
complementa el estudi de (Napoli, 2003)24. 

-Registre de la propietat: registre del drets reals i de la propietat. 

-Representació gràfica: representació gràfica dels municipis i de les parcel·les 
que el conformen. 

-Valoració: ús dels diferents mètodes de valoració per realitzar valoracions 
massives o unitàries dels béns immobles. 

-Documentació hipoteques: es registren els privilegis d’una hipoteca sobre els 
béns immobles. 

-Gestió patrimoni públic: servei de venta i compra de patrimoni públic de l’estat. 

-Arxius històrics: manteniment d’arxius històrics sobre cadastre. Valor purament 
històric. 

-Base de dades de transaccions: registre de les transaccions realitzades a 
l’estat, per tal de recollir els valors dels béns immobles. 

-Sistemes AVM: sistemes de valoració automatitzats. Corresponents a 
aplicacions informàtiques. 

                                                 

24Napoli, G. (2003). Comparación entre el catastro urbano de España e Italia. Estudio 
comparativo a través de casos prácticos. Catastro , 69-112. 
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Aquest apartat no comporta una reducció de l’espai mostral donat, que només pretén 
desenvolupar el punt 3, de la descripció metodològica i aportar criteris de comparació. 
Així que un cop passat aquest punt és on veritablement l’estudi amplia contingut  en 
base als objectius secundaris proposats per tal d’assolir la correcta finalització de 
l’objectiu principal d’aquest estudi. 

5. Finalitat RC 

Aquest apartat pretén classificar les finalitats per a les quals es calcula la Renda 
Cadastral, aquest apartat es fruit de la revisió dels textos normatius que defineixen el 
funcionament de cada Cadastre. Aquest punt és rellevant per a l’estudi, donat que 
aporta informació sobre el funcionament de les autoritats fiscals en els Estats de la UE, 
i de com a partir de diferents tipus de valoracions, es pot arribar a tractar un mateix bé 
immoble en funció de la finalitat d’aquesta, juntament amb el grau d’implicació que té 
el Cadastre dins de les funcions tributaries de l’Estat. Així doncs s’ha realitzat aquest 
apartat a partir de les finalitats observades. 

-Impostos sobre béns immobles: referit a aquelles finalitats que graven un valor 
tributari a la titularitat dominical i altres drets reals que recaiguin sobre els béns 
immobles dins del àmbit de valoració. 

-Transmissió de Patrimoni: referit a aquelles finalitats que usen la valoració, en 
casos en el que existeix la transmissió o arrendament d’un patrimoni, (en el cas 
estudiat béns immobles), entre particulars. 

-Impost sobre successions i donacions: referit a aquelles finalitats que usen la 
valoració per tal de mesurar la renda que suposa el increment patrimonial 
produït per l’acceptació d’una herència o una donació. Aquests actes jurídics 
funcionen com el fet jurídic del impost 

Aquest apartat no comporta una reducció del espai mostral, donat que només 
desenvolupa el punt 3 de la descripció metodològica i aportar criteris de comparació.  

6. Actius 

En aquesta classificació es vol determinar els tipus diferents d’actius que es valoren a 
les diferents normes Cadastrals fruit del estudi de la bibliografia, i que fonamentalment 
vol assentar una base d’actius sobre la qual els Estats membres que presenten 
sistemes de valoració cadastral per a béns immobles, donat que per entendre el 
sistemes de valoració, crec que es rellevant també establir una relació amb els actius 
que contemplen. 

Aquetes definicions pretenen ser genèriques i estan fora del marc jurídic de les normes 
estatals per tal de donar cabuda al conjunt d’actius definits per l’espai mostral fruit del 
punt 3. 

-Sòl Urbà: tot aquell sòl que es troba efectivament integrat de forma legal i 
efectiva dins de les dotacions i serveis propis dels nuclis de població. 
S’entendrà que és així indiferentment de si les parcel·les estan o no edificades, 
però que contin amb les dotacions i els serveis requerits per la legislació 
urbanística pertinent, i que puguin ser anomenades així sense necessitat de 
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treballs per establir les instal·lacions o serveis necessaris. Dins d’aquest grup 
s’inclou per les seves característiques molt similars a efectes de la següent 
comparació el sòl urbanitzat i el urbanitzable. 

-Sòl Rústic o Agrícola: és aquell sòl que no forma part del sòl urbà, i que llavors 
inclou la classificació de sòl no urbanitzable, o exclusivament destinat per a 
activitats relacionades amb la pràctica de l’agricultura o altres activitats 
econòmiques de semblat caràcter. 

-Edificis o construccions: referit a aquells sistemes que tenen en compte també 
l’edifici o les construccions principals lligades a la parcel·la, que han de tenir un 
caràcter permanent. 

-Unitats privades: referit a aquells sistemes que distingeixen les propietats 
privades dels edificis amb règim de propietat horitzontal. 

-Instal·lacions exteriors: referit a aquells sistemes que tenen en compte les 
construccions auxiliars o instal·lacions exteriors, normalment lligades a una 
activitat econòmica, o que es tracten de construccions de poca importància i 
que són complementàries a l’ús principal. 

-Immobles valorats per DFCO: referit a aquells sistemes, on és té en compte la 
capacitat de generar ingressos de l’edifici o de la construcció principal i es 
tracta de forma diferent a la resta d’edificis o construccions per exemple d’ús 
residencial. S’ha de tenir en compte que aquest nom, no s’ha de correspondre 
amb el mètode de valoració. 

-Establiments industrials: tots aquells béns immobles, que encara estar lligats a 
una activitat econòmica, la seva activitat els fa ser diferents a els immobles 
lligats a activitats econòmiques i per tant reben un distinció especial. 

-Béns immobles de característiques especials: referits a aquells béns immobles 
no inclosos en les altres categories i que normalment tenen normes de 
valoració pròpies en funció del tipus de bé que s’està valorant, donat que els 
béns integrats en aquest grup tenen grans diferències entre ells. 

Aquest punt correspon a un punt de desenvolupament, perquè no comporta una 
reducció del espai mostral,donat que desenvolupa l’objectiu principal del treball. 

7. Àmbit valoració massiva 

Per poder comprendre els sistemes cadastrals crec que és important comparar quin 
àmbit comprenen les valoracions Cadastrals, donat que no hi ha documentació 
específica al corrent. Aquesta divisió ha sigut fruit de la revisió de la bibliografia 
normativa dels sistemes Cadastrals: 

-Polígon: Referida a aquelles valoracions que tenen com a àmbit polígons de 
valoracions que no tenen com a àmbit tot el terme municipal, i que per tant 
subdivideixen  el municipi en zones de característiques semblants. 



21 
Estudi Comparatiu de la Metodologia de Valoració Cadastral de la UE 
 

-Municipi: Referida a aquelles valoracions que es realitzen a tot l’àmbit del 
municipi. 

-Unitàries: Referides a aquells sistemes de valoració que contemplen realitzar 
valoracions individuals dels béns immobles, ja sigui per que no foren inclosos 
en l’enquesta de la terra, o perquè el seu caràcter singular fa necessari la seva 
avaluació de forma unitària. 

Aquest es tracta d’un punt de desenvolupament que pretén ampliar els criteris de 
comparació, com a  resultat de les Utilitats del punt 3. 

8. Metodologia per la determinació de la renda Cadastral 

Aquest apartat es planteja per donar cabuda als diferents sistemes d’enquesta de la 
terra que s’ha trobat fruit de la revisió bibliogràfica, i que es poden resumir de la 
següent manera: 

-Indicadors de mercat: aquells sistemes que la valoració dels immobles es 
porta a terme mitjançant observatoris de les condicions del mercat, a partir 
d’indicadors sota seguiment, amb la finalitat d’avaluar les condicions del 
mercat. 

-Ponències de valors: estudis de camp que poden comprendre diferents 
atributs a valorar en funció de la base de valor i dels criteris del sistema 
Cadastral, així com realització de proves de qualitat de sòl, etc... Amb la finalitat 
d’avaluar la situació fàctica.  

-AVM: sistemes automàtics de valoració que mitjançant algoritmes matemàtics i 
estadístics determinen el valor dels bens immobles de forma automàtica, en 
funció dels inputs que defineix el sistema. 

-Registre de transaccions/rentes: sistemes amb bases de dades de 
transaccions/reals reals, amb referència al moment de la valoració a un 
moment puntual on s’indexaren els resultats de l’anàlisi de las 
transaccions/rentes. 

-Obligació del propietari de notificar modificacions: aquest tipus de sistema 
obliga al propietari a notificar modificacions sobre els immobles que puguin 
afectar al seu valor, (cada sistema imposa una proporció per la obligatorietat de 
notificació), o aquells que obliguen periòdicament a lliurar informació del valor 
del immoble, per realitzar la valoració del bé immoble. 

Aquest punt correspon a un punt de desenvolupament, així doncs el seu objectiu és 
desenvolupar la metodologia de valoració dels sistemes cadastral, amb l’objectiu de 
definir amb profunditat els sistemes de valoració Cadastral, com a  resultat de les 
Utilitats del punt 3. 
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9. Bases de Valor 

Els següent criteris han estat extrets del (EVS 2012 7th edition, 2012), un conjunt 
d’estàndards de valoració, per tal de definir el marc on s’integren els diferents mètodes 
de valoració, exposats en el següent apartat.  

Els estàndards  treballen a nivell supra europeu, i  hem serviran per establir els marcs 
definidors de la metodologia general de valoració, sense tenir elements contaminants 
provinents de pràctiques pròpies dels estats membres, juntament amb el fet que no hi 
ha textos d’aquest caràcter d’aplicació directa al Cadastre. 

Donat que en aquets punt no hi ha estudis o textos que tinguin una aplicació directa en 
aquest cas, he decidit fer servir definicions establertes per estàndards a nivell Europeu 
per dos motius: primer perquè no responen a interessos de cap Estat, ni a motius 
culturals i segon perquè un Estàndard és un document establert per consens, aprovat 
per un cos reconegut de professionals del sector i que ofereix regles, guies o 
característiques perquè es duguin a terme activitats amb les millors pràctiques 
possibles i que normalment si són d’aplicació en l’àmbit professional, no és perquè es 
tracti d’un text normatiu, sinó perquè el sector reconeix la valia d’aquestes pràctiques. 

Els estàndards Europeus (RICS,IVS,EVS..), són els únics textos d’aquetes 
característiques, donat que la legislació de la UE no proporciona una definició general 
sobre el valor de mercat fora de finalitats concretes, així com la (Directiva del 
Paralment Europeu i el Consell, en relació al accés i l'exercici de les entitats de crèdit, 
2006), és per això que s’han triat els estàndards internacionals. 

Dins del (EVS 2012 7th edition, 2012)25, es distingeixen entre dos tipus de valor en 
funció d’aquells sistemes que tenen com objectiu determinar el valor de mercat i 
aquells que no persegueixen el valor de mercat.  

Base de valor en funció del valor de mercat, és el concepte clau a l’hora de determinar 
el preu de qualsevol producte, el punt on convergeixen les ànsies de la demanda i la 
renta de la oferta. La definició d’aquest concepte és amplament variables depenent de 
l’òrgan i de la funció a la que atén. És per aquets motiu, que aplico la definició de 
Tegova, donat que no responen a interessos particulars. Existeixen altres estàndards, 
però aquesta hem permet un accés lliure a la informació, i les variacions no són prou 
significatives com per influenciar en els resultats del estudi. 

Valor de mercat: La quantitat estimada o valor a la data de la taxació, per la qual, es 
produiria una transacció  entre la oferta i la demanada, tenint en compte que ambdues 
parts actuen amb coneixements del bé, amb prudència i sense coacció. 

Com a resultat d’aquesta definició també és pot integrar la renta de mercat. 

Renta de mercat: definit com la quantitat de renta, que el propietari pot arrendar a la 
data de la valoració, en funció de la renta que la demanda està disposada pagar en 

                                                 

25 EVS 2012 7th edition, T. (2012). European Valuation Standards (7th ed.). Brussel·les: Gillis 
nv/sa. 
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una transacció, en condicions d’independència mútua després d’una comercialització 
adequada, en la qual les parts actuen amb coneixement, precaució i sense coacció. 

Entenent com a quantitat estimada com la expressió en termes monetaris (normalment 
en la moneda corrent), per un actiu en un mercat amb plenes condicions de 
competència. Així doncs el valor de mercat es mesura com el valor més probable que 
pot obtenir en el mercat a data de la valoració d’acord amb la definició del valor de 
mercat. Obtenir el millor preu possibles per el venedor i el més profitós i raonable per 
al comprador. 

Aquesta estimació exclou aquelles inflacions i deflacions del preu, a causa de 
circumstàncies especials. Aquests valors estan contemplats en les bases de valors de 
l’apartat següent 

Bases de valor que no tenen com objectiu determinar el valor de mercat: 

Valor raonable: definit com el preu que es pagaria per vendre un actiu, o que es 
pagaria per transferir un passiu, que resultaria fruit d’una transacció, entre dues parts, 
amb plens coneixements de tots els elements pertinent, i que prenguessin decisions 
en conformitat als seus respectius objectius. 

Aquest valor sol ser menys precís que el valor de mercat per el fet de que no es 
necessari exposar el bé immobles a les condicions del mercat.  

Valor especial:definit com la atribució de valor addicional per part d’un comprador 
especial, davant unes característiques especials que són de rellevància i tenen un 
valor afegit per el comprador. 

Valor de sinergia o unió de valor: definit com aquell element de valor que sorgeix 
fruit de la combinació de dos o més característiques o interessos, on la seva 
combinació té una valor superior que la suma d’aquestes per separat. 

Valor de la inversió: definit com el valor d’un actiu per propietari o futur amo, de la 
inversió o dels objectius operacionals. 

Valor préstec hipotecari: definit com el valor d’un immoble determinat per una 
taxació prudent, en funció de la futura comercialització del immoble, tenint en compte 
un correcte manteniment, les condicions de mercat normals i locals, ús actual i usos 
alternatius corresponents al immoble. No es tindran en compte elements especulatius. 

Valor assegurable: és defineix com la suma indicada en el contracte d’assegurança, 
com la responsabilitat del assegurador davant danys i pèrdues financeres que pateixi 
el assegurat. El valor de taxació per tant fa referència a la cobertura d’assegurança 
apropiada per a la propietat. 

Cost de reposició amb depreciació: aquets valor és normalment el que s’aplica quan 
es vol obtenir un valor de mercat, i no es disposen d’evidències que permetin emprar 
un altre. El valor de reposició amb depreciació és aquell valor que suposaria 
reemplaçar un edifici existent per un totalment igual,  amb mitjans actuals i realitzant 
els ajustos físics, funcionals i tècnics pertinents. 
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Normalment aquest valor s’empra quan no es disposa d’un mercat on poder comparar, 
per falta de mostres rellevants. Aquest valor té la carència que es fonamenta en el cost 
i no en les condicions del mercat, llavors aquets només pot ser aplicat quan hi ha una 
manca de demanda o d’ofertes comparables. 

Aquests valors són el total de valors que reflexa el (EVS 2012 7th edition, 2012)26, i 
sobre els que desenvoluparé els actius producte del punt 6, que correspon a un punt 
desenvolupament en funció de cada tipus d’actiu. 

10. Criteris de Valoració 

Aquest apartat correspon a un punt de desenvolupament, com a  resultat de les Bases 
de Valor del punt 9, i pretén determinar els criteris que defineixen les metodologies 
bàsiques de valoració immobiliària, (Cost, comparació, DOFC), encabides en les 
bases de valor exposades en el punt anterior, a fi de determinar quins són els 
indicadors més comuns dins de l’Espai mostral del Estats que valoren en el moment 
de valorar en funció de cada base de valor. 

La inclusió d’aquest apartat és fruit de (Reyes Bueno, Miranda Barrós, Maseda, & 
Rafael, 2012)27, en la seva comparació de mètode de valoració i criteris de cada 
metodologia. En aquest cas la definició dels següents criteris s’ha extret fruit de la 
revisió bibliogràfica dels textos de cada Cadastre, donat que només és objecte 
d’aquest estudi relacionar els criteris existents dins de l’espai mostral. 

Per a la següent classificació no s‘ha reduït l’espai mostral, però si s’han tingut en 
compte només aquelles bases de valor determinades en el punt anterior donat que 
l’objectiu d’aquest estudi és determinar la metodologia de valoració dels Estats 
membres de la UE, i per tant no té sentit analitzar bases de valor que no s’utilitzen. 

En aquest punt es necessari fer una distinció entre aquells sistemes que pel mètode 
emprat usen tècniques conjuntes o additives, per obtenir el valor del bé immoble. Dins 
de les tècniques conjuntes es troba la metodologia de comparació que en els següents 
apartats serà desenvolupada en funció dels criteris que segueixen cada Estat de la 
dimensió mostral. I les tècniques additives, que comprenen la metodologia del cost i la 
de descompte de fluxos de caixa operatius que fonamentalment comprenen el mètode 
de rentes i residual, tots aquest com en el cas anterior definits en funció de diferents 
criteris propis de cada sistema. 

Bases de valor mercat 

Mètode per comparació, on es comparen actius de similars característiques. En aquets 
punt es mostren aquells criteris que s’ha trobat en totalitat dels mètodes de valoració: 

                                                 

26 EVS 2012 7th edition, T. (2012). European Valuation Standards (7th ed.). Brussel·les: Gillis 
nv/sa. 
27 Reyes Bueno, F., Miranda Barrós, D., Maseda, C., & Rafael. (2012). Situación de la 
valoración catastral rural. CT - Catastro , 42-54 
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-Preus de compra 

-Homogeneïtzació 

-Rentes Generades 

-Localització 

-Costos construcció 

-Oferta i demanda 

-Canvis d’Índexs de preus 

-Tendències del mercat 

Mètode descompte de fluxos de caixa operatius, on es valora a partir de l’estimació 
dels ingressos dels actius, a fi de determinar el valor del immoble, amb el qual sota 
bases de valor de mercat s’han trobat fonamentalment dos principis, la Utilitat Neta o 
la capitalització de rentes i la estimació directa. 

La utilitat neta o capitalització de rentes, depèn en el present espai mostral de: 

-Ingressos bruts  

-Costos de gestió 

-Taxa d’interès de capitalització  

-Índexs en funció de l’ús 

La estimació directa que es una forma més resumida e intuïtiva de realitzar la 
capitalització de la renta, està definida per: 

-Rentes -Taxa de capitalització 

Dins del valor de mercat, és pot aplicar també el mètode de comparació per la 
comparació de les rentes que generen els actius de similars característiques, en 
aquets punt es mostren aquells criteris que s’ha trobat en totalitat dels mètodes de 
valoració: 

-Rentes 

-Localització 

 

-Comparació amb altres municipis 
similars 

-Referències a moments passat 

Mètode descompte de fluxos de caixa operatius, on es valora a partir de l’estimació 
dels ingressos dels actius, a fi d’obtenir el valor dels ingressos esperats, i on he pogut 
diferenciar fonamentalment entre dos principis, la Utilitat Neta o la capitalització de 
rentes i la productivitat potencial.  

La utilitat neta o capitalització de rentes, depèn en el present espai mostral de: 

-Ingressos bruts  

-Reducció Ingressos bruts (%de costos 
de manteniment e equipaments fixos ) 

-Costos d’us i activitat  

-Taxa d’interès de capitalització 

-nº habitacions 

-m3 propietat 

-m2 propietat 

La estimació de la productivitat és un paràmetre molt lligat a la valoració de sòl 
agrícola, com a resultat de la revisió de la bibliografia: 

-Rendiment segons cultiu -Preu de compra de la collita 
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-Rendiment del cultiu 

-Costos estàndard 

-Localització 

A continuació s’exposen aquells sistemes que tenen bases de valor que no 
corresponen a el valor de mercat de la propietat, tal i com està definit en el apartat 8. 

Altres Bases de valor 

A continuació s’exposen aquells sistemes que tenen bases de valor que no 
corresponen a el valor de mercat de la propietat, tal i com està definit en el apartat 8. 

 

Bases de valor de sinergia 

El Valor d’inversió, en aquest cas correspon al Mètode descompte de fluxos de caixa 
operatius ja que tenen en compte la capacitat de generar ingressos de la propietat , i 
prenen com a referència per a l’estimació del valor d’aquests diferents 
característiques: 

-Superfície -Tipus de cultiu 

Aquells que tenen en compte la productivitat del sòl: 

-Condicions del sòl 

-Localització 

-Condicions climàtiques 

-Subministrament d’aigua 

-Condicions econòmiques lligades a la 
localització 

 

El Valor reposició amb depreciació, correspon al mètode del cost, dins aquest grup de 
valors només es pot tenir en compte aquells sistemes que tenen en compte el cost de 
substitució de la construcció, el qual depenent dels diferents sistemes es defineix amb 
els següents paràmetres: 

-Costos normals (despeses de 
construcció, planificació, construcció, 
revisions, aprovacions i despeses de 
finançament) 

-Superfície 

-Qualitat dels materials 

-Ús del actiu 

-Caràcter històric 

-Pressupost del PEM 

Els criteris trobats per a la depreciació són els següents: 

-Antiguitat   -Danys i defectes estructurals 

Aquest punt correspon a un punt de desenvolupament i pretén desenvolupar el punt 9, 
referit a les bases de valor a fi d’aportar tots aquells elements que condicionen la 
valoració. 
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11. Límit RC 

Aquest apartat sorgeix de la combinació de dos factors, el primer la valoració 
Cadastral presenta unes finalitats tributaria, i el segon que es calcula per mitja de 
mètodes de valoració plurimètrica, fet que pot ocasionar que certs immobles no siguin 
valorats de forma que no es vegi representada la realitat. Crec que aquest apartat es 
rellevant donat que el tipus límit de la RC   pot presentar relacions amb la metodologia 
per a la determinació de la RC. Així doncs fruit de l’estudi dels textos que regulen la 
Valoració Cadastral, s’ha obtingut la següent classificació: 

-Valor de mercat Registrat: correspon a aquells sistemes que interposen el límit 
de la valoració dels béns immobles, a transaccions reals registrades. 

-Renta de mercat Registrada: correspon a aquells sistemes que interposen el 
límit de la valoració dels béns immobles, a rentes de lloguer reals registrades 

-Valor de mercat Observable: correspon a aquells sistemes que determinen el 
valor de mercat a partir d’estudis de mercat, i que no usen bases de 
transaccions reals. 

-Sense Referència: correspon a aquells sistemes que no tenen un límit 
establert per a les valoracions. 

-Coeficient normatiu: correspon a aquells sistemes que mitjançant l’aplicació 
d’un coeficient al valor de la RC, capaç d’absorbir les irregularitats. 

Aquest punt es tracta d’un punt de desenvolupament, que pretén aportar més 
informació per comparar a l’hora de determinar el procés de valoració dels sistemes 
Cadastrals estudiats. Així doncs aquest punt desenvolupa el punt 3, per les raons 
esmentades. 

12. Revisió dels valors dels béns immobles 

Aquest apartat està plantejat, perquè dins de la metodologia de valoració, el procés de 
revisió dels valors presenta una doble vessant, donat que per aquelles sistemes de 
valoració que tenen en compte el valor mercat, és un bon indicador el fet de 
determinar la freqüència de valoració i perquè així també es vol comprovar si la 
freqüència de valoració de béns immobles presenta algun tipus de relació amb les 
bases de valor. 

La hipòtesis de la relació entre el valor de mercat i la periodicitat de la valoració, està 
extreta de diferents informes que fan referència al sistema Espanyol, donat que aquest 
presenta un dels marges de revisió dels valors Cadastrals més elevats de la UE. Un 
dels més representatius i actuals és el (Pueblo, 2012)28, on s’expressa la important 
diferència entre el valor de mercat dels béns immobles i els valors cadastrals, fruit d’un 
sistema força rígid. Així doncs tenint aquets indicatius es vol comprovar si aquest fet 
també s’estén a la resta de països. 

                                                 

28 La realidad catastral en España. Perspectiva del defensor del pueblo. 
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Juntament, crec que es poden obtenir relacions rellevants a partir de la vincular la 
freqüència de revisió de valors i aquells sistemes de valoració Cadastrals més 
moderns (bases de dades, sistemes de càlcul informàtic, etc.. ). 

Per aquest apartat també és necessari determinar quins sistemes realitzen correccions 
del valor cadastral (sempre que el bé immoble no hagi patit modificacions 
substancioses que alterin de forma important tal i com recull cada text el seu valor), i 
aquells que realitzen una nova valoració a fi de determinar el valor del bé immoble. 

Aquest punt es tracta d’un punt de desenvolupament, que tancarà la metodologia de 
valoració, donat que sota el meu criteri i fruit de la revisió bibliogràfica, crec que amb 
l’actual metodologia, s’acompleixen tots els objectius secundaris, donat que la 
metodologia presentada recull totes les parts de les que es composa la valoració 
Cadastral  i per tant, també comporta que l’objectiu principal del estudi està complert. 
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3.0 ESTUDI PAÏSOS MEMBRES 

Aquest apartat conté la exposició dels criteris explicats en la exposició de la 
metodologia en fitxes de cada Estat Membre. Només es tracta d’una exposició, de la 
síntesis de la informació trobada en la revisió de la bibliografia i sobre la que es 
fonamenta la matriu de comparació i les successives comparacions. 

El conjunt de les fitxes estan incloses als annexes donat que es tracten d’una font de 
consulta i suport per a l’explicació de la comparació, però que no són essencials per 
comprendre l’estudi. 

3.1    DEFINICIÓ DE LA FITXA 

Aquest model de fitxa s’ha extret de (Velasco Martín-Vares, Campos, & Mª, 2013)29, en 
quan a la metodologia d’exposició de les dades recollides, donat que els apartats són 
diferents, i l'objectiu del estudi també, encara que al tractar-se d'una línea 
d'investigació similar, aquests s'han adaptat per al present estufi..  

Així doncs el contingut de les fitxes està definit sota el meu criteri amb la finalitat de 
resumir el sistema Cadastral de forma escrita, establir una font de consulta de la  
informació a comparar, i contenir tota la informació necessària per respondre als punts 
pertinents plantejats en el apartat 2.0 Exposició metodològica. 

Informació del òrgan 

Anomenar el Cadastre en la llengua mare i la traducció al Català, juntament amb la 
direcció web per a la consulta de dades del sistema. Aquest apartat pretén ser una 
presentació ràpida del Cadastre i una referència ràpida per a la consulta d’informació. 

Tipus de Cadastre 

En aquest apartat s’expressa el text normatiu a partir del qual es poden consultar les 
següents qüestions;  si hi ha Cadastre, i la relació que el Cadastre té amb el Registre 
de la Propietat, per tal de donar resposta al punt 1 i 2 de la Exposició metodològica, 
juntament amb quin és el ministeri al que pertany, per aprofitar i donar continuïtat al 
estudi de (Durán Boo & Velasco Martín-Vares, 2007)30 donat que aquest, no és actual i 
no contempla el present escenari de països membres de la UE, juntament amb que 
alguns Cadastres han variat les seves utilitats, i en alguns casos el Ministeri del que 
depenen. 

Utilitats 

Exposició del punt 3 de la Exposició metodològica, en el que es resumeixen les 
finalitats generals sense entrar en detall, dels sistemes Cadastrals, per tal de 

                                                 

29 Velasco Martín-Vares, A., Campos, L., & Mª, R. (2013). El papel del catastro en la imposicion 
inmobiliaria europea. 28 formas de entenderlo. Catastro , 29-81. 
30 Durán Boo, I., & Velasco Martín-Vares, A. (2007). La relación entre el Catastro y el Registro 
de la Propiedad en los países de la Unión Europea (1). CT - Catastro , 8-30. 
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comprovar quines són les finalitats proposades per (Napoli, 2003)31 explicades en el 
referit punt 3 de la Exposició metodològica. 

Funcions del Cadastre 

Desenvolupament del les finalitats del Cadastre, i pretén ser la síntesi dels punts 4 al 
11 de la Exposició metodològica així doncs és on es concentrarà tot el gruix de la 
informació relativa al Cadastre. Està dividit en 3 subapartats que corresponen als 
presentats en les Utilitats. Aquests apartats exploren les tres vessants encara que on 
fa un incís especial és en la tasca de la valoració. 

Per duu a terme el incís en la tasca de valoració, s’han definit 5 apartats que són els 
encarregats de recollir tota la informació necessària a fi de respondre tots els punts 
d’aquest apartat. Aqueta distribució esta proposa a fi de fer més fàcil la comprensió 
dels sistemes Cadastrals i introduir la informació de forma ordenada, així doncs la 
classificació està formada per: 

-Característiques generals: on es recull la norma que regula la valoració, una 
descripció general del sistema que incorpora el valor màxim de la RC i les utilitats que 
aquesta té. 

-Metodologia per a la determinació de la RC: on es recull la metodologia per a la 
determinació de la RC, que està compresa per l’àmbit de valoració i el tipus d’enquesta 
de la terra que es realitza. 

-Metodologia de valoració: on es recull els mètodes emprats per duu a terme la 
valoració, fet que inclou la base de valor a que empra i els criteris que defineixen 
cadascuna de les metodologies. 

-Classificació d’actius: on es recull la classificació dels actius, juntament amb la 
explicació que cada sistema. 

-Revisió de la valoració: on es recull l’explicació del termini de valoració, juntament 
amb si es realitza una correcció o actualització del valor, o es determina un nou valor 
per al bé immoble.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

31 Napoli, G. (2003). Comparación entre el catastro urbano de España e Italia. Estudio 
comparativo a través de casos prácticos. Catastro , 69-112. 
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4.0 ESTUDI COMPARATIU 

En aquest apartat s’exposaran els resultats obtinguts de la comparació de les 
metodologies de valoració immobiliària dels Cadastres de la UE, tal i com fora explicat 
en el punt 2.0 Exposició de la Metodologia .  

4.1    EXPOSICIÓ DELS RESULTATS   

Donada  la metodologia de comparació proposada, l’espai mostral es veurà reduït a 
mesura que s’exposin els resultats de la comparació, així que he decidit dividir la 
comparació en dos apartats en funció de la dimensió de la mostra (28-25 Estats, i 12 
Estats), en els quals es farà referència al punt de metodologia que exposa i a la 
dimensió de l’espai mostral. 

4.2    ESPAI MOSTRAL DE 28 – 25 ESTATS 

Estats membres que formen l’espai mostral – dimensió 28-25 

Alemanya 

Àustria 

Bèlgica 

Bulgària 

Xipre 

Croàcia 

Dinamarca 

Eslovàquia 

Eslovènia 

Espanya 

Estònia 

Finlàndia 

França 

Grècia 

Hongria 

Irlanda 

Itàlia 

Letònia 

Lituània 

Luxemburg 

Malta 

Països Baixos 

Polònia 

Portugal 

Regne Unit 

República Txeca 

Romania 

Suècia 

 

 

Exposició resultats 

Per a la exposició de les dades s'ha fet sevir 2 tipus de gràfics: 

 -El Gràfics de barres: corresponen a gràfics que mostren el nombre d'Estats 
 que compleixen els requisits definits per cada apartat, sense fer referència a la 
 totalitat de la mostra, per tal de comparar comportaments entre requisits. 

 -El Gràfic de Barres acumula: correspon a gràfics que mostren el nombre 
 d'Estats que reuneixen els requisits de cada apartat, posats en relació a la 
 dimensió de la mostra, per tal de comparar a la mostra com a conjunt. 

 

Estats que no disposen 
de Cadastre, i són 
descartats de l’espai 
mostral.
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Punt. 1 , 2 i 3- Estats que tenen Cadastre i Registre de la Propietat integrat 

Aquest tall fa referència a la primera part del estudi que corresponen als punts 1. Hi ha 
Cadastre ?, 2. Registre de la Propietat integrat, i 3. Utilitats, donat que a partir del punt 
esmentat punt 3 la mostra es veu reduïda considerablement.  
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?

Registre 
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Valor probatori Cadastre de 
rentes

Gràfic acumulat per a dimensió mostral 28 Estats membres

Resta

Resum Dades

 

La informació plantejada fins ara mostra els comportaments majoritaris de la mostra, 
posant-los en relació amb el total de la dimensió mostral, en el primer cas ( dimensió = 
28 ), i reduint aquesta perquè Irlanda, Malta i Regne Unit no disposen d’un sistema 
Cadastral. Així doncs per a la comparació s’ha reduït la dimensió de la mostra en el 
punt on s’avalua la integració del Registre de la Propietat amb el Cadastre (dimensió 
=25). Els gràfics són fruit de la matriu 1.0, recollida al annexes. 

 

 

 

 

Utilitats

Hi ha Cadastre ? 

Figura 4.2.1 Resum dimensió mostral 28 Estatas memebres

Figura 4.2.2 Gràfic acumulat per a la dimensió mostral 28 Estats membres
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Punt. 3 - Combinació d’Utilitats amb Cadastres que integren el Registre de 
la Propietat 

Aquesta comparació crec que és rellevant, donat que en la revisió bibliogràfica, ja 
s’estudià el treball de (Durán Boo & Velasco Martín-Vares, 2007)32 fet que determinà la 
importància de la integració del Registre de la propietat, així que s'ha volgut relacionar 
amb l'estudi de (Napoli, 2003)33, respecte les  Utilitats Cadastrals que defineix. 
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Com en l’apartat anterior als annexes s’inclou la 
matriu 3.0, , per tal de poder identificar els estats 
membres en funció de les utilitats de les que 
disposen. 

Aquesta informació correspon a la taula de 
freqüència de les Utilitats, el percentatge que 
representen aquestes sobre l’espai mostral de 25 
Estats membres. 

M’entres que en el gràfic circular s’ha fet un petit 
incís per observar dins de la utilitat del Cadastre 
de Rentes (dimensió = 12), quins sistemes tenen 
integrat el Registre de la Propietat. 

 

Aquest punt crec que té una certa importància donat que fruit del estudi dels diferents 
sistemes, tal i com es veurà més endavant la participació de dades Registrals en les 
valoracions són rellevants. 

                                                 

32 Durán Boo, I., & Velasco Martín-Vares, A. (2007). La relación entre el Catastro y el 
Registro de la Propiedad en los países de la Unión Europea (1). CT - Catastro , 8-30. 
33 Napoli, G. (2003). Comparación entre el catastro urbano de España e Italia. Estudio 
comparativo a través de casos prácticos. Catastro , 69-112. 

25%

75%

Cadastre de 
rentes

Resum 
dades

resta

Figura 4.2.3  Utilitats – Registre integrat 

Figura 4.2.4  Cadastre de rentes 
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4.3    ESPAI MOSTRAL 12 ESTATS 

Estats Membres que formen l’espai mostral 

Alemanya 

Àustria 

Bèlgica 

Xipre 

Eslovènia 

Espanya 

Estònia 

França 

Hongria 

Itàlia 

Letònia 

Lituània

La dimensió de l’espai mostral s’ha reduït a 12 Estats membres, fruit del punt de tall 
definit per aquells sistemes Cadastrals que compleixen la Utilitat de rentes, explicada 
al punt.3 Utilitats del apartat 2.0 Exposició de la Metodologia, i ja exposat en l’apartat 
anterior. 

Exposició de Resultats 

La exposició de Resultats, es durà a terme per mitja de 2 tipus de gràfics diferents: 

-El gràfic de barres acumulat: mostra el nombre d’Estats que responen com a 
sí, o que disposen de les particularitats definides en cadascun dels apartats. 
Aquest presenta una referència absoluta a la dimensió de la mostra. 

-El gràfic de barres: mostra el nombre de particularitats que té cadascun dels 
Estats membres o altres particularitats comparades. Amb aquest es vol donar 
un punt de vista oposat al gràfic de barres acumulat.  

A continuació s’exposen els resultats de la comparació de els funcions del sistemes 
Cadastrals, recollides al punt.4 Funció. 

Punt. 4 – Funcions 
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Gràfic acumulat funcions
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Resum Dades

 

Aquestes gràfic mostra el nombre d’Estats que disposen de les presents funcions, per tal 
de comprendre quin és el comportament de la mostra. Per determinar quines funcions 
s’atribueixen a cada estat membre amb més detall, consultar als annexes la matriu 4.0. 

Figura 4.3.1  Gràfic acumulat funcions 
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0
1
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3
4
5
6
7

Nombre de funcions per Estat

 

Aquest gràfic mostra el nombre de funcions que cadascun dels Estats recull, del qual 
aplicant tècniques estaístiques explicades al 2.0 Exposició de la Metodologia, es poden 
obtenir  un nombre mitjà de 3,67 funcions per cada Estat membre amb una variància del 
2,06, es resumeix la tendència en quan a nombre de funcions representades per al 
Cadastre. 

A continuació s’ha considerat rellevant, comparar el present apartat amb aquells sistemes 
que tenen el Cadastre Integrat i que disposen de la funció Base de dades de 
transaccions, exposada en aquest apartat. He escollit aquests dos elements donat que 
són els que tenen una relació més directa amb el propòsit del present estudi, i poden 
aportar informació que ajudi a complementar la informació obtinguda en el Punt.3 del 
present apartat. 
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Figura 4.3.2  Nombre de funcions per Estat

Figura 4.3.3  Gràfic acumulat funcions amb Registre integrat
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Aquests gràfics estan realitzats a partir de la matriu 4.1, dels annexes, i indiquen els 
comportaments majoritaris d’aquells sistemes Cadastrals que tenen el Registre de la 
propietat integrat. 

Relació amb Funció Base de dades 
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Aquests gràfics s’han realitzat a partir de la matriu 4.2 del annexes. Aquesta comparació 
vol trobar relacions entre altres funcions cadastrals i la funció definida com a  bases de 
dades de transaccions, que són emprades per a la valoració immobiliària, juntament amb 
el nombre de funcions addicionals que desenvolupen aquest tipus de sistemes. 

0
0,5
1

1,5
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Nombre de funcions per Estat

 

Figura 4.3.4  Nombre de funcions per Estat

Figura 4.3.5  Gràfic acumulat funcions amb Bases de dades

Figura 4.3.6  Nombre de funcions per Estat



37 
Estudi Comparatiu de la Metodologia de Valoració Cadastral de la UE 

Punt. 5 - Finalitats Renda Cadastral 

Aquest apartat vol indicar, el comportament majoritari de la mostra, en quan a les 
finalitats de la Renda Cadastral, les dades sobre les que es fonamenta aquests gràfics, 
estan incloses als annexes a la matriu 5.0.  
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Finalitats Renda Cadastral amb Registre integrat 

Aquests gràfics volen mostrar la relació que hi ha entre la finalitat de la Renda Cadastral, i 
la integració del Registre de la propietat, dins el sistema Cadastral. Les dades han estat 
extretes de la matriu 5.1.  
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Figura 4.3.7 i 8   Gràfic acumulat Finalitats RC i Nombre de finalitats RC per Estat

Figura 4.3.9  Gràfic acumulat finalitat RC amb Registre integrat



38 
Estudi Comparatiu de la Metodologia de Valoració Cadastral de la UE 
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Finalitats Renda Cadastral amb Base de Dades 

Aquest apartat segueix la línea del seu predecessor, i vol relacionar aquests conceptes 
amb la funció de la base de dades, definida punt.4 del apartat 2.0 Exposició 
Metodològica. 
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Figura 4.3.10  Nombre de finalitats RC per Estat

Figura 4.3.11 i 12  Gràfic acumulat finalitats amb base de dades i Nombre de finalitats RC per Estat 
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Punt. 7 - Àmbit de valoració massiva 

Els presents gràfics presenten les dades sobre el comportament de la mostra, i no 
estableixen cap tipus de relació amb altres paràmetres. Les matrius per tal d’omplir 
aquests gràfics corresponen a la matriu 7.0, recollida als annexes. 

4

9
7

8

3
5

0

2

4

6

8

10

12

14

Poligon Municipi Unitàries

Gràfic acumulat  àmbit de valoració

RESTA

RESUM DADES

 

 

En aquest cas per tal de fer l’exposició de les dades més entenedora, i donat que encara 
no s’han introduït el següent apartat sobre la metodologia per a la determinació de la RC, 
es compararan aquests requisits més endavant mesura que s’introdueixin els nous criteris 
per a comparar. 

Punt. 8 - Metodologia per la determinació de la Renda Cadastral 

Com s’ha explicat en els punts anterior, aquest punt. 8 és molt extens, així que per 
facilitar la seva comprensió s’han dividit de les dades de forma que els següents gràfics 
corresponen a la exposició de les dades sense buscar relacions amb altres paràmetres.  

Aquests gràfics s’han completat a partir de la matriu 8.0, recollida al annexes. 
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 Figura 4.3.14  Gràfic acumulat metodologia per a la determinació de la RC

Figura 4.3.13   Gràfic acumulat àmbit valoració
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A continuació s’exposa la relació que tenen les diferents metodologies de valoració, amb 
els àmbits, per tal de trobar diferents comportaments majoritaris en la mostra. Aquest 
gràfic relaciona el nombre d’Estats que tenen un àmbit de valoració determinat per cada 
tipus d’enquesta de la terra, la informació de la que s’extreu aquest gràfic, es troba a la 
matriu 7.1,7.2 i 7.3 als annexes. 
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Relació amb Registre integrat 

Com en els casos anterior per la importància abans esmentada de la Integració del 
Registre de la propietat en el Cadastre, s’ha realitzat la següent comparació. Les dades 
fetes servir estan recollides a la matriu 8.1, als annexes. 

 

 

 

Figura 4.3.15  Nombre de Metodologies per Estat

Figura 4.3.16  Relació àmbit de valoració i metodologia per a la determinació de la RC
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Relació amb base de dades 

Com en l’apartat anterior també crec que és rellevant realitzar aquesta comprovació, i per 
obtenir més informació sobre cada Estat, consultar la matriu 8.2, als annexes. 

2
6

2 1 1

10
6

10 11 11

0
2
4
6
8

10
12
14

Recollida 
d'informació 

de camp

Bases de 
dades 

transaccions

Indicadors de 
mercat

Obligació del 
ciutadà a 

declarar valor 
del immoble

AVM

Metologodia per a la determinació de la RC, amb Bases de 
dades

RESTA

RESUM DADES

 

Figura 4.3.17  Metodologia per a la determinació de la RC, amb Registre integrat

Figura 4.3.18  Nombre de metodologies per Estat

Figura 4.3.19  Metodologia per a la determinació de la RC, amb bases de dades
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Relació amb Registre i Base de dades 

A partir d’aquest punt els criteris no es seguiran comparant donat, que crec que estudiar 
la relació amb la metodologia per la determinació de la RC, és més representativa i ja 
recull la relació amb la funció Bases de dades de transaccions i la integració del Registre. 
Així que a fi d’evitar redundàncies ja no es continuarà comparant. Així doncs en aquest 
apartat es comparen aquells sistemes que reuneixen els dos requisits. La informació està 
extreta de la matriu 8.3 dels annexes.  
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Figura 4.3.20  Nombre de metodologies per Estat

Figura 4.3.21  Metodologia per a la determinació de la RC, amb bases de dades i Registre integrat 

Figura 4.3.22  Nombre de metodologies per Estat
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Punt 6 i 9 - Actius i Base de valor 

Aquest aparta s’exposa de forma conjunta donat que per facilitat de comprensió de les 
dades, donat que resulta més fàcil, realitzar directament la comparació de les bases de 
valor exposades al punt.9 amb la classificació d’actius exposada al punt.6 de l’aparta 2.0 
Exposició Metodològica. A continuació, s’exposa en primer terme la situació actual de 
la mostra sense exigir condicions a aquesta.  

Aquesta informació està recollida a la matriu 9.0, als annexes.  
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Els gràfics anteriors són una excepció de la exposició de dades, donat que expressen la 
quantitat d’Estats que fans servir les corresponents bases de valor, i en el segon cas el 
nombre d’Estats que valoren cada tipus d’actius. 

A continuació s’exposen en funció de cada tipus d’actiu el nombre d’Estats de la mostra, 
que els valoren segons el mètode de valoració, fent una distinció entre aquells que són la 
primera opció, i la segona en cas que tinguin un sistema que assigni prioritats en quan a 
la metodologia de valoració. La informació detallada d’aquests gràfics està recollida en la 

Figura 4.3.23  Gràfic en funció de les bases de valor

Figura 4.3.24  Nombre d’Actius valorats 
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matriu 9.0 i 9.1 als annexes, on es mostra la prioritat de cadascun del sistemes a partir 
de números. 
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Figura 4.3.25 Per sòl Urbanitzable o urbà 

Figura 4.3.26 Per sòl Rústic o Agrícola 

Figura 4.3.27  Per edificis 
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Figura 4.3.29 Per Béns valorats per DFCO 

Figura 4.3.28  Per Instal·lacions Exteriors 

Figura 4.3.30  Per establiments industrials 
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Així doncs els següent gràfics modifiquen el punt de referència i fan que l’element 
principal sigui la metodologia de valoració, i observen aquesta relació des de un punt de 
vista oposat. En aquest cas no s’ha fet distinció amb l’ordre de les prioritats, donat que els 
elements a comparar són els actius. Les dades utilitzades estan extretes de les matrius 
9.2, 9.3,i 9.4 dels annexes. 
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Figura 4.3.31 Per immobles de característiques especials 

Figura 4.3.32  Gràfic acumulat de relació d’actius amb mètode de comparació

Figura 4.3.33  Nombre d’actius valorats per mètode de comparació
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Figura 4.3.34  Gràfic acumulat de relació d’actius amb mètode DFCO

Figura 4.3.35  Nombre d’actius valorats per mètode de DFCO

Figura 4.3.36  Gràfic acumulat fr relació d’actius amb Mètode del Cost



48 
Estudi Comparatiu de la Metodologia de Valoració Cadastral de la UE 

5

0 0

2

0

5

2

0 0

6 6

4

0
1
2
3
4
5
6
7

Nombre d'actius valorats per Mètode del cost

  

Relació amb Metodologia per a la determinació de la Renta Cadastral 

A continuació, es vol comprovar les relacions existents entre les metodologies de 
valoració i les metodologies per a la determinació de la RC, la relació es porta a terme en 
aquest nivell, perquè així en comparar els criteris amb els mètodes de valoració, 
incorporaran aquesta relació, juntament amb que fa la comparació molt més àgil. Les 
dades que s’han fet servir estan extretes de les matrius 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 i 9.9 dels 
annexes.  
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Figura 4.3.37  Nombre d’actius valorats per mètode del cost

Figura 4.3.38  Gràfic acumulat bases de valor amb recollida d’informació de camp

Figura 4.3.39  Nombre de relacions per estat
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Figura 4.3.40  Gràfic acumulat bases de valor amb bases de dades de valors

Figura 4.3.41 Nombre de relacions per estat

Figura 4.3.42  Gràfic acumulat bases de valor amb observatoris de mercat

Figura 4.3.43  Nombre de relacions per estat
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Figura 4.3.46  Gràfic acumulat bases de valor amb AVM

Figura 4.3.47  Nombre de relacions per estat

Figura 4.3.45  Nombre de relacions per estat

Figura 4.3.44  Gràfic acumulat bases de valor amb Obligació del ciutadà
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Punt. 10 - Criteris de valoració 

Per a la comparació dels criteris, primer s’han analitzat tal i com s’explica a l’aparta 2.0 
Exposició Metodològica, punt. 10, es varen proposar fer la diferenciació entre tècniques 
additives i conjuntes, així doncs la exposició de les dades començarà per aquest punt. La 
informació per realitzar els gràfics següents està extreta de la matriu 10.0, recollida als 
annexes. 
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Aquest gràfic mostra a nivell general quin és el nombre de tècniques per prioritats, és 
interessant destacar que el nombre pot sobrepassar l’espai mostral perquè hi ha països 
que fan servir varies metodologies dins d’un mateix tipus de tècnica, com a primera o 
segona opció. A continuació, es relacionen amb les bases de Valor. 
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Figura 4.3.48  Relació nombre de tècniques

Figura 4.3.49  Tècniques observades segons bases de valor
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A partir d’aquest punt es realitzarà l’exposició de dades de les freqüències dels criteris de 
valoració, dins de cada mètode de valoració. Amb això vull criticar la hipòtesis de partida 
del treball, observant que si tots els criteris proposats es repeteixen a cada sistema,  a 
partir de comptar el nombre de països que fans servir cadascun dels criteris classificats 
per mètode de valoració, en funció del total de la dimensió de la mostra. Aquesta 
informació està extreta de la matriu 10.1, als annexes. 
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Figura 4.3.50  Tècniques observades segons bases de valor i prioritat

Figura 4.3.51  Mètode de comparació – Valor de mercat

Figura 4.3.52  Mètode DFCO – Estimació directa
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Figura 4.3.53  Mètode DFCO – Utilitat Neta

Figura 4.3.54  Mètode comparació – Renta de mercat

Figura 4.3.55  Mètode DFCO – Utilitat Neta
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Figura 4.3.56  Mètode DFCO – Productivitat

Figura 4.3.57 Mètode DFCO – Utilitat Neta 

Figura 4.3.58  Mètode DFCO – Productivitat
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Punt. 11 - Límit de la Renda Cadastral  

Aquesta apartat crec que pot estar relacionat amb la metodologia per la determinació de 
la RC, i per tant en com s’obtenen les dades per a dur a terme la Valoració, donat que 
segons la fiabilitat o certesa de correspondència amb la realitat, de els dades emprades 
condicionarà, el fet d’interposar límits més estrictes per a la valoració Cadastral, així com 
en el sistema Espanyol,que nombro per proximitat i exemple on s’aplica un coeficient del 
0,5 per absorbir possibles errors en la valoració, així que crec que és rellevant realitzar la 
relació amb les diferents metodologies, exposades al Punt. 8. 

El present gràfic mostra la situació actual dels límits de la RC. Aquesta informació està 
recollida en la matriu 8.0 als annexes.  

Figura 4.3.59  Mètode del Cost – Valor de reposició amb depreciació

Figura 4.3.60  Mètode del Cost - Depreciació
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El següent gràfic relaciona el normbe d’Estats, en relació al límit de la RC i de la 
metodologia de determinació d’aquesta, per tal de comprovar comportaments majoritaris 
en la mostra. Auqesta informació, està extreta de les matrius 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, i 8.8, dels 
annexes. 
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Punt. 12 - Revisió dels valors dels béns immobles 

Amb aquest punt es conclouen els punts explicats a l’apartat 2.0 Exposició 
Metodològica, per tal d’entendre de la forma més acurada possible, els sistemes 
Cadastrals, i poder criticar la hipòtesis de l’estudi. En aquest apartat es mostra el 
comportament de la mostra en quan al tipus de revisió de valor que presenta, les dades 
necessàries han estat extretes de la matriu 8.0, dels annexes.  

Figura 4.3.61  Gràfic acumulat límit RC 

Figura 4.3.62  Relació Límit RC amb metodologia per a la determinació de la RC
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El present gràfic mostra els períodes de revisió establerts per cada norma, excepte en el 
cas d’Hongria, on no està determinat el període de renovació dels valors. Aquest gràfic es 
una excepció dels fins ara exposats donat que només és un exposició gràfica i de 
periodicitats de revisió de RC.  

6

9
10

5 5 5

1

6

0

10

4

1

0
2
4
6
8

10
12

Periodicitat

 

A partir de criteris estadístics exposats al apartat 1.4 Hipòtesis e Objectius, s’ha obtingut 
que el valor mitjà de revisió de valor, es troba en 5,6 anys i la variància és de 9,65 anys, 
aquestes dades es poden consultar a la matriu 8.0 dels annexes. 

Relació determinació nou Valor amb Metodologia de Valoració 

Donat que aquest aspecte està molt lligat a la forma d’obtenir informació dels béns 
immobles, proposo la relació amb metodologia per a la determinació de la RC (Punt. 8), i 
perquè crec que és més important buscar relacions dins d’aquest marc i no de les bases 
de valor. Com en els casos anteriors, la informació emprada, està recollida a la matriu 
12.0, als annexes. 

Figura 4.3.63  Gràfic acumulat tipus de revisió

Figura 4.3.64 Periodicitat
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Figura 4.3.65 Gràfic acumulat relació nou valor amb metodologia per a la determinació de la RC 

Figura 4.3.66 Gràfic acumulat relació actualització o correcció amb metodologia per a la determinació de la RC 
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4.0 CONCLUSIONS 

A nivell general la Utilitat de Cadastre de rentes no és la majoritària, donat que només 
representa un 42%  dels estats de la UE (12 de 25 ). Per complementar aquesta 
informació, i veure quins organismes realitzen la tasca de la valoració de béns immobles 
es pot consultar (Velasco Martín-Vares, Campos, & Mª, 2013)34. La Utilitat principal per 
altre banda és la parcel·laria, fet força predictible per la revisió etimològica de la paraula 
Cadastre, duta a terme en el prefaci. 

Dins la Utilitat de rentes no s’ha trobat una relació directa amb el Registre de la propietat, 
donat que només el 58% dels Estats en aquest punt presenten aquesta unió. En quan a 
les funcions, la creació de bases de dades de transaccions presenta una presencia 
majoritària de, 8 de 12 Estats i es respecte aquest punt on si s’observa una relació 
important donat que 6 d’aquests tenen integrat el Registre de la propietat. Així doncs el 
registre de les transaccions dutes a terme per béns immobles, és un fet que presenta una 
relació amb Registre i en menor proporció amb la valoració massiva Cadastral. 

En quant a la finalitat del càlcul de la RC el motiu principal és la gravació del impost sobre 
la propietat de béns immobles, m’entres que els impost de transmissió de patrimoni i 
successions i donacions és valorat per altres vies, donat que les competències d’aquests 
impostos recauen sobre altres Ministeris en funció de cada Estat, tal i com indica en el 
seu estudi (Miranda Hita)35,on ja determina la importància del Ministeri al que pertany el 
Cadastre. 

En referència al impost de transmissió de patrimoni, aquells Estats que no fan servir el 
Cadastre, és el Ministeri d’Hisenda qui s’encarrega en la majoria de casos encara que no 
es realitza una valoració, sinó que grava els béns immobles en funció de un % del import 
de la venta o lloguer depenent del Estat, per treballar amb preus i no amb desitjos de 
preus. 

I finalment en quan al impost de successions i donacions, (el qual no està incorporat en 
tots els Estats membres) existeix una iniciativa Europea anomenada (CNUE, 2010)36 amb 
l’objectiu de recollir tota la informació necessària al respecte. Aquesta finalitat disposa de 
reglaments propis específics per aquesta matèria. La responsabilitat està repartida entre 
el Ministeri d’Hisenda i de Justícia ( amb les diferents variants de nom en funció de cada 
Estat), donat que en la majoria dels casos són els notaris els responsables de la 
valoració. 

L’àmbit de valoració més emprat és el municipi i el unitari, degut a que amb aquests dos 
sistemes es poden valorar la totalitat d’immobles generals de forma massiva i aquells que 
presenten característiques especials de forma unitària. El polígon s’empra per valorar sòl 
rústic majoritàriament, per agrupar sòls en funció de les seves característiques, sempre 

                                                 

34 Velasco Martín‐Vares, A., Campos, L., & Mª, R. (2013). El papel del catastro en la imposicion inmobiliaria 
europea. 28 formas de entenderlo. Catastro , 29‐81. 
35 Miranda Hita,  J. Modelos  de Gestión  Catastral  en  Europa.  España: Ministerio  de Hacienda. Dirección 
General del Catastro. 
36 CNUE. (2010). Sucesiones en Europa. Consultat el 20 / Agost / 2014, a Derecho de sucesiones en27 paises 
de Europa: http://www.successions‐europe.eu/ 
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que la localització no tingui un efecte clar sobre el valor, i si per altre banda la capacitat 
de generar ingressos o de productivitat del bé immoble. 

En quan a la metodologia per a determinar la RC, les bases de dades transaccions són el 
mètode principal seguit dels estudis de camp o ponències de valor. Així doncs es pot 
concloure que hi ha dos vessants principalment, aquelles que treballen amb preus i 
aquelles que treballen amb valor. Per altre banda la resta de metodologies s’empren de 
forma residual. 

En quan a les bases de valor, les més emprades són aquelles que persegueixen el valor 
de mercat amb 10 Estats i aquelles  bases de valor que no persegueixen el valor de 
mercat, reuneixen 8 Estats, fet que no evidencia un comportament clar de la mostra. 
Analitzant en profunditat aquests resultats s’ha trobat que dins del la base de valor de 
mercat, el mètode de comparació és el mètode principal, i en aquelles bases de valor que 
no persegueixen el valor de mercat, el mètode del cost s’imposa, deixant el mètode 
DFCO, en un segon pla ( exceptuant la valoració de sòl rústic). Això és així degut a que 
en la majoria de casos s’empra el mètode de comparació i en absència de d’informació 
suficient, s’empra el mètode del cost (normalment per béns immobles de característiques 
especials), i el DFCO, s’usa de forma complementaria amb el mètode de comparació, en 
aquells Estats on la cultura de la “propietat” immobiliària està molt lligada a l’arrendament 
i no a la compra. 

En quan als criteris que defineixen cadascun dels mètodes, en el cas de la comparació 6 
de 8 Estats que fans servir aquest mètode usen transaccions reals, i es classifica 
majoritàriament en funció de la localització i en alguns casos en funció de la tipologia 
constructiva.  

En quan al mètode DFCO, la variabilitat de paràmetres és molt amplia, donat que en 
funció de cada Estat, es relacionen diversos atributs que son susceptibles de generar 
rentes, encara que els majoritaris són la utilitat neta i els ingressos bruts.  

El mètode del Cost, els criteris principals són el cost normal de construcció i la superfície 
del bé immoble, obtenint que tots els Estats que fan servir aquest mètode devaluen per 
antiguitat i només 4 de 6 tenen en compte els danys o defectes estructurals. 

El comportament majoritari, és treballar amb transaccions reals, donat que com s’ha 
explicat abans la base de valor principal és el valor de mercat, juntament amb la intenció 
de corregir les mancances de la valoració massiva, a l’hora de calcular valors el més 
reals possibles  dins d’un grup heterogeni d’immobles a valorar.  

Per concloure les Bases de dades de transaccions són un recurs que fan servir molts 
Cadastres, i que han aparegut en nombrosos punts de la comparació  per la seva utilitat, 
donat que serveixen per determinar el límit de la valoració, revisions, agilitzen la pròpia 
valoració i que aporten una major representació de la realitat dels béns immobles. 
M’entres que en quan a criteris si hi ha un nucli fix, però hi ha molts criteris propis de cada 
sistema Cadastral.  
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A.1    FITXES PAÏSOS 

 

CADASTRE ALEMANY 

Informació de l’òrgan  

Arbeeitsgemeinschaft der vermes sungsverwal tungen der länder der bunde srepublik 
deutschlan (AdV) 

“Associació de mesurament de l’Administració dels Països de la República Federal 
d’Alemanya (AdV)” 

Direcció web:  www.adv-online.de 

Tipus de Cadastre 

Alemanya disposa d’un sistema de Cadastre, i des del segon trimestre de 2013, el Registre 
de la propietat forma part del Cadastre donant com a resultat una única base de dades 
uniforme, estandarditzada i estructurada gràcies al sistema AAA. El Cadastre forma part del 
ADV, o Comitè de Treball de l’Administració de topografia dels Estats de la República 
Federal Alemanya. 

Utilitats del Cadastre 

El sistema ADV  pretén integrar la totalitat de la topografia Oficial Alemanya i la informació 
registral, dels estats de la República federal Alemanya, utilitat que consta de les següents 
tasques bàsiques: 

-Proporcionar Dades bàsiques  de la Infraestructura de dades espacials (IDE), a 
Alemanya. La infraestructura de dades espacials a Alemanya ( GDI-DE), és un 
projecte conjunt dels govern federal, estatal i locals. Aquesta iniciativa persegueix el 
objectiu d’assegurar que la informació geogràfica oficial s’integra progressivament en 
la presa de decisions futures de gestió econòmica i política. 

No només es vol respondre a les necessitats nacionals, sinó que també té com a 
objectiu facilitar la coordinació de la directiva INSPIRE, a nivell Europeu i la GSDI a 
nivell global. 

-Realitzar la il·lustració digital i la descripció de la referència geodèsica, on es recull 
la ubicació i es descriu en forma de paquets, la superfície, la delimitació de les 
parcel·les i la propietat. 

-El sistema ADV, està destinat a satisfer els requeriments de les relacions jurídiques 
entre l’administració, l’economia , la ciència i satisfer les necessitats d’ordenació del 
territori, posant especial interès en la planificació del ús del sòl, la tinença de la terra, 
la determinació dels valors de la terra per a recaptació de tributs, sense perdre de 
vista els objectius medi ambientals i la protecció de la natura. 
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ADV, integra el sistema AAA1, basat en la obligació de proporcionar dades geoespacials per 
part de l’administració a empreses, i usuaris privats centralitzant les següents competències. 

-ATKIS : Sistema d’informació Topogràfica-Cartogràfica autoritzada que descriu la 
terra amb el paisatge digital i models de terreny. 

-ALKIS: El Automated Real Estate Mapa ALK, i el Automated Real Estate Register 
ALB, contenen les dades del cadastre immobiliari. Aquests dos sistemes d’informació 
estan en un procés d’integració per a la realització del Sistema d’Informació del 
Cadastres Immobiliari. 

-AFIS es la base de dades conjunta que recull l’ informació de ATKIS i ALKIS. 

Per aquest estudi la part rellevant, és la que conforma ALKIS i ATKIS, ja que es defineix a sí 
mateix com el nou Sistema d’Informació del Cadastre Immobiliari. Es tracta d’un sistema de 
dades espacials ( mapes ), tècnicament per eliminar redundàncies. 

Funcions del Cadastre 

Els components del Cadastre Immobiliari són : 

El llibre dels bens arrel2 ( memòria descriptiva textual ): 

-Sobre les parcel·les, conté el identificador de la parcel·la, la superfície i el nom de la 
ubicació. 

-Els resultats de l’avaluació del sòl 

 -Els tipus d’ús. 

 -Drets inscrits de la propietat, així com servituds o àrees de conservació. 

 -Els propietaris dels terrenys o titulars dels drets . 

El mapa de les propietats3 ( memòria gràfica il·lustrativa ) 

 -Les parcel·les individuals amb les seves fronteres 

 -L’edifici 

-L’ús destinat i la seva delimitació. 

 -Resultats de l’avaluació del sòl. 

Metodologia de Valoració 

Característiques Generals 

A Alemanya la valoració dels béns immobles per a finalitats cadastrals, està regulada per la 
(Codi de la Construcció ( BauGB), 2004) 4i (Ordenança de la Valoració ( WertV ), 1997)5, i es 

                                                 
1 AAA ( AFIS, ALKIS, ATKIS ) 
2 Liegenschaftsbuch – Llibre dels béns arrels 
3 Liegenschaftskarte – mapa de propietats o immobles 
4 Codi de la Construcció ( BauGB), 2414 (Alemanya 23 / Octubre / 2004). 
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porten a terme mitjançant la determinació del valor del sòl,per part d’equips d’avaluadors 
independents. La valoració està reglada per la BaugGB desenvolupada per WertV. 

L’objecte de la valoració és el sòl i/o els components de la parcel·la, enteses com els 
edificis, terrenys i altres instal·lacions. Segons la (Llei de Valoració, 2013)6, el valor màxim 
mai podrà sobrepassar el valor de mercat. 

La Renta Cadastral es fa servir per determinar la càrrega impositiva, dels béns immobles. 

Metodologia per a la determinació de la Renta Cadastral 

Per a la determinació del valor del sòl, es formen comitès d’experts, que formaran equips de 
valoració, amb les següents funcions : 

 -Elaborar un informe sobre el valor comercial de les terres desenvolupades o no. 

-Efectuar un registre de compres, per avaluar i determinar el valor del sòl, juntament 
amb altres dades necessàries per a la seva valoració. Les dades necessàries són: 

La taxa de capitalització, amb la que els valors de mercat de la terra, en 
promig d’una renta en funció de les taxes de mercat (rendiment de la 
propietat), per als diferents tipus d’habitatge, de terres, cases de lloguer, béns 
de característiques comercials i propietats d’ús mixta. 

Els factors utilitzats per ajustar els valors de les propietats en funció de la 
seva localització dins el mercat. 

Coeficient de homogeneïtzació en relació al valor de la propietat en funció 
d’altres béns immobles similars. 

Factors de comparació per a sòl urbanitzat, en particular en relació a una 
estança o a la unitat d’àrea de construcció (factor de l’edifici) o als ingressos 
bruts anuals esperats (factor de rendiment). 

L’àmbit on es duu a terme la valoració, és a nivell municipal encara que també es pot portar 
a terme a nivell unitari 

Metodologia de valoració 

La base de valor que fa servir el sistema Alemany, és el valor de mercat, en primera 
instància a partir de tècniques conjuntes, i en cas de tenir prou dades com per portar-la a 
terme additives. 

Per determinar-se el valor en funció de la localització, es porten a terme recollides de preus 
de compra, a la qual els propietaris estan compromesos a aportar la informació pertinent als 
contractes de transacció de béns immobles o d’arrendament. Juntament amb aquesta 
informació és necessària tal i com desenvolupa (WertV): 

 -índex que reflecteixin la evolució de les taxes de valor generals al mercat. 

                                                                                                                                                      
5 Ordenança de la Valoració ( WertV ), 2209 (Alemanya 18 / Agost / 1997). 
6 Llei de Valoració, 1934.10.16 (Alemanya 18 / Desembre / 2013). 
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-índex de preus del sòl, fruit de la relació mitja  del preu de la terra durant el període 
de l’enquesta als preus mínims. 

-Coeficients de homogeneïtzació, que estan formats per reparar divergències en el 
valor per diferències de les característiques dels immobles. 

-El rendiment de la propietat, en funció dels preus de compra pertinents i els seus 
corresponents ingressos nets per sòls similars construïts i ocupats, tenint en compte 
la vida útil restant dels immobles. 

-Factors de comparació de sòl urbà, on es reflectiran sòls de característiques 
similars, en especial per la seva localització, el tipus de sòl i el nivell d’ús. 

Un cop realitzada la recol·lecció dels contractes de transacció o d’arramadament, es pot 
determinar normalment en tot el territori l valor promig en funció de la seva localització en 
funció del grau de desenvolupament del sòl. 

El sistema presenta bàsicament 3 mètodes: 

Anomenat per la norma “Comparació “ – Mètode de comparació 

Anomenat mètode de comparació, en aquest mètode es comparen el preus de compra de 
sòls de característiques prou similars per que el seu valor sigui influïble en la comparació. 
Aquests valors seran adequats especialment quan es te en compte la localització, el grau de 
desenvolupament del sòl i l’ús del sòl. S’ha de tenir en compte que en cas que el sòl o la 
construcció estiguin sota règim d’arrendament la comparació també podrà fer-se del nivell 
d’ingressos. 

S’ha d’aclarir que en cas de que el sòl tingui una construcció, els factors de comparació 
seran independents per a cada part. 

Les divergències entre les característiques del valor que influeixen als sòls comparats, per 
als valors del sòl o altres factors de la comparació, s’han de corregir per tal de salvar les 
divergències de valor fruit de les diferencies entre actius. 

Anomenat per la norma “Ingressos” – Mètode DFCO  

Al aplicar el mètode de la renta o dels ingressos, el valor dels edificis i estructures, i en 
especial dels edificis es farà de forma independent al sòl, encara que generalment si es 
disposa d’informació suficient el sòl sempre es valorarà per comparació. 

Per a la determinació dels ingressos de la propietat, fa una distinció entre obres de 
construcció, per tant en desenvolupament o sòls ja desenvolupats. Per a sòls en 
desenvolupament, el valor d’ingressos correspon a la utilitat neta, obtinguda a partir d’obtenir 
els utilitat neta, a partir dels ingressos bruts i descomptar les despeses de gestió. Els 
ingressos nets o la utilitat neta, ha de reduir-se en funció del interès de capitalització del 
valor del sòl i obtenir així la utilitat neta. 

-La taxa d’interès a aplicar per el rendiment de les propietats, es troba registrat en la 
base de preus de compra, a partir de buscar un actiu similar, tenint en compte la vida 
útil restant. 
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Per sòls desenvolupats, es determina el nivell d’ingressos a partir dels ingressos brut, on 
s’inclou la gestió i l’ús adequat de la propietat, en particular els corresponents a 
l’arrendament, inclosos els honoraris del propietari. A excepció dels impostos per la 
explotació del actiu. 

-Els costos de gestió, corresponen a la depreciació que es produeix de manera 
natural durant la gestió i l’administració de els despeses administratives, despeses 
d’explotació, despeses de manteniment, i la pèrdua d’ingressos per lloguer, entesos 
aquest com un risc en la pèrdua de rendiment causada per faltes de pagaments o per 
no tenir el immoble arrendat. 

Com en el cas anterior altres elements poden afectar al valor del immoble, ja sigui per la 
seva importància en el moment de determinar el valor d’un determinat immoble, es poden 
aplicar altres factors degudament justificats que poden afectar al valor. 

 Anomenat per la norma “Cost” – Mètode del cost 

Es fa referència a aquest com el valor intrínsec, permet obtenir el valor d’edificis, 
instal·lacions exteriors, instal·lacions especials de caràcter operatiu i altres tipus 
d’inversions. Normalment el valor del sòl es portarà a terme a parir del mètode de 
comparació sempre que es disposin de suficients dades. 

Per determinar el valor de producció o costos normals, es pot obtenir a partir d’obtenir el 
cost de construcció de cada unitat (habitacions,estances...) del habitatge, o repercutit sobre 
una superfície, multiplicat per la superfície del edifici. 

Els costos normals inclouen, les despeses de construcció, incloent planificació, 
execució, revisions i aprovacions així com les despeses relacionades amb el 
finançament. Aquestes despeses són dades empíriques registrades, aplicats a la 
data de valoració. 

Cal aplicar una reducció al valor del edifici, en funció de la diferència entre la vida útil actual i 
la global o prevista, aquesta reducció s’expressa a mode de percentatge. Com a elements 
reductors de valor també s’han de tenir en compte els defectes constructius i danys 
estructurals, que seran determinats per l’experiència del taxador.  

Com en el cas anterior altres elements poden afectar al valor del immoble, ja sigui per la 
seva importància en el moment de determinar el valor d’un determinat immoble, es poden 
aplicar altres factors degudament justificats que poden afectar al valor. 

En les zones urbanitzades el valor de la terra és el valor que aquesta té per estar 
urbanitzada, sent així que s’han de crear zones de valor en funció del tipus de sòl i del nivell 
d’ús. Aquests valors són publicats i notificats a la Agencia tributària competent, ( en funció 
del Länder on es troba el bé immoble) 

Classificació d’actius 

El reglament (Llei de Valoració, 2013), defineix que la classificació d’actius que reconeix el 
sistema de valoracions Alemany, es fonamenta ne la valoració del sòl, tenint en compte 
components d’aquest. 
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Llavors diferencia entre sòl desenvolupat i sòl no desenvolupat, Definint el sòl no 
desenvolupat, com a el tipus de sòl, que tenen finalitats agrícoles o forestals, o aquells sòls 
que encara i no tenir aquestes activitats, en un futur previsible imminent, no presenten una 
perspectiva de desenvolupament. Sent el sòl desenvolupat la resta de sòls. 
I distingeix entre 3 tipus d’actius Article 18: 

-Béns relacionats amb l’agricultura i la silvicultura, entesos com aquells actius que 
tenen una activitat relacionada amb la silvicultura, o les operacions agrícoles. Dins 
d’aquest conjunt estan integrats els actius formats per; el sòl, construccions 
(residencials i comercials) i les instal·lacions exteriors. 

-Béns immobles o actius bàsics, son tots aquells béns immobles que tenen ús 
residencial, i està integrat per el sòl, l’edifici o les construccions i les instal·lacions 
exteriors. 

-Actius operatius, o béns comercials, són tots aquells béns immobles que tenen una 
activitat comercial,excloent l’activitat agrícola i/o forestal, i està integrat per totes les 
parts que formen el negoci. 

Revisió Valoració 

La revisió dels valors Cadastrals tal i com indica la (Llei de Valoració, 2013), la revisió de les 
valoracions Cadastrals s’ha de dur a terme cada 6 anys, encara que el sistema corregeix el 
valor a partir d’índexs d’actualització anuals. 
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CADASTRE ÀUSTRIA 

Informació de l’òrgan  

Bundesmat für eich und vermessung swensen (BEV) 

“Oficina Pública de la Propietat i la Cartografia (BEV)” 

Direcció web:  http://www.bev.gv.at/ 

Tipus de Cadastre 

Àustria disposa d’un Cadastre independent del Registre de la Propietat, però que disposa 
d’una base de dades comuna, donat que les bases de dades del Cadastre estan destinades 
a proporcionar la informació cadastral al Registre, per informar de les modificacions, i 
relacionar la informació del Registre sobre dret Reals i les seves esmenes, com s’indica al 
Article 2 de la lleu del Cadastre Àustrica (GBG, 1995)7. Aquest pertany al Ministeri Federal 
de ciència, Recerca i Economia. 

Utilitats del Cadastre 

El BEV, és una agencia subordinada a la tasca d’examinar la geoinformació juntament amb 
el sistema de mesura i calibratge gràfic. 

Tal i com es mostra al gràfic 1 i 2  extrets de l’estudi de (Hochwartner, 2006)8, les funcions 
de direcció del cadastre, del registre i de les contribucions, forma part de les competències 

estatals. Aquest òrgan està regentat pel Ministeri d’economia i col·labora amb el registre per 
tenir actualitzat el sistema d’informació territorial. 

                                                 
7 Llei del Cadastre Austriac (GBG. 1955) , 39/1955 (Àustria Febrer / 1995). 
8 Hochwartner, A. (2006). El PCC en la Unión Europea y el Catastro de Austria. IX Seminario sobre El 
Catastro Inmobiliario (p. 39). Cartagena de Indias ( Colombia): PCC. 
 

Gràfic 2 Distribució de funcions del cadastre Austríac Gràfic 1Estructura organitzativa Estat Austríac 
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Les tasques principals del cadastre i el registre de la propietat estan reglades per la (GBG, 
1995) i són, la topografia bàsica, l’aplicació i la gestió del registre de la propietat per 
documentar la distribució espacial dels drets de propietat sobre la terra i cadastre topogràfic 
en concret delimitant la propietat en una base de dades gràfica.  

Aquestes dades es fan servir en importants àrees d’aplicació com, la planificació, la gestió 
telemàtica del trànsit, protecció del medi ambient, la defensa nacional, la seguretat nacional 
l’agricultura i la  silvicultura. 

El Departament de Mesurament i Calibratge, inclou l’ Institut Nacional de Metrologia i 
l’Oficina Nacional de Normalització.  

-Institut de Metrologia, es el responsable de la prestació i el desenvolupament dels 
patrons nacionals de mesura. 

-Oficina Nacional de Normalització, defineix les mesures d’aplicació de la metrologia 
legal, per assegurar la protecció i seguretat de l’economia, el mesurament amb la 
precisió requerida i que es dóna compliment a les normes legals corresponents. 

Funcions del Cadastre 

En l’àmbit referent al cadastre el BEV, ofereix dos tipus d’informacions, la corresponent a el 
mapa cadastral digital DTM9, que és  la base de dades gràfiques del cadastre en sistema de 
coordenades , i es guia pels registres pertinents del sòl. Inclou els següents punts: 

 -Límits del sòl o parcel·la. 

 -Numeració de les parcel·les. 

 -Delimitació e indicació del ús. 

 -Contacte amb fronteres nacionals o estatals. 

Si tenim en compte el Registre de la Propietat, s’inclouen les entrades següents: 

 -Geoinformació cadastral 

 -Nombre de lot 

 -Tipus d’ús i l’ús associat 

 -Informació legal associada 

 -Mesura sobre la renda en cas de negocis 

Juntament amb la informació dels propietaris, les dades del tipus de negoci en cas d’existir i 
punts de frontera internacionals o estatals, que pugin afectar a la propietat. 

Per altre banda donat que  el ministeri d’Hisenda valora els bens immobles per a la 
determinació de les seves càrregues impositives, ho fa a partir de la  (CNA, 2014)10 on es 

                                                 
9 Digitale Katastralmappe  
10 Text Refós de la llei federal sobre la valoració de sòl del 1970, modificada el 2014 
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determina la metodologia per als actius de béns agrícoles, bens immobles, aquells lligats a 
activitats econòmiques i altres actius. 

Metodologia de Valoració 

Característiques generals 

La llei de valoració Austríaca és la (Llei federal consolidada, d'avaluació de sòls de 1970, 
2014)11, la qual determina que les superfícies de sòl cultivable i sòl no cultivable,  són els 
actius que s’han de valorar. Degut al anàlisi en profunditat del sòl, la finalitat de la valoració, 
és el càlcul de la càrrega impositiva, la planificació regional, la determinació de mesures 
mediambientals, transmissions de béns immobles i herències. Donat que aquest sistema no 
persegueix un valor que es fonamenti en una base de valor de mercat no hi ha limitació per 
a la valoració. 

Metodologia per a la determinació de la Renta Cadastral 

Per a la determinació de la RC, es porta terme una enquesta de la terra, per la junta 
assessora d’estimació federal, que designa als encarregats de dur a terme la valoració dels 
sòls. Aquests realitzen un mapa de valor a partir de zones de valor en funció de les seves 
capacitats de producció, que està relacionada amb les seves capacitats de naturals de 
rendibilitat.  

Els propietaris de les àrees de sòl tenen l’obligació de permetre que els agents entrar dins 
d’aquestes àrees, i que realitzin les comprovacions necessàries, així com la excavació del 
sòl . Els resultats obtinguts per la enquesta de la terra són:  

 -Qualitat del sòl 

 -Rendiment del sòl 

 -Delimitació del sòl 

La valoració es realitza a partir de polígons, o com ho descriu la norma, seccions 
transversals del territori federal, diferenciades principalment per la seva capacitat de 
producció. Aquesta metodologia s’empra perquè donat que només es té en compte el criteri 
de la productivitat per determinar les peces tipus per a comparar, amb les parcel·les de la 
zona. 

Metodologia de Valoració 

Aquesta valoració vol obtenir el valor de sinergia dels béns immobles, donat que els valora 
en funció d’una combinació d’atributs. 

Anomenat per la norma Ingressos – Mètode DFCO 

Per a tot tipus de sòl , les valoracions es porten a terme mitjançant la creació d’una base de 
valoracions ( es fan dos bases de dades una per a sòl no cultivables i per a sòl cultivables), 
que es determina a partir de la determinació de la seva planta i superfície, i la determinació 
de la capacitat d’ingressos a causa de la productivitat en condicions normals en funció de les 

                                                 
11 Llei federal consolidada, d'avaluació de sòls de 1970, 2014.05.20 (Àustria 20 / Maig / 2014). 
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condicions del sòl, la localització, les condicions climàtiques i les condicions de 
subministrament d’aigua. 

Per garantir la uniformitat de l’avaluació, es designen parcel·les tipus, per establir punts fixos 
que representen aquelles parcel·les amb una capacitats de producció més significativa de 
les parts del territori nacional. Les peces patró es posen en relació entre elles a partir de %, 
en funció de la seva capacitat de generar ingressos. 

Dins de la categoria de sòls cultivables s’inclouen : 

 -Sòls amb cultius, terres per llaurar. 

 -Camps de regadius, pastures. 

Classificació d’actius 

El sistema distingeix, entre 2 tipus de sòl, aquell que està destinat a activitats agrícoles i 
aquell que no. Segons la norma els sòls agrícoles es poden diferenciar en : 

-Sòl cultivable: inclou les àrees de terra de cultiu de cereals, llegum, tubercles, cultius 
industrials, cultius per farratge i el camp per a la plantació pròpia de productes 
hortícoles. 

-Pastures herbàcies: definit com un prat de cultiu. 

-Pastures: aquella que respon a la definició de les pastures permanents, però referit 
al fet de que són segats habitualment per alimentar bestiar. 

-Camps de pastura: S’aplica la mateixa definició que a les pastures herbàcies, però 
més enfocat a l’ús del pasturatge. 

-Praderia de pastura: Similar al camp de pastura, però que no pot ser feta servir per 
al pasturatge del bestiar. 

-Pastures permanents: s’entenen en les altes muntanyes on els costos són 
excessius, per a que l’única activitat sigui el pasturatge i la producció de fenc. 

-Pastura de ventrada: totes aquells prats principalment centrades en l’activitat de la 
ventrada. 

-Prat de pastura: són anomenats així aquells que tenen una baixa capacitat de 
generació d’ingressos, donat que no es pot realitzar activitats agrícoles i permet la 
pastura de forma ocasional. 

I els sòl que no estan destinats a aquestes activitats referides. Cal destacar que la valoració 
de les construccions i altres components del sòl,es porten a terme mitjançant el Tax on 
Vacant Plots. 

Revisió Valoració 

La comprovació de les parcel·les o peces que serveixen de referència s’ha de portar a terme 
cada 9 anys, juntament amb una revisió de les valoracions de sòl, en cas que es trobin 
indicis que puguin afectar de forma substancial al valor dels ingressos i per tant a la 
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valoració, aquestes han de ser modificades en conseqüència, aquestes tindran vigència a 
partir d’un any després. La RC, es corregirà en funció de la divergències observades en els 
criteris exposats. 

 

CADASTRE BÈLGICA 

Informació de l’òrgan  

Administration Centrale du Cadastredel'Enregistrement et des Domaines 

“Administració Central de Cadastre i Registre de la Propietat" 

Direcció web:  http://fiscus.fgov.be/ 

Tipus de Cadastre 

A Bèlgica el Cadastre i el Registre de la Propietat, són un únic òrgan, sota la direcció de 
l’Administració central de Cadastre i Registre de la propietat, que depèn del Ministeri Federal 
de Finances Públiques12, la norma que regula l’activitat del Cadastre és el Títol 9 del (Codi 
de la Renta, 1992)13.  

Utilitats del Cadastre 

A Bèlgica el Cadastre i el Registre de la Propietat, estan gestionats mitjançant el sistema 
STIPAD14, que s’encarrega de gestionar les tres grans àrees que en aquests moments estan 
sota la gestió del Ministeri Federal de Finances Públiques, tal i com es recull al document 
(Congress, 2006)15 : 

 -Determinació de les càrregues impositives i el seu cobrament. 

 -Gestionar la documentació patrimonial (Cadastre, Registre, Propietat i hipoteques) 

 -Gestions de la tresoreria 

Aquesta xarxa de documentació persegueix l’objectiu d’establir una base de dades única 
anomenada PATRIS, per permetre als usuaris interactuar amb el sistema, implementant les 
modificacions o alteracions afegides als altres documents vinculats al actiu. 

Funcions del Cadastre 

Administració de la mesura de al propietat: 

 -Medició de la parcel·la i dels edificis. 

                                                 
12 Service Public Fédéral FINANCES 
13 Codi de la Renta, ITC 92 (Bèlgica 1992). 
14 Integrated Treatement Systen Patrimonial Documentation 
15 Congress, X. F. (2006). The Integrated Data Processing of the "Patrimonial Documentation" 
Aministration of Belgium. Shaping the change, (p. 13). Munich. 
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-Medició de les fronteres administratives en el context de l’actualització de els 
parcel·les cadastrals, i planificar el desenvolupament d’un sistema de tecnologia de 
la informació geogràfica. 

-Actualització del pla de parcel·les cadastrals en base a la documentació topogràfica. 

-Determinació de la base imposable ( renta cadastral), verificar i avaluar el valor 
declarat en el registre i les herències. 

-Verificar el càlcul dels impostos de les propietats i el valor dels béns immobles. 

Administració de l’administració del patrimoni: 

-Adquirir de forma amistosa o per expropiació judicial, els béns útils o necessaris per 
aconseguir els objectius fixats per els infraestructures dels serveis públics. 

 -La venda de béns per decisió de l’administració pública 

 -Preparació de la documentació per a la compra-venta abans mencionada. 

 -La gestió dels béns immobles de l’estat, així com el seu lloguer o venta. 

 -Venda , reciclatge o en casos necessaris, la destrucció de béns confiscats. 

Oficina jurídica: 

-L’exacció i recaptació dels drets de registre i del impost de successions, així com les 
hipoteques, les taxes judicials i els diversos drets i impostos. 

-Actualització de la documentació patrimonial, registre de les hipoteques sobre béns 
immobles. 

Metodologia de Valoració 

Característiques generals 

A Bèlgica, la Renta Cadastral serveix com a base per a la determinació dels impostos sobre 
béns immobles, aquesta està determinada per la (Codi de la Renta, 1992). La renta 
Cadastral es calcula per a tots els béns construïts, totes les propietats sense construir, i tots 
els materials equipaments que tinguin un caràcter operatiu. 

La valoració en aquest cas no podrà ser superior a la renta de mercat, que estigui inscrita 
com a resultat del contracte d’arrendament anterior a la revisió de la RC. 

Metodologia per a la determinació de la Renta Cadastral 

A Bèlgica, la RC, es determina a partir de les declaracions del contribuent, que segons 
l’article 474 del (Codi de la Renta, 1992), aquest està obligat a declarar a fi de determinar el 
valor de la RC. Aquest tràmit es porta a terme a partir d’un formulari que s’envia als 
propietaris, que s’ha de presentar complimentat a les autoritats de Cadastre. 

En cas que es produeixi inactivitat o negació per part del contribuent, el personal del 
Cadastre, pot presentar-se en el immoble, a fi de manifestar la obligatorietat que té el 



20 
Estudi Comparatiu de la Metodologia de Valoració Cadastral de la UE 

propietari, a permetre tasques de medició, exploració dels límits o altres que cregui 
pertinents. 

L’àmbit de la valoració, es a nivell municipal. 

Metodologia de Valoració 

La renta Cadastral es determina a partir dels ingressos nets mitjos provables que la propietat 
podria aportar al propietari durant el període d’un any, tenint en compte que el mercat de 
lloguer en el moment de referència, que fora el 1 de gener de 1975, moment en e qual es 
fixa aquesta base indexada de rentes de lloguer. 

Anomenat per la norma “Valor net d’arrendament o ingressos nets provables” – 
Mètode DFCO  

La renta Cadastral per a parcel·les construïdes es fonamenta en els valors nets 
d’arrendament o dels ingressos net provables, amb referència a l’última revisió de valors, al 
1975, sinó es pogués determinar d’aquesta forma es faria per comparació amb altres 
parcel·les similars, amb a finalitat d’obtenir la renta de mercat  

Si en un mateix municipi no hi ha suficient immobles per a comparar aquesta 
operació es pot realitzar amb poblacions veïnes, que siguin equivalents en termes de 
numero d’habitatges i estructura de la població. 

Per valor de renta o d’ingressos nets provables, s’entén els ingressos bruts provables 
reduïts un 40% degut als efectes dels costos de manteniment i reparació. Els ingressos 
bruts provables o normals, estan formats per la quantitat total de renta i els beneficis del 
lloguer. 

Anomenat per la norma “Comparació Rentes netes d’arrendament” – Mètode 
per comparació 

La renta cadastral per a les parcel·les no construïdes, s’obté a partir de comparar les 
rentes cadastrals per hectàrea de les terres de cultiu, pastures, praderes i jardins, sobre la 
base de valors nets d’arrendament provables a la data de referència. 

Per valor de renta o d’ingressos nets provables, s’entén els ingressos bruts provables 
reduïts un 10% degut als efectes dels costos de manteniment i reparació. Els ingressos 
bruts provables o normals, estan formats per la quantitat total de renta i els beneficis del 
lloguer. 

Les zones boscoses es valoren a partir de la renta per hectàrea de parcel·la arbrada, a partir 
de la mitja per hectàrea de les terres cultivables assignades al municipi de renta cadastral 
més baixa Dins d’aquesta divisió existeixen 3 classes a la segona i tercera li corresponen el 
60% i el 30% de la renta de primera classe respectivament. 

Si es trobés el cas d’una parcel·la que estigues dins dels àmbits definit però que fos no 
construïda, aquesta es valorarà per comparació de rentes cadastrals per hectàrea, de 
parcel·les similars. En cap cas la renta cadastral del sòl no urbanitzat pot ser inferior a 2€. 
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Anomenat per la norma “Valor net d’arrendament o ingressos nets provables” – 
Mètode DFCO  

Per el càlcul de la renta cadastral d’equipaments e instal·lacions exteriors, s’ha de tenir 
en compte que no sempre serà necessari, ja que si la parcel·la cadastral no assoleix un 
valor mínim, no es calcularà. Aquest no poden excedir el 4.000€. 

La renta cadastral es calcula, a partir d’aplicar % en funció del valor d’utilitat de la parcel·la 
(aquest correspon als valors de renta cadastral obtinguts per a parcel·les construïdes  i no 
construïdes), i correspon a un 30%. 

Si aquesta valoració no es basa en l’evidencia i es desmesurada, es pot comparar ja sigui 
de forma total o parcial per comparació el valor d’equips similars. 

El sistema permet assignar un valor de renta cadastral preliminar, que es porta a terme en 
edificis en construcció. 

Classificació d’actius 

Segons l’article 471, la RC, s’ha de ficar per a tots els béns immobles construïts o no, això 
inclou la següent divisió. 

Béns immobles construïts: 

-Construccions singulars ( o especials en aquesta estudi) i industrials, compresos 
principalment per castells, monestirs, internats, col·legis, salons de banquets, teatres, 
circs, cinemes, piscines, molls, grans magatzems, grans hotels, restaurants, bancs, 
fàbriques i tallers. 

-Els equips o instal·lacions exteriors necessàries per a dur a terme l’activitat del 
immoble. Cal tenir en compte que quan un parcel·la inclou aquest tipus d’actiu, s’ha 
de generar una RC independent. 

-Construccions o edificis relacionats amb l’ús residencial i comercial. 

Béns immobles no construïts: 

-Aquells béns immobles que no estan compresos en la classificació de béns 
immobles construïts. 

Revisió valoració 

La revisió dels valors cadastrals no es porta a terme a partir de ponències o enquestes de la 
terra, sinó que obliga als propietaris a declarar per justificar la determinació del valor 
cadastral dels béns immobles. Les revisions dels valors es pota a terme cada 10 anys, i és 
pot realitzar per el procediment general o específic en funció de si es tots el immobles o 
només a una part. La forma general es porta terme mitjançant un increment o reducció, al % 
de la renta cadastral actual si han patit variacions en els valors d’ingressos nets. 

La reavaluació extraordinària es pot demanar sempre que el immoble hagi patit reformes 
estructurals, canvis de valor o altres circumstancies que puguin afectar al seu valor. 
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CADASTRES BULGARIA 

Informació de l’òrgan  

Bulgarian Cadastre Agency 

“Agencia Búlgara del Cadastre" 

Direcció web:  http://www.cadastre.bg/ 

Tipus de Cadastre 

Bulgària forma part del grup de països de la UE, que restabliren la propietat privada cap als 
anys 90, amb la qual cosa es varen implementar el Registre del propietat i el Cadastre, de 
forma unificada, i es desenvolupà seguint les normes europees e internacionals. La norma 
que regula el Cadastre a Bulgària, és la (SG. 109 de 2013, 2013)16. 

El sistema porta en vigor des de l’any 2000, i es basa en una cadastral de dades 
multipropòsit per a totes les propietats del país, que ha de servir a tots els ciutadans, 
empreses i administracions, com indica (Velasco Martí-Varés, 2012, p. 12-13).17 

Així doncs des de 2009, ja és possible consultar a traves del portal OSS, les dades 
centralitzades del cadastre i registre de la propietat de forma conjunta, donat que els béns 
tenen un identificador comú, podent així consultar les dades cadastrals, els drets i 
restriccions dels bens immobles. 

Utilitats del Cadastre 

Les finalitats del sistema Cadastral Búlgar, estan regulades als Articles 1 i 2 de la (SG. 6 de 
2013, 2013), tipificats de la següent manera: 

 -Evidencia de la propietat de béns immobles. 

 -Evidencia d’altres drets reals sobre els béns immobles. 

-Evidenciar les fronteres de l’estat, límits de les unitats adminitratives-territorials, les 
fronteres de les parcel·les, i els límits de les zones amb un mateix ús tipificat. 

Funcions del Cadastre 

Les funcions del cadastre les porta a terme la ABCC18 estan reglades per la (SG. 6 de 2013, 
2013), i donat que formen una única organització, cal afegir les funcions que formen àmbit 
del Registre. 

La vessant probatòria regentada per el Registre de la propietat, és on es registren actes que 
reconeguin o transfereixin la propietat, o de l’establiment d’aquesta, la modificació o 
derogació d’altres drets reals sobre les execucions hipotecàries de béns immobles, e 

                                                 
16 SG. 109 de 2013, Text refòs de la Llei de Geodèsia i Cartografia (Bulgària 20 / Desembre / 2013). 
17 Velasco Martí-Varés, A. (2012). Europa Moviliza sus administraciones. CT - Catastro . 
18 Agència de Geodèsia, Cartografia i Cadastre 
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hipoteques sobre ells, així com altres accions i fets jurídics per als quals la llei preveu la 
seva inscripció. 

Les funcions de representació pròpiament definides per el Cadastre, estan  reglades per la 
(SG. 109 de 2013, 2013), definides al article 4, de la següent forma, diferenciats en 2 àmbits: 
Activitats Geodèsiques especialitzades en la planificació de les inversions i la 
construcció: 

-Enginyeria i activitats de topografia per al disseny de projectes de la construcció i 
operacions d’edificis, xarxes e infraestructures tècniques. 

-Implementació del plans de desenvolupament del territori, a nivell general. 

-Establiment i manteniment de xarxes locals i plans de anivellació. 

-La creació i manteniment de plànols del territori, i de plànols de planificació i 
alineació vertical. 

-Activitats Geodèsiques en l’estudi d’assentament i deformacions en edificis e 
instal·lacions. 

Activitats Geodèsia i Cartogràfiques especialitzades: 

-Mesurament geodèsic i teledetecció en les prospeccions, exploracions i extraccions 
de recursos naturals. 

-Geodèsia i activitats cartogràfiques en la investigació dels moviments de l’escorça 
terrestre. 

-Creació general de mapes i atles geogràfics, temàtics de diferents tipus i finalitats, 
en forma gràfica o digital. 

Activitats a nivell Cadastral 

-Creació i manteniment d’un registre de mapes cadastrals-registrals de tot el país, 
que evidencií la propietat dels bens immobles, i els drets reals sobre el immobles. 

-Elaboració de projectes de lleis i reglaments en matèria de cadastre i la geodèsia, 
així com els programes i conceptes per al desenvolupament empresarial, explicats al 
article 4. Basats en un mapa cadastral associat al registre cadastral. 

-La realització d’activitats cadastrals en coordinació amb el Registre de la propietat, 
UCATTU, que usa els registres ESGRAON de propietat estatal i municipal. Així com 
obtenir les dades bàsiques del propietari a partir de les bases cadastrals i assegurar 
una comunicació bilateral. 

-Manteniment de la geodèsia estatal, fons cartogràfics i cadastrals. 

-Mantenir registres de les persones facultades per participar en el cadastre, geodèsia 
i cartografia estatal. 
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Els sectors als quals dóna resposta aquest òrgan són els mercats de bens immobles, per 
resoldre qüestions del territori com la seva ordenació, la gestió de les infraestructures i la 
protecció del medi ambient. 

Donat que el cadastre té un missió principalment informativa, els principals clients són 
l'administració pública, les persones qualificades, els tribunals o membres de la justícia, 
notaris, els inversors, empreses del sector de la energia i l’aplicació pública i privada que 
puguin trobar les persones interessades. 

Cal destacar que aquest cadastre, no és públic al 100%, donat que només les persones 
registrades i autoritzades poden consultar-lo, i les notes informatives són de pagament. 

El cadastre diferencia entre terrenys, edificis i elements que poden pertànyer al actiu, així 
com unitats individuals fruit de divisió horitzontal, negocis, garatges. etc... partint llavors de la 
unitat cadastral com una propietat o parcel·la, tal i com es recull al article 26. Les dades 
cadastrals bàsiques estan formades per : 

-Parcel·la: Identificació, límits establerts per coordenades geodèsiques de punts, la 
seva superfície, el seu ús permanent i la seva direcció. 

-Construcció: Identificador, configuració de l’edifici, delimitació d’aquest segons 
coordenades de punts geodèsiques, , la seva ocupació, superfície construïda, el seu 
ús majoritari i la seva direcció. 

-Llocs independents de l’edifici:Identificació, ubicació, pis i ús destinat. 

Les dades Cadastrals bàsiques i les dades sobre les fronteres estatals, límits de les unitats 
administratiu-territorial, les fronteres terrestres i els límits i àrees amb la mateixa designació 
d’ús permanent. 

Actualment es treballa per poder oferir la informació especial que no consta en aquesta 
informació bàsica que s’ha inclòs, per satisfer les indicacions del article 32, a partir d’oferir 
mapes especialitzats que puguin integrar aquesta informació. 

La fitxa cadastral facilita la següent informació : 

 -El propietari del actiu. 

 -Els actes que són derivats del dret de la propietat.  

 -Drets reals que puguin existir sobre la propietat. 
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CADASTRE XIPRE 

Informació de l’òrgan  

Department of Lands and Surveys 

“Departament de Terres i Agrimensura" 

Direcció web:  http://www.moi.gov.cy/ 

Tipus de Cadastre 

A Xipre el model de Cadastre inclou també el Registre de la propietat, la norma que regula 
l’activitat del Cadastre, és la (La Propietat Immobiliaria (Tinença, Registre i Valoració), 
2014)19, i depèn del Ministeri d’Interior. 

Utilitats del Cadastre 

El sistema cadastral a la Xipre està administrat pel Departament de Terres i Agrimensura20, 
que ofereix serveis en relació amb els interessos dels bens immobles, la realització 
d'operacions d'agrimensura, la gestió de la xarxa geodèsica i l'estudi de dades, la 
cartografia, el registre, la transferència i hipoteca de la propietat, la tinença de la terra, la 
valoració de bens immobles i la gestió del territori estatal. Així doncs totes les activitats 
d'aquest departament giren entorn la gestió dels actius immobiliaris. 

Els Sistema d'Informació de Terres (GSP),s'encarrega de la realització de nous plans i 
mapes d'alta precisió, que classifica el sòl en zones lliures i zones ocupades. 

Entre altres funcions de Departament de Terres i Agrimensura21, en aquest estudi hem 
centraré en les funcions de la Cartografia i la Tinença o propietat dels béns. 

Funcions del Cadastre 

Geogràfica, topogràfica, Chorometriki, Cadastral i Estimació 

Chorometriki : És la base de dades emmagatzemades i processades de la xarxa 
geodèsica, recollida de dades i la informació històrica. És tracta d'un sistema de referència 
per a totes les aplicacions que requereixen dades topogràfiques i les coordenades de 
precisió. 

Cartografia : base de dades del sòl cadastral/cartogràfica, que és la base per al suport  la 
cartografia agrària. 
                                                 
19 La Propietat Immobiliaria (Tinença, Registre i Valoració), KEF.224 (Xipre 2014). 
20 Department of Lands and Surveys 
21 Administració de promoure la coordinació entre diferents departaments i el bon funcionament de les 
dependències de la Regidoria. 

-El registre de béns immobles. 
-Tinença o Propietat, que gestiona els dret i obligacions del propietaris. 
-Gestió de les terres del estat. 
-La Estimació del valor dels actius immobles, i es responsable de la valoració dels béns 
immobles. 
-Cartografia, ja que es responsable de la modernització i actualització dels mapes. 
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Topogràfica : Base de dades topogràfiques d'elements topogràfics com ara carreteres, 
edificis, rius, llacs .etc..., és la base de fons en relació a la base de dades geogràfiques. 

Cartogràfica 

El encarregat d'aquesta tasca com s'ha mencionat anteriorment, SGP, amb les següents 
funcions : 

 -Transaccions hipotecàries. 

 -Automatitzar els processos  procediments 

 -Digitalització dels plànols cadastrals existents i mapes cartogràfics. 

 -L'automatització dels mètodes d'avaluació i reavaluació. 

 -Control automatitzat i els casos de seguiment 

El sistema fa divisió entre les zones lliures i les zones ocupades, a la hora de recopilar la 
informació cadastral de forma gràfica. Exclou les dades històriques. Aquesta subdivisió 
inclou el manteniment del registre i el cadastre digital ( drets, propietaris. etc.. ). 

Valoració dels béns 

Característiques generals 

La valoració de la propietat té la intenció de determinar el valor dels béns immobles 
principalment per a la tasca de recaptació fiscal. Aquest import depèn del valor de mercat de 
la propietat, a través de la estimació automatitzada utilitzant diversos càlculs. Aquests 
procediments estan regulats per la (La Propietat Immobiliaria (Tinença, Registre i Valoració), 
2014). Donat que el propòsit de la valoració, es obtenir el valor de mercat dels béns 
immobles, el resultat de la valoració està lligat a aquest. 

Metodologia per a la determinació de la Renta Cadastral 

Aquestes valoracions, prenen com a referència el valor de mercat, entenent aquest com a la 
quantitat esperada més probable que es podria obtenir fruit d’una transacció en un mercat 
obert sense tracte especial entre els parts interessades. En un àmbit municipal. 

TAXACIÓ ESPECIAL: Aquests tipus de taxacions es porten a terme per a la valoració 
de béns de una raresa especial , així com industries, i el derivat de les activitats 
 d'expropiació. 

TAXACIÓ GENERAL: Reglada per l’Article 70, l'objectiu de la valoració general, és  
reflectir de valor de mercat  d'una propietat. L'avaluació té en compte 2 paràmetres  
- Valor de la Terra / Valor de la Propietat, es a dir terreny i construcció. 

La taxació de béns immobles a Xipre, a partir d’un sistema AVM22 anomenat LIS, que 
reuneix informació registrals dels béns immobles, juntament amb informació de transaccions 
de ventes reals i les zones on es van portar a terme. Aquesta base de dades esta a 
disposició dels taxadors de l’administració encarregats de realitzar les ponències de valors, i 

                                                 
22 Automated Valuation Method 
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actualment s’està facilitant que questa eina estigui a disposició de professionals del sector 
privat. 

La flexibilitat del sistema, permet que per iniciativa dels propietaris es puguin realitzar 
valoracions unitàries de propietats, encara que aquest bé immoble ha de complir certes 
condicions temporals, perquè aquesta opció es pugui dur a terme. També treballa amb la 
valoració a nivell de ciutat, municipi o parròquia, sistemes que es poden integrar en la 
classificació de municipi degut a que són sectors amb una entitat jurídica. Aquest àmbit 
normalment és el emprat per taxacions del tipus general. 

Metodologia de Valoració i Classificació d’actius 

En aquest apartat es combinen la metodologia de valoració i la classificació d’actius, donat 
que la norma o defineix de forma conjunta. 

Per el model automatitzats23 LIS de la valoració general i específica es posen a terme 
mitjançant 6 mètodes  de valoració: 

-Mètode  de regressió simple i múltiple: Sistema que es basa en la utilització de 
 programes d'anàlisi estadístic, per realitzar el càlcul de la predicció del valor de la 
 propietat sense la necessitat d'emmagatzemar un històric. Es fa servir quan número 
suficient de ventes per dos propòsits; estimar paràmetres de comportament del 
mercat futurs i estimar valors per predicció amb les característiques de les ventes 
registrades. 

Aquests models poden fer-se per ajustar el preu dels mètodes bàsic i del cost, a 
partir de les aproximacions obtingudes dels preus anuals, així doncs evita tenir que 
inspeccionar amb periodicitat els immobles. 

Per els models de comparació i capitalització de rentes, donat que els factors 
correctius o de reducció són part del propi model, així que no es recomanable tornar 
aplicar tendències de mercat obtingudes per actualitzar valors. 

-Mètode per comparació: Aquest model s'utilitza per usuaris qualificats, que volen 
introduir modificacions en les correccions del valor , que fan la  comparació directa 
de les característiques de la propietat en qüestió i la comparació dels valor de venta o 
de les rentes generades, pels béns immobles consultats. 

-Mètode capitalització de rentes : Aquests sistema es basa en el mètode 
comparatiu, aplicant la taxa de capitalització, i resultat del anàlisis de ventes o rentes, 
s’obté el valor de la propietat. 

 -Mètode del cost:  Fa servir el cost unitari base de cada propietat, per determinar si 
 està construït amb materials típics i el cost bàsic de sumar o restar segons contingui 
 per materials més o menys costosos respecte la mitja. Després s'han d'aplicar 
 coeficients devaluadors en funció del envelliment funcional econòmic i/o natural. 

 Es fan servir per a Comerços/ indústries/ Naus. 

                                                 
23 Entesos com a tal aquells mètodes que estan dissenyats per valorar actius en massa. 
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-Mètode Bàsic:A partir del sistema LIS, s’extreu el preu unitari estàndard de cada 
segmentació, en que a la línea de base mitja, se li apliquen coeficients en funció de 
les virtuts i dels inconvenients que te la propietat en comparació amb altres propietats 
similars, per tant apliquen el Mètode de comparació. El model bàsic està plantejat 
per valorar els següent casos: 

Models tipus de sòls: Residencial, comercial, Industrial, Rústic, Agrícola i Ramaderia. 

Models tipus d’ús: Residencial, Hoteler, Escolar, Hospitalari, Instal·lacions 
Ramaderes tipus. 

Altres tipus de models: boscos, excavacions 

Revisió de la Valoració 

La llei estima que la periodicitat de valoració o reavaluació, ha de ser com a mínim de 5 
anys, i no estableix un màxim per aquesta. Sempre que aquest no hagi estat reconstruït  
substancialment, aquesta ha estat destruït o  patit canvis d’ús significatius. 

El valor no es corregeix sinó que es determina un nou valor, en el seu conjunt. 
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CADASTRE CROÀCIA 

Informació de l’òrgan  

Drzavna Geodetska Uprava 

“Administració Geodèsica de l’Estat" 

Direcció web:  http://www.dgu.hr/ 

Tipus de Cadastre 

A Croàcia el Cadastre tal i com explica l’article 4 de la (Text refòs de la Llei de l'enquesta 
Estatal i el Cadastre Immobiliari, 2007)24, te integrat el Registre de la Propietat, ja que  les 
bases de dades cadastrals de béns immobles són la base del Registre de la Propietat. 

Utilitats del Cadastre 

Està representat per l'administració geodèsica Estatal (SGA), i és l’encarregat de la 
realització de tasques  en el camp de la geodèsia, cartografia, cadastre i fotogrametria, i és 
qui s’encarrega principalment de mantenir la cartografia nacional oficial estatal, la 
documentació geodèsica, les dades estadístiques sobre el cadastre immobiliari i les unitat 
espacials. 

El sistema de Croàcia està format per dos tipus de registres, el cadastre de terres, (Text 
refòs de la Llei de l'enquesta Estatal i el Cadastre Immobiliari, 2007) que és el més antic i en 
el que actualment s’estan produint polítiques d’ajust cap al cadastre immobiliari. Les finalitats 
que defineix la norma, són l’establiment de la parcel·la cadastral, enregistrament dels edificis 
i altres propietats, gravació del règim jurídic de la terra i els usos del sòl juntament amb el 
desenvolupament de la topografia. 

Funcions del Cadastre 

El cadastre de terres  està reglat per la (Llei Estatal de la Inspecció i Cadastre Immobiliari, 
2007)25,i s’aplica com a mesura preliminar per aquells municipis que no consten d’immobles 
registrats al municipi, dins d’aquest àmbit les unitats espacials que fa servir per registrar 
aquest bens, es per tant, segons l’article 3 i 4: 

 -Partícula cadastral 

 -Municipi cadastral 

Les funcions del cadastre de terres que reconeix la llei són les següents: 

-Tali com es recull al article 10, realitzar el plànol cadastral o documentar-ho de 
forma gràfica, la informació gràfica cadastral que contenen el béns registrats sota aquesta 
determinació són: 

                                                 
24 Text refòs de la Llei de l'enquesta Estatal i el Cadastre Immobiliari, (NN 16/07, 124/10) (Croàcia 
2007). 
25 Llei Estatal de la Inspecció i Cadastre Immobiliari, DO nº16/2007 (SGA- Croàcia 2007). 
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  -La designació de la Parcel·la 

  -Els límits parcel·laris 

  -Edificis i altres estructures 

  -Direcció del habitatges 

-Terminologia referent camps de cultiu, carrers, places i altres elements no 
subjectes de la mateixa unitat registral.  

 -Elaborar la llista de parcel·les cadastrals, recollit a l’article 14: 

Llista de parcel·les que conté el municipi cadastral que conté dades sobre el 
distintiu de la parcel·la, la adreça, els usos derivats d’aquesta, els edificis o 
estructures permanents documentades, els règims legals associats a la 
parcel·la, la seva superfície i comprovant de la propietat ( escriptura pública). 

 -Determinar títols de propietat,collir a l’article 27: 

Escriptura que conté informació sobre els nom i cognom de la persona 
propietari o autoritzada a gaudir del bé. Es pot també afegir una llista 
supletòria per determinar canvis en el registre de la propietat o en el bé 
immoble. 

 -Determinar subdivisions i determinar drets addicionals susceptible de ser registrats 
juntament amb la propietat, recollit al article 31: 

EL text jurídic que fonamenta l’actuació del cadastres immobiliaris (Text refòs de la Llei de 
l'enquesta Estatal i el Cadastre Immobiliari, 2007), on es pot veure com el Cadastre i el 
Registre de la propietat són un mateix òrgan. La forma de gestionar els registres de bens 
immobles, es registrant sobre una parcel·la, els edificis, estructures que hi romangui en ella 
de forma prolongada. 

Les ocupacions del cadastre immobiliari (expressió feta servir per determinar la suma del 
cadastre i registre de la propietat),es defineixen: 

 -Determinació de les Unitats cadastrals espacials, recollit al article 20: 

La unitat bàsica del cadastre immobiliari és la partícula o parcel·la cadastral, 
integrada dins un municipi. 

 -Revisió de la cartografia, regulat per la (Llei de l'activitat Geodèsica, 2013)26 

 -Construcció i manteniment del cadastre de bens immobles 

 -Manteniment del cadastre de terres i el seu ajust gradual al cadastre immobiliari 

-Revisar individualment les parcel·lacions cadastral del cadastre immobiliari, tal i com 
es recull a l’article 74. 

                                                 
26 Llei de l'activitat Geodèsica, (NN 152/08, 56/13) (Croàcia 2013). 
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En el cas que existeixen disparitat de superfícies entre les finques registral 
aportades pel cadastre de terres i la del cadastre immobiliari, s’haurà d’ajustar 
de manera individual la superfície real. 
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CADASTRE DINAMARCA  

Informació de l’òrgan  

Agency for Geodata 

“Agencia de les Dades Geogràfiques" 

Direcció web:  http://gst.dk/ 

Tipus de Cadastre 

El Cadastre a Dinamarca és independent del Registre de la propietat, distingint que el 
Cadastre només s’ocupa de les parcel·les i el Registre de la Propietat és de caràcter 
municipal, manté el registre dels edificis, i unitats habitades. Aquest depèn del Ministeri de 
medi ambient.  

Utilitats del Cadastre 

Donat que el Cadastre de Dinamarca depèn del Ministeri de Medi ambient, només és 
responsable de la descripció de les parcel·les i no de la seva valoració. La seva principal 
funció es mantenir una base de dades que descrigui correctament els béns immobles, per 
que serveixi de base per a altres polítiques, entre una de elles, la tributaria. 

El Cadastre de Dinamarca és la base de tots els registres de terres en Dinamarca, que 
consta d’un mapa cadastral de tot el país, un registre oficial i un arxiu cadastral. 

Funció cadastral 

Mapa Cadastral 

-Aquest és el component clau del Cadastre nacional, donat que il·lustra tots els límits 
de les propietats i registra les dades de la propietat, de tota Dinamarca amb excepció 
de Copenhague i Fredriksberg, (aquestes tenen els seus propis Cadastres), també 
mostra informació relativa amb el terreny, així com boscos protegits, zones 
costeroses... 

El mapa Cadastral és un document digital, que vol mostrar de forma gràfica les 
parcel·les individuals, que es poden identificar juntament amb les seves dades 
Cadastrals. 

El mapa s’actualitza diàriament, com les matriculacions de la propietat, els canvis de 
límit i els estudis de camp que presenten a la Inspecció Nacional i Cadastre per la 
seva aprovació. 

Registre Cadastral 

El Registre Cadastral inclou els números de identificació cadastral, les dimensions de 
la parcel·la, carreteres i rius, juntament amb les referències de casos, de totes les 
actualitzacions anteriors de la propietat individual. 



33 
Estudi Comparatiu de la Metodologia de Valoració Cadastral de la UE 

L’actualització del Registre Cadastral és diària, en funció de les sol·licituds de nous 
registres del propietat i dels canvis en els límits presentats per l’Agencia de dades 
Geogràfiques. 

Arxius Cadastrals 

Arxiu històric sobre el Cadastre de Dinamarca, que està format per mapes de 
propietats, protocols de cadastres i mesuraments fruit de la inspecció de camp . 

Amb aquest departament l’Agència de Dades Geogràfiques de Dinamarca,  recull els 
arxius Cadastrals, que inclouen els documents que han definit la propietat en 
Dinamarca. Aquests documents únicament tenen un caràcter històric, i per tant no 
tenen cap tipus de validesa jurídica actual. 
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CADASTRE ESLOVÀQUIA 

Informació de l’òrgan  

Úrad Geodézie, Kartografie a Katastra 

“Oficina de Geodèsia, Cartografia i Cadastre" 

Direcció web:  http://www.skgeodesy.sk/ 

Tipus de Cadastre 

El Cadastre a Eslovàquia, està integrat en el Registre de la Propietat, tal i com es recull a la 
llei (Cadastre i Registre de la Propietat i altres drets sobre els béns immobles, 1995)27, al 
article 1, incloent dins del Cadastre Immobiliari, les tasques de determinació gràfica i de 
registre dels drets sobre els béns immobles. Aquest es tracta d’una institució independent 
que no depèn d’altres ministeris. 

 Utilitats del Cadastre 

El Cadastre a Eslovàquia, s’anomena Cadastre Immobiliari, i té les finalitats de determinar, 
la geometria, inventariar i descriure les propietats i part dels drets sobre els béns immobles, 
així com la propietat, servituds, i drets de superfície preferent. Així doncs les seves finalitats 
responen a un model parcel·lari i probatori donat que aquest Cadastre no te la finalitat de 
Valorar béns immobles. 

El Cadastre serveix com a sistema d’informació, en particular per garantir els drets sobre els 
béns immobles a efectes fiscals, la valoració de la propietat, i garantir una protecció especial 
al sòl agrícola i la forestal. 

 Funcions del Cadastre 

Les funcions del Cadastre estan definides al article 6, determinant que les inspeccions 
Cadastrals, per la Oficina de Geodèsia, Cartografia i Cadastre de la república d’Eslovàquia, 
es realitzaran en zones Cadastrals definides per l’Administració, i que els béns immobles 
han d’estar definides amb els següent elements: 

Terres 

 -Límits de la propietat . 

 -Propietats que traspassin fronteres. 

 -L’ús del sòl. 

 -Límits de la zona cadastral 

 -Zones urbanes amb les que fa frontera 

                                                 
27 Cadastre i Registre de la Propietat i altres drets sobre els béns immobles, 162/1995 Coll 
(Eslovàquia 27 / juny / 1995). 
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Edificis registrats al sòl 

 -Es designa el número de pòlissa de registre (Identificació). 

-Els edificis que estiguin en construcció en relació a l’establiment, modificació o 
extinció dels drets sobre ells. 

-Les estructures subterrànies en els punts on limiten amb el terreny. 

-La construcció superior a la cota de terreny. 

Els edificis d’habitatges, apartaments a mig construir, locals comercials i edificis 
residencials en construcció en relació a l’establiment, modificació o extinció del drets relatius 
a ells. En el Cadastre només es registra la descripció del bé, la numeració de les dades, i els 
propietaris. 

La natura, i el paisatge protegit, juntament amb el patrimoni cultural. 

Drets sobre béns immobles, registrats a la terra, els drets sobre els edificis, pisos i locals 
comercials . 

La zona cadastral, està definida per la (Geodèsia, Cartografia i Cadastre, 2009)28, i defineix 
la zona com un estudi a nivell municipal, que ha de contenir el codi i l’identificador de la zona 
cadastral, del municipi, del districte, de la província i l’àrea compresa per la zona cadastral 

Un cop definit quins són els elements que s’han de registrar en el Cadastre Immobiliari, la 
funció del Cadastre, que queda recollida a l’article 8 de la (Geodèsia, Cartografia i Cadastre, 
2009), és la següent: 

-Creació i manteniments de la informació geodèsica, que consisteix en mapes 
cadastrals, on s’especifica la documentació registral, mesuraments detallats, llistes 
de coordenades, i altre informació geodèsica necessària. 

-Creació i manteniment de la informació descriptiva, sobre parcel·les, els drets dels 
propietaris dels béns immobles i altres persones autoritzades.  

Si es tracta d’una persona física s’haurà d’incloure el nom, cognoms, nom de 
solter,data de naixement, número de la seguretat social i lloc de residència. 

En cas de persones jurídiques, el nom, la direcció de la seu i número d’identificació, 
si es té assignat o altre tipus de informació que pugui ajudar a identificar l’empresa. 

 

 

 

 

                                                 
28 Decret sobre la Geodèsia, Cartografia i Cadastre, 461/2009 Coll (Eslovàquia 28 / octubre / 2009). 
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CADASTRE ESLOVÈNIA 

Informació de l’òrgan  

Geodetska Uprava Republike Slovenije 

"Topografia i Cartografia de l’Autoritat de la República de Eslovènia” 

Direcció web:  http://www.gu.gov.si/ 

Tipus de Cadastre 

A Eslovènia, el Cadastre i el Registre de la propietat són òrgans diferents que tenen una 
base de dades comuna. El Cadastre i el Registre de la propietat estan reglats per la (Llei 
Sobre la Grabació de Béns Immobles, 2006)29, donat que al article 4, descriu com els 
terrenys i edificis inclosos al Cadastre han de servir d’enllaç per al Registre, sent òrgans 
separats que comparteixen una mateixa base de dades. Aquest pertany al Ministeri 
d’Infraestructures i Ordenació del Territori. 

 Utilitats del Cadastre 

La gestió dels béns immobles a Eslovènia, està gestionada per el Cadastre de terres, que 
s’encarrega del registre oficial de la terra i de la seva representació, el Cadastre de l’Edifici, 
es tracta d’un inventari bàsic dels edificis existents que estan lligats a una parcel·la 
registrada en el cadastre de terres, i per la Real Estate, que és una base de dades pública 
dels béns immobles, que reflexa el estat real dels béns immobles. 

Les principals funcions cadastrals són responsabilitat del cadastre de terres, ja que és 
l’encarregat de realitzar els aixecament topogràfics i de realitzar les valoracions, que 
després serviran perquè el Ministeri d’Hisenda calculi el impost sobre el béns immobles. 

 Funcions del Cadastre 

Funció topogràfica 

L’agència de Topografia i Cartografia de l’Autoritat de la República de Eslovènia, ofereix 
serveis de consultoria a emprenedors i empreses que tinguin una activitat Professional 
relacionada amb l’activitat topogràfica. 

Serveis d’agrimensura relatius a la inscripció dels edificis i part dels d’aquests en el 
Cadastre, encara que aquest punt també el pot portar a terme el propietari del immoble. 

Serveis d’agrimensura relacionats amb els procediments d’aplicació per a l’elaboració 
d’informes, inspeccions cadastrals, la determinació de l’ocupació dels edificis, els canvis d’ús 
real en la terra. Juntament amb la correcció, modificacions i addicions en qualsevol dels 
punts anomenats. 

 

                                                 
29Llei Sobre la Grabació de Béns Immobles, 001-22-61/06 ZEN (Eslovènia 3 / Maig / 2006). 
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Cadastre de Terres 

La unitat bàsica del Cadastre és la parcel·la, descrita al article 16 com a superfície contínua 
de terreny que es troba dins d’un municipi cadastral, i està inscrita en el Registre de la 
propietat i que es marca amb un identificador. 

Les dades que han d’estar incloses són les següents: 

 -Identificador de la parcel·la 

 -Límits 

 -Zona 

 -Propietari 

 -Ús real 

 -Ocupació del edifici 

 -Solvència de la terra 

Cadastre del Edifici 

Es descriu l’edifici al article 71, com la instal·lació en la qual un home entra, i està pensat per 
a la seva residencia permanent o temporal, la realització d’un negoci o una altre activitat o 
de protecció i no es pot moure sense danyar la seva integritat. 

Les dades que han d’estar incloses són les següents: 

-Identificador  

 -Propietari 

 -Persona que hi resideix 

 -Ubicació i la forma 

 -La superfície 

 -L’ús real 

-Número d’habitatges o locals 
comercials. 

 

Valoració dels béns 

Característiques generals 

La valoració de la Renda Cadastral, està reglada per la (Llei sobre la determinació de la 
renda cadastral, 2011)30, limitant la valoració cadastral de terres amb potencial d’ingressos 
del mercat de l’agricultura, silvicultura i forestals, així doncs només és competència del 
Cadastre valorar els sòls rústics. La finalitat de la valoració és la determinació de la càrrega 
impositiva sobre els béns immobles i altres finalitats públiques que puguin determinar la llei. 

Metodologia per a la determinació de la Renta Cadastral 

La determinació del valor de la renta cadastral, es porta a terme per la Unió entre el Registre 
de la propietat i el Cadastre, juntament amb un model de base dades indexades de 
rendiments, preus de compra, costos. Etc..., aquest sistema per tant no requereix 
d’enquesta de la terra, donat s’actualitza a partir de revisar la variabilitat dels paràmetres 
que condicionen la renta cadastral. 

                                                 
30Llei sobre la determinació de la renda cadastral, UKD-1 (Eslovènia 10 / febrer / 2011). 
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L’àmbit per a la avaluació, no coincideix amb els municipis, sinó que es determina en funció 
del ús que té el sòl, així doncs divideix en els següents categories: Terres agrícoles, Terres 
agrícoles destinades a la pastura, terres agrícoles amb cultiu permanents, terres agrícoles 
subjectes de cultius especials, i terres abandonades. 

Metodologia de valoració 

L’objectiu de la renta cadastral és obtenir la renta de mercat, que s’expressa com la 
diferència entre el valor de mercat de la producció potencial (el volum de negoci que genera 
d’un sòl, i els costos de cultiu), tenint en compte les dimensions de l’explotació. La renta pot 
ser negativa. 

-Els ingressos potencials de mercat, és el producte del rendiment potencial de cada 
tipus de producció agrícola o ramadera, per hectàrea de terreny, i el seu preu de 
compra.  

-El preu de compra, s’expressa com el preu mig de compra de cada cultiu durant el 
període dels 3 últims anys anteriors, publicats per la Oficina d’Estadística. 

-El potencial de rendiment s’expressa com el rendiment promig de cada espècie de 
rendiments vegetals i animals en els últims 3 anys, classificat per zones de 
producció. 

-Els costos s’entenen com el producte dels costos estandarditzats ( recollits en una 
base de dades) i el seu preu de compra. 

La renta Cadastral es determina per hectàrea, i es classifica en funció del tipus d’explotació 
que s’hi porta a terme. 

Classificació d’actius 

Donat que aquest sistema només valora el sòl rústic, classificat en els següents tipus: 

Sòl agrícola o silvícola, entès com aquelles terres que tenen registrada l’activitat agrícola en 
l’entrada del registre de la propietat. 

Sòl forestal, es tracta dels sòls que estan inscrits com a ús en el registre, l’activitat forestal. 

Revisió de la valoració 

El Cadastre Eslovè, anualment revisa les bases de càlcul tenint en compte els preus de 
compra de la collita, el preu de compra dels materials. Aquests càlculs s’han de revisar cada 
5 anys per determinar la conformitat amb el nivell tecnològic i la productivitat de les activitats 
agrícoles i forestals a Eslovènia.  
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CADASTRE ESPANYA 

Informació de l’òrgan  

Dirección General del Catastro 

"Direcció General del Cadastre” 

Direcció web:  http://www.catastro.meh.es/ 

Tipus de Cadastre 

El Cadastre a Espanya, forma part del Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques, les 
funcions del Cadastre estan regulades per la (Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, 
2004)31, que es defineix al article 1 com a un registre administratiu, dependent del Ministeri 
d’Hisenda  en el que es descriuen béns immobles de caràcter rústic, urbans i especials. Així 
doncs la situació a Espanya és que el Registre de la Propietat, és un òrgan independent 
amb una base de dades independent, fet per el qual molts cops es troben discrepàncies 
entre les informacions creuades dels òrgans. 

 Utilitats del Cadastre 

La formació i manteniment del Cadastre Immobiliari, així com la difusió de la seva informació 
cadastral es competència del Estat.  Aquestes funcions en termes generals comprenen la 
valoració, la inspecció, i elaboració i gestió de la cartografia cadastral. És responsabilitat de 
la Direcció General del Cadastre, la designació i coordinació de les ponències de valors 
realitzades al territori. 

La descripció cadastrals dels béns immobles comprendrà les seves característiques 
físiques, econòmiques i jurídiques, entre les que es troben la localització i la referència 
cadastral, la superfície, l’ús o destinació d’ús, la classe de cultiu o aprofitament, la qualitat de 
les construccions, la representació gràfica, el valor cadastral i el titular cadastral, amb el seu 
número d’identificació  fiscal, o en el cas que sigui pertinent, el seu número d’identificació 
d’estranger. 

 Funcions del Cadastre 

El cadastre reconeix diferents tipus de béns immobles, tal i com explica el article 6: 

-La parcel·la o la porció de terra d’una mateixa natura, situada en un terme municipal 
i tancada per una línea poligonal que la delimita. 

-Diferents elements privatius dels edificis que siguin susceptibles de aprofitament  
independent, sotmesos a un règim especial de propietat horitzontal, així com el 
conjunt constituït per elements privatius mútuament vinculats. 

 -El àmbit espacial d’un dret a la superfície i el d’una concessió administrativa sobre 
béns immobles o sobre serveis públics. 

                                                 
31 Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, RDL 1/2004 (Espanya 8 / Març / 2004). 
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-Els béns immobles de característiques especials, així com centrals tèrmiques, 
nuclears, preses hidràuliques, autopistes etc.. 

Els tipus d’actius que diferencia la norma són, de natura urbana, rústics  i de característiques 
especials, segons els articles 7 i 8: 

El caràcter urbà o rústic del immoble dependrà de la natura del sòl, referint-se a natura 
urbana: 

-El que està definit al o classificat al planejament urbanístic, com a urbà, urbanitzat o 
equivalent. 

-Els terrenys que tinguin consideració d’urbanitzables, o en aquells en que  el 
instrument de planejament urbanístic tingui al previsió de modificar la seva situació a 
urbanitzable. 

-Aquell integrat de forma efectiva en la trama de dotacions i serveis propis dels nuclis 
de població. 

-El sòl ocupat pels nuclis o assentaments de població aïllats del nucli principal. 

-El sòl ja transformat per comptar amb els serveis urbans establerts per la legislació 
urbanística, o en el seu defecte que disposin d’un accés rodat, subministrament 
d’aigua, evacuació d’aigües i subministrament elèctric. 

-El sòl consolidat per la edificació, en la forma i característiques que indiqui la 
legislació urbanística. 

Els béns immobles de característiques especials, estan composats per sòl, edificis, 
instal·lacions i obres d’urbanització i millora, que donat a que estan íntimament lligades a 
poder garantir l’activitat final, formen part d’aquet tipus de bé. Els béns de característiques 
especials estan classificats en: 

-Els destinats a la producció d’energia elèctrica, gas, el destinat al refinament del 
petroli i les centrals nuclears. 

 -Les preses, salts d’aigua i embassaments, exceptuant aquells que estan destinats a 
subministrament d’aigua per a regadiu privats. 

 -Les autopistes, carreteres i túnels de peatge. 

 -Els aeroports i ports comercials. 

Els sòls rústics són tots aquells, que no estiguin dins el grup de sòls de natura urbana ni de 
característiques especials. 

Cartografia 

La representació de la cartografia cadastral dels béns immobles, correspon a la Direcció 
General del Cadastre, aquesta informació serveix com a base per a determinar la 
identificació de les finques per el Registre de la Propietat. 

El contingut de la Cartografia cadastral està regulat per l’article 34: 
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La cartografia cadastral definirà la forma, les dimensions i situació des béns immobles 
susceptibles d’inscripció en el Cadastre Immobiliari, indiferentment de l’ús destinat. En 
particular la cartografia ha de comprendre els següents aspectes. 

-Els polígons cadastrals, determinats per les línies permanents del terrenys i 
accidents geogràfics mes notables, així com rius, canals, afluent, pantans, fonts 
naturals, llacunes, vies de comunicació, límits del terme municipal i classes de sòl. 

-La parcel·la o porcions de sòl que delimitin els béns immobles, així com les 
construccions emplaçades en elles, i si s’escau les subpacel·les o porcions dels seus 
diferents cultius o aprofitaments. 

Valoració 

Característiques generals 

Aquest sistema està definit seguint un esquema diferent, donat el desenvolupament de les 
metodologies de valoració, estan lligades a textos que s’han anat desenvolupant en diferents 
moments, les següents indicacions corresponen a les directrius comunes dels sistemes. 

La valoració es determina per a cada bé immoble en base al valor del cost, a partir d’avaluar 
el valor cadastral del sòl més el de la construcció, per determinar els criteris a avaluar es 
recull al article 23, són els següents: 

 -Localització del immoble 

-El cost de l’execució material de les construccions, els beneficis dels contractistes, 
honoraris professionals, i tributs que graven la construcció, així com l’ús la qualitat i 
l’antiguitat. 

-Les despeses i ingressos fruit de l’activitat professional, o dels generats per l’activitat 
empresarial de la promoció. 

-Les circumstàncies i valors de mercat. 

-Altres factors determinants que poguessin afectar al valor del bé immoble. 

El valor cadastral, mai podrà ser superior al valor de mercat del béns immobles, entenent 
aquest com el valor més probable, per el qual podria arribar-se a vendre, entre parts 
independents. Per assegurar això el Ministeri d’Hisenda aplica un coeficient per disminuir el 
valor  obtingut, en funció dels diferents tipus de béns immobles. En els béns on per voluntat 
administrativa es disposa d’un preu màxim de venda, el valor cadastral mai podrà superar 
aquest valor. 

La valoració es realitza mitjançant l’ús de ponències de valor, aquestes tindran un àmbit 
municipal, exceptuant aquelles circumstàncies en pel caràcter territorial, econòmic, 
administratiu o d’altre tipus es justifiqui una extensió major. Aquestes podran ser de tres 
tipus: 

-Totals: quan la seva extensió comprengui la totalitat dels béns immobles d’una 
mateixa classe. 
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 -Parcials: quan es limita als immobles d’una mateixa classe, en polígons discontinus 
d’actuació. 

-Especials: quan s’efectua exclusivament a una o varis grups de bens immobles de 
característiques especials. 

La RC, te la finalitat de determinar la càrrega impositiva dels béns immobles,i en algunes 
comunitats autònomes així com Catalunya, determinar també els impostos per transmissió 
de patrimoni i successions i donacions, tal i com es recull al (Catalunya & Franco i Sala, 
2014)32. 

Característiques generals - Valoració d’immobles de natura urbana 

La valoració de béns de natura urbana, està reglat per les següents normes, (RD1020/1993, 
1993)33, (EHA/1213/2005, 2005)34, (EHA/3188/2006, 2006)35. Aquestes es realitzen a partir 
d’un estudi de mercat , per estimar la variabilitat del valor del sòl i de les construccions en 7 
mòduls bàsics, anomenats Mòduls bàsics de repercussió que determinen el cost €/m2 de sòl 
i construcció. 

Metodologia de valoració 

El valor per del sòl s’obté per un mètode anomenat valor de repercussió, fruit de multiplicar 
el mòdul bàsic de repercussió per la superfície del sòl, al que finalment se li apliquen uns 
coeficients correctors definits per l’article 10 de la (RD1020/1993, 1993), que són els 
següents: 

 -Parcel·les amb varies façanes a la via pública. 

-Longitud de la façana 

-Forma irregular 

-Fondària excessiva 

-Superfície diferents a la superfície mínima per planejament 

-In edificabilitat temporal 

-Afeccions de sòl destinats a construcció d’habitatges sotmesos a règims de 
protecció pública. 

                                                 
32 Catalunya, A. t., & Franco i Sala, L. (2014). Intrucció per a la comprovació dels valors de béns 
immobes enels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals i sobre 
sueceions i donacions. Fets imposables de l'any 2014, (p. 13). Barcelona. 
33 RD1020/1993, Normes tècniques i marc general de valors de sòl i de els construccions per 
determinar el cadastral dels béns immobles de natura urbana (Espanya 25 / Juny / 1993). 
34 EHA/1213/2005, Ordre dels mòduls de valor M per a la determinació dels valors de sòl i construcció 
dels béns immobles de natura urbana en les valoracions cadastrals (Espanya 5 / maig / 2005). 
35 EHA/3188/2006, Ordre per la que es determinen els mòduls de valoració a efectes de lo establert 
en l'aticle 30 i la disposició transitoria primera del tect refós de la Llei del cadastre immobiliari 
(Espanya 18 / octubre / 2006). 
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La valoració de les construccions s’expressa pel valor del cost, fruit de calcular el cost 
actual, tenint en compte el seu ús, qualitat i caràcter historicoartístic, devaluant-se quan 
escaigui en funció de la seva antiguitat, i/o estat de conservació. 

Els coeficients a aplicar estan descrits a l’article 13 i són els següents: 

 -Antiguitat de la construcció 

 -Estat de conservació 

També són d’aplicació els següents coeficients, tant per a sòl com per construcció. 

 -Depreciació funcional 

 -Habitatges i locals interiors 

 -Finques afectades per càrregues singulars 

 -Finques afectades per situacions especials de caràcter extrínsec 

 -Apreciació o depreciació econòmica 

Classificació d’actius 

Els béns de natura urbana, són aquells inclosos dins de la categoria de sòl de natura 
urbana: 

 El classificat o definit per el planejament urbanístic com urbà, urbanitzat o equivalent. 

Els terrenys que tinguin la consideració d’urbanitzables o aquells per els que els 
instruments territorials i urbanístics tinguin intenció o permetin el seu pas a sòl 
urbanitzat. 

El integrat efectivament en la trama de dotacions i serveis característics del nuclis 
urbans. 

El ocupat per nuclis o assentaments de població aïllats. 

El sòl ja transformat per comptar amb els serveis urbans establerts per la legislació 
urbanística, o en el seu defecte, per disposar d’accés rodat, subministrament d’aigua, 
evacuació d’aigües i subministrament elèctric. 

El que estigui consolidat per la edificació, segons els paràmetres de la legislació 
urbanística. 

Les construccions que es valoren en el sistema Espanyol són les següents: 

Els edificis, independentment del material dels que està construït i el ús al que es 
destina, sempre que aquest estigui lligat permanentment al sòl. 

Les instal·lacions industrials, comercials, esportives, de esbarjo, agrícoles, 
ramaderes, forestals, piscícoles d’aigua dolça, molls, hivernacles on s’exclou la 
maquinaria i els estris necessaris. 
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Els treballs d’urbanització i de millora, tals com la explanació, i els que facin servir per 
espais descoberts, com són els recintes destinats a mercats, els depòsits al aire 
lliure, els camps de pràctica d’esports, els aparcaments i els espais annexos o 
accessoris als edificis e instal·lacions. 

Característiques generals -Valoració sòl de natura rústica 

Aquest tipus de valoracions estan reglades per la (EHA/3188/2006, 2006), en l’article 4 on 
es disposa que segueix el `regim de valoració general, i aplica que tant el sòl com la 
superfície que ocupa la construcció es valorar seguint l’esquema de valoració de sòl de 
natura urbana, així doncs pel mètode de repercussió abans esmentat, aplicant el 
corresponent modificadors abans esmentats. 

Classificació d’actius 

De la mateixa forma que en el cas de la valoració, el sòl rústic serà tot aquell que no estigui 
inclòs en la classificació de sòl rústic. 

Característiques generals - Valoració de béns immobles de característiques especials 

La valoració de béns immobles de  característiques especials, està regulada per la 
(HAC/3521/2003, 2003)36, i la (RD 1464/2007, 2007)37. Com en el cas del béns de natura 
urbana, a posteriori de la realització de la ponència de valors per determinar el valor del 
mòdul bàsic de repercussió del sòl, per comparació, amb excepció túnels, carreteres, 
autopistes de peatge on el valor a escollir serà el 5% del corresponent a la classificació del 
sòl. 

Classificació d’actius 

Aquest es classifica en tres grups: 

-Centrals tèrmiques, Centrals de producció de gas i regasificació, Refineries, 
Aeroports i Ports comercials; que es calculen mitjançant el valor unitari de del sòl 
brut, modificat per uns coeficients correctors. 

-Centrals nuclears, Centrals de producció d’energia hidroelèctrica, preses, salts 
d’aigua i embassaments; que es calculen mitjançant el valor unitari del sòl brut, 
modificat per uns coeficients correctors. 

-Aeroports i ports comercials, principalment destinats usos del sector terciari o 
residencial; que es calculen a partir del valor del cost, sobre la construcció realment 
existent.  

Les valoracions de les construccions es realitzaran de la mateixa manera que els béns de 
natura urbana, exceptuant els coeficients correctors conjunts del valor del sòl i de la 
construcció, previstos a la (RD1020/1993, 1993), i seran d’aplicació els propis de la norma 
vinculats a la antiguitat que depèn de cada tipus de bé immoble. 

                                                 
36 HAC/3521/2003, Ordre per la s'aprova el coeficient de referència al mercat (RM), per als béns 
immobles de característiques especials (Espanya 18 / desembre / 2003). 
37 RD 1464/2007, RD per el que s'aproven les normes tècniques de valoració cadastral dls béns 
immobles de característiques especials (Espanya 20 / novembre / 2007). 
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Revisió de la valoració 

Per a realitzar la actualització dels valors cadastrals, tal i com està recollit al article 32, es 
realitzarà, un cop hagi transcorregut un període mínim de 5 anys respecte la ponència 
anterior. Aquesta realitza una nova valoració. 

 

CADASTRE ESTÒNIA 

Informació de l’òrgan  

MAA-AMET-Estonian land board 

"MAA – AMET – Consell del Territori d’Estònia” 

Direcció web:  http://www.maaamet.ee/ 

Tipus de Cadastre 

El Cadastre a Estònia, està regulat per la (Cadastre de Terres, 1995)38, i està controlat per el 
Ministeri de Medi ambient, i és independent del Registre de la Propietat, encara que la base 
de dades del Cadastre és emprada per el Registre de la propietat. El Cadastre conté un 
registre propi de dades de les terres. 

 Utilitats del Cadastre 

El Cadastre és un registre nacional, que es fonamenta en el càlcul del valor de la terra, el 
manteniment  del estat natural del sòl  i la informació relacionada amb l’ús del sòl, per 
garantir la disponibilitat pública d’aquests. 

El Cadastre també té el registre cadastral dels drets d’ús i les restriccions dels terrenys a 
inscriure, perquè es puguin ser avaluats i processats. 

També inclou el servei dels Mapes Cadastrals, que es realitza a partir de la informació del 
Registre Cadastral i fa una representació gràfica incloent, les fronteres, contats, municipis i 
els límits administratius de la ciutat, zones cadastrals. El plànol Cadastral és on s’inclouen 
les dades relatives a la ubicació del objecte. 

 Funcions del Cadastre 

El registre que està contingut dins el Cadastre, inclou la següent informació de cada 
propietat: 

                                                 
38 Cadastre de Terres, RT I 1994. 74. 1324 (Estònia 1 / gener / 1995). 
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-Referència Cadastral 

 -La localització i la direcció  

-El nom del municipi 

 -Data de registre 

 -El número de béns immobles 

-Del propietari; el nom del 
propietari, la superfície, la adreça i 

número de la seguretat social, la 
persona jurídica, la seva direcció i 
número de registre. 

 -Restriccions d’ús 

 -Ús destinat 

 -Passos fronterers 

 -Valoració de la terra 

Representació gràfica 

El sistema de representació gràfica, esta dividit en dos document el primer d’ells, el mapa 
cadastral, és un document gràfic que té com a objectiu realitzar la projecció matemàtica i la 
cartografia del terreny, i els elements que mostra, estan referits al article 11 : 

 -Contat 

 -Municipi 

 -Límits administratius de la ciutat 

 -Zones cadastrals 

 -Límits del mapa cadastral 

Per determinar la informació gràfica a un nivell major de detall, s’empra el plànol cadastral, 
tal i com es descriu al article 10, és aquell document que inclou, els límits cadastrals, la 
ubicació de la parcel·la i la limitació de les àrees d’ús del sòl. 

Valoració 

Característiques generals 

L’avaluació de la terra a Estònia, es porta a terme a partir de bases de dades de 
transaccions reals de béns immobles. El procés està regulat per la (Reglament sobre le 
valoracions periòdiques dels terrenys, 2001)39, i la (Llei de sòl i valoracions, 1994)40. En 
aquesta s’especifica al article 2, que l’objecte d’avaluació sempre serà la parcel·la, sense 
tenir els edificis lligats a ella, boscos , cultius etc... La avaluació es realitza principalment per 
temes fiscals, en la qual es revisa periòdicament el valor de les zones segons usos i es 
genera el mapa amb les zones de valor. 

Metodologia per a la determinació de la Renta Cadastral 

Les avaluacions a Estònia, estan regulades per la (Llei del Sòl i Vlaoracions, 1995). 
Aquestes es realitzen dins d’un àmbit municipal, es determina una junta de terres 
encarregada de la tasca de valorar els sòls, i es demanda als propietaris del béns immobles 
la informació necessaris per esclarir el valor del bé immoble, amb l’objectiu serà realitzar un  

                                                 
39 Reglament sobre le valoracions periòdiques dels terrenys, Reglament num 203 (Estònia 19 / juny / 
2001). 
40 Llei de sòl i valoracions, RT I 1994. 13. 231 (Estònia 3 / maig / 1994). 
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mapa del municipi, marcant aquelles zones, en funció del ús i els valors de totes les zones, 
amb la mida de parcel·les. Tal i com descriu l’article 23 de la (Reglament sobre le 
valoracions periòdiques dels terrenys, 2001). 

La base de dades sobre la que es fonamenta la metodologia contempla els següents 
paràmetres: 

Identificador de la transacció 

Tipus de transacció ( permuta, venta, 
donació o altres ) 

El tipus d’objecte de la transacció ( drets 
reals immobiliaris, de construcció, 
arrendament o altres ) 

La referència amb l’objecte cadastral 
transferit. 

La propietat de transacció del objecte 

La superfície de l’objecte de transacció i 
de la parcel·la 

Ús del objecte de la transacció 

Dades sobre els edificis 

Detalls de l’existència de gravàmens 

La data de la transacció 

El preu de l’operació 

Dades de les parts interessades 

Metodologia de valoració 

La finalitat de la valoració es obtenir el valor normal, o de mercat del sòl, que es basa en el 
valor més probable, que s’obtindria fruit d’una transacció a partir del Registre de 
transaccions del estat ( MAA-AMET). Els taxadors poden accedir a aquestes bases de 
dades, i requerir de la informació que creguin pertinent per a realitzar la valoració, i segons 
el article 3 de la (Llei de sòl i valoracions, 1994), els mètodes autoritzats per a valorar els 
béns immobles, sota criteri del taxador, són la comparació dels preus de venta, els ingressos 
nets i el mètode del cost, segons la norma sota la metodologia general comuna. Aquest 
mètodes es poden dur a terme per separat o combinats entre ells. 

Classificació d’actius 

Per les característiques d’aquest sistema no hi ha una classificació estricta de béns 
immobles, donat que el sistema permet emprar la metodologia més adient en cada cas 
sense restriccions, i per tant avalua tot tipus de sòl, ja sigui rústic o urbà ( tal i com s’ha 
definit en la metodologia ), tenint en compte les dades sobre les construccions o l’activitat 
que porta a terme en funció de les dades registrades. 

Revisió de la valoració 

Al sistema d’Estònia, la revisió de valors es realitza de forma anual i es publica el 30 de 
setembre i disposa en informació pública. Aquesta es determina novament anualment. 
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CADASTRE FINLÀNDIA 

Informació de l’òrgan  

Maanmittauslaitos 

"Cadastre de Finlàndia” 

Direcció web:  http://www.maanmittauslaitos.fi/ 

Tipus de Cadastre 

El Cadastre a Finlàndia té integrat el Registre de la propietat, i està regulat per la (Llei dels 
dels béns immobles i del Registre de la propietat, 1985)41, aquest òrgan conté informació 
sobre la tipologia, la ubicació i altre tipus d’informació que sigui d’utilitat per a registrar el bé 
immoble. Aquest pertany al Ministeri de Control forestal i agrari. 

Utilitats Cadastre 

Les finalitats del Cadastre a Finlàndia, es reparteixen entre la creació i distribució 
d’informació sobre béns immobles, mitjançant la topografia i la informació continguda al 
Registre de la propietat, òrgan absorbit al 2010. 

El cadastre col·labora amb el Ministeri d’Hisenda, en les valoracions de les propietats amb 
finalitats fiscals, i amb el VIT42 , òrgan encarregat de realitzar les valoracions del béns 
immobles, m’entres que el Cadastre només aporta informació sobre transaccions, que té en 
el seu registre de preus de mercat, i realitza estudis de mercat per al VIT, per determinar 
indicadors del preu de zona, mitjançant mètodes matemàtics. 

Funcions Cadastre 

El Cadastre reuneix les següents tasques que s’expliquen a continuació: 

 -Informació dels béns arrels 

 -Creació, manteniment i subministrament de topografia 

 -Registre de la propietat, drets, hipoteques, i propietat 

 -Digitalitzar la documentació gràfica 

Dins dels registres del Cadastre també es troba el KTJ43, que contempla la inscripció en el 
Registre de la propietat, on es facilita dades dels béns immobles com la seva identificació i 
la seva superfície. 

L’identificador de la propietat, és l’element vinculant de informació dels béns immobles. El 
Registre proporciona informació sobre les propietats de béns immobles i conté la següent 
informació: 

                                                 
41 Llei dels dels béns immobles i del Registre de la propietat, 1985/392 (Finlàndia 16 / maig / 1985). 
42 Technical Research Centre 
43 Real Estate Information Systems 
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 -Informació sobre la ubicació de la propietat 

 -Zona 

 -Contribució a les zones comunes 

-Informació sobre l’ús de la propietat, i les discrepàncies que pugin afectar als drets i 
restriccions sobre la propietat 

El Cadastre Finès, manté el registre de les transaccions del béns immobles, el propòsit del 
registre, es facilitar la informació dels valors de mercat al VIT, o a altres administracions 
competents, per establir la càrrega impositiva dels béns immobles. La planificació d’usos del 
sòl,  la administració del crèdit així com finalitats d’investigació o recerca. 

Les enquestes per actualitzar la base de dades es porten a terme en un àmbit municipal, i es 
pot consultar de forma gratuïta es estadístiques relatives als preus de mercat. Aquestes 
també es poden realitzar a nivell de districte si en el municipi hi ha una gran variabilitat de 
valors, entre diferents zones. 

Dins del sistema KTJ, també s’inclou el registre de l’hipoteca i l’escriptura del propietari, i 
altres drets especials així com el contracte d’arrendament. 

La representació gràfica es porta a terme mitjançant el mapa cadastral, on es mostren les 
propietats, el seu identificador, el codi de lot assignat per el Registre de la propietat i la seva 
ubicació, el gravàmens  o drets d’accés i restriccions d’us registrades, juntament amb el 
plànol de la ciutat i els límits de l’enquesta realitzada. 
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CADASTRE FRANÇA 

Informació de l’òrgan  

Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale des 
Impôts 

"Ministeri d’Economia, Finances e Indústria – Direcció General d’Impostos” 

Direcció web:  http://www.minefi.gouv.fr/ 

Tipus de Cadastre 

El Cadastre a França és independent del Registre de la propietat, encara que depenen d’un 
mateix òrgan administratiu, ja que els dos depenen de la Direcció General d’Impostos, 
Economia, Hisenda e Indústria, es per això que estan clarament orientats cap a la gestió 
tributària. Donat que la funció principal en el sistema Francès es la determinació de la 
càrrega impositiva, la norma emprada per aquest estudi és la (1970)44. 

Utilitats del Cadastre 

Les finalitats Cadastrals definides al estudi realitzat a (Galpin, 2013)45, mostren que la base 
del sistema cadastral es fonamenta, en la definició e identificació de la propietat dels béns 
immobles, fet que serveix de base material per al Registre de la Propietat. Juntament amb 
les següents atribucions : 

 -Cens de tots els béns arrels 

 -Reconèixer els límits de la propietat 

 -Identificar els titulars de drets sobre ells 

 -Avaluar i realitzar taxacions d’aquests. 

Així doncs el sistema Francès està fonamentat en una finalitat fiscal, per la qual, es taxen i 
s’avaluen tots els béns immobles, classificant el objectes i les seves subdivisions, portar a 
terme el cens dels canvis fiscals, realitzar el càlcul de les bases dels impostos immobiliaris, i 
juntament amb la identificació del contribuent. 

Una tasca probatòria de registre dels propietaris i titulars, i dels drets sobre els béns 
immobles, juntament amb la determinació i identificació dels béns immobles. 

I finalment una tasca de representació del mapa cadastral, juntament amb el manteniment 
de la documentació, tant per al ús pública com intern de l’administració. 

 Funcions del Cadastre 

                                                 
44 Determinació del registre de valor de la renda 1970, SI-Impost sobre béns immobles amb 
construccions (França). 
45 Galpin, C. (2013). El Catastro Francés. Camerún: FIG/Comision 7. 
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La funció probatòria i de representació gràfica, al sistema cadastral Francès és més aviat 
una base de suport, per a poder desenvolupar plenament la seva funció fiscal.  

Els mapes cadastrals, més enllà del seu ús habitual s’utilitza com una capa de referència  
dels sistemes d’informació geogràfica. El sistema d’informació geogràfica emprat és el SIG, 
aquest sistema permet crear, organitzar i presentar dades geo referenciades i 
alfanumèriques. 

Valoració 

Característiques generals 

La valoració esta regulada per la (1970)46, que defineix el valor de la renta Cadastral, com el 
valor de renta de mercat, en funció de la seva localització, entesa com el valor d’ús corrent 
real dels béns immobles que pot tenir el propietari ja sigui com a  propietari o com a ocupant. 
Aquesta té la finalitat del càlcul de la càrrega impositiva sobre béns immobles. 

Metodologia per a la determinació de la Renta Cadastral 

En associació amb les comunitats locals, a cada municipi la tasca d’avaluació la porta a 
terme, el Comitè Municipal d’Impostos Directes (CCID)47, encarregats d’establir amb la 
informació necessària la càrrega impositiva sobre els béns immobles. Les noves tarifes i els 
nous tipus locals, són determinats en base a l’avaluació i seleccionats per representants de 
l’administració central. 

Donat que com s’ha explicat anteriorment la primera revisió quinquennal es portà a terme el 
1 de gener de 1970, els valors d’arrendament de nova construcció o de nova avaluació, es 
determinen per comparació amb els valors de lloguer de referència. 

Aquesta es realitza tenint en compte els següents paràmetres: 

 Tipus de components del immoble 

 Importància del immoble 

 Manteniment del immoble 

 Localització de la propietat 

En funció del tipus d’immoble (habitatges,edificis d’apartaments,edificis annexos construïts), 
i en funció dels elements susceptibles de rebre una valuació independent, així com garatges, 
aparcaments privats. I dins d’aquestes sèries es diferencien en funció de les característiques 
físiques. La avaluació del sòl comprèn com a màxim l’àmbit municipal i en certs casos es pot 
realitzar de forma unitària, així com per realitzar l’avaluació de béns immobles que no foren 
valorats o on si ha produït modificacions importants. 

Metodologia de valoració 

                                                 
46 SI-Impost sobre béns immobles en els edificis – Base imposable – Determinació del registre de 
valor de renda 1970 
47 Sigles en Francès 
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A fi de determinar la renda Cadastral, els valors de la renta de mercat es calculen a la data 
de l’última avaluació del 1970 i 1980, depenent de la localització del immoble, i de forma 
anual es publiquen coeficients per ajustar els valors de la renda cadastral a la situació real, 
en funció de la localització i el tipus de propietat. 

Aquest concepte es defineix de formes variables en funció del tipus de bé: 

-Casos ordinaris, com el d’ús residencial, i comerços és sempre sota premisses 
teòriques el valor de la renta de mercat.  

Per determinar aquest valor es comparen, els immobles per determinar les rentes de 
mercat dels béns a valorar, aquesta operació es pot realitzar a partir de la concessió 
de valors actual amb data de referència al 1970, o comparant les rentes de les 
propietats similars del mateix terme municipal. Tot seguit es realitza una revisió del 
mercat de lloguer municipal, per determinar zones homogènies, dins del mateix 
municipi, que el seu ús sigui el mateix, la seva situació, la seva tipologia constructiva, 
el seu estat de conservació, la seva importància històrica o cultural, i la singularitat 
constructiva en funció de les tipologies habituals al municipi.  

Un cop determinades aquestes zones es seleccionen immobles estàndard, per tal de 
tenir referències de cada zona de valor. 

Aquests valors de lloguer es prenen amb la data del 1 de gener de 1970, moment en 
que es produí la primera revisió de valors. 

Per a tots aquells béns que foren construïts posteriorment, es calcula mitjançant 
també per comparació, amb el béns estàndard de similars característiques designats 
per l’òrgan municipal. 

Quan no es poden dur a terme els mètodes abans explicat per falta de registres i de 
mostres similars, aquesta es porta a terme mitjançant la estimació directa, que es 
fonamenta en determinar el valor de mercat de la propietat en el moment de 
referència i la determinació de la taxa d’interès que s’aplicaria al valor de mercat per 
al valor de la renta.  

La determinació del valor de mercat cal que es tinguin en compte que sempre es 
buscaran edificis similars a la ciutat, o en tot cas en altres ciutats que tinguin unes 
característiques econòmiques similars amb la del terme municipal estudiat. Aquesta 
estimació s’ha de corregir a partir de les condicions específiques de la construcció, 
definides per comparació amb immobles de característiques similars. 

La taxa d’interès és designarà en funció de la taxa de les propietats vinculades a una 
activitat econòmica, amb característiques similars a la zona on es situa el bé 
registrats. 

 

-El mètode per establir la renda a establiments industrials, es genera a partir de la 
valoració comptable, fruit del cost on s’apliquen unes tasques d’interès. O de les 
normes abans esmentades, ja sigui per comparació o estimació directa. 
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 El valor comptable s’ha d’aplicar sempre que aquestes propietats estiguin registrades 
en l‘actiu del balanç de l’empresa. 

Quan l’actiu té un valor comptable igual a 0, o en el cas que no estigui registrat en el 
balanç de l’empresa com a actiu, per tant s’ha de valorar seguint mitjançant la 
comparació amb immobles similars o per estimació directa. 

 

Classificació d’actius 

Segons la norma, els actius que es distingeixen són els següents: 

 -Habitatges o locals comercials  

 -Béns comercials 

 -Llars excepcionals 

 -Establiments Industrials 

Revisió valoració 

Aquesta renta, és totalment real, ja que el propietaris han d’inscriure al registre aquesta 
informació i han de notificar qualsevol canvi que aquesta hagi patit. La revisió del valor de la 
renta cadastral,e s porta a terme: 

-Quan es produeixen canvis substancials en la construcció, o revaloracions per 
localització o per característiques físiques o mediambientals.  

-Han transcorregut 6 anys des de l’última avaluació. 

-Quan es parla del valor d’arrendament de terres aquesta revisió es porta cada 3 
anys. 

La renta s’actualitza a partir de coeficients anuals, però cada 6 anys es torna a realitzar la 
valoració. 
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CADASTRE GRÈCIA 

Informació de l’òrgan  

National Cadastre & Mapping Aggency S.A. 

"Agència Nacional de Cartografia i Cadastre” 

Direcció web:  http://www.ktimatologio.gr/ 

Tipus de Cadastre 

A Grècia el Cadastre és una empresa privada, per decisió conjunta del Ministeri d’Economia 
i Hisenda (Decisió 81706/6085/6-10-1995/FEK 872V/19-10-1995), aquesta empresa només 
té un únic accionista que és el Govern de Grècia, i l’empres està supervisada pel Ministeri 
de Medi ambient, Energia i prevenció de Canvi climàtic. Aquesta està formada per el 
Cadastre i el Registre de la propietat.  

Utilitats del Cadastre 

El sistema es fonamenta en un sistema integral i de constant actualització d’informació, 
sobre la informació jurídica, tècnica i sobre els drets de la propietat, les responsabilitats dels 
propietaris i les garanties que ofereix el govern.  

Concretament el Cadastre està destinat a proporcionar garanties u altres drets que puguin 
ser inscrits així com la propietat, les hipoteques etc...,  per després oferir una seguretat 
jurídica als ciutadans i realitzar la representació de les parcel·les en el mapa cadastral, així 
doncs aquest sistema no valora el béns immobles. 

 Funcions del Cadastre 

Les funcions del Cadastre es poden separar en 3 funcions principals: 

-Registra totes les operacions que creen, modifiquen, transfereixen o anul·len drets al 
propietari. Aquest registre per tal d’assegurar la legalitat de la informació nomes 
podrà ser modificat pel propietari inscrit. 

 -Registre i descripció gràfica de la propietat, incloent el forma, posició i dimensions. 

 -Donar accés públic i registrar sistemàticament les propietats públiques. 

Les funcions de la part del Cadastre estan definides per la (Llei de les bases del Cadastre 
Nacional, 2006)48. 

 

 

 

                                                 
48 Llei de les bases del Cadastre Nacional, 3481/2006 (Grècia 2 / Agost / 2006). 
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CADASTRE HONGRIA 

Informació de l’òrgan  

Department of Lands Administration, Ministry of Agriculture and Rural Development 
(DLA MARD) 

"Departament de Terres del Ministeri d’Agricultura i desenvolupament rural” 

Direcció web:  http://www.foldhivatal.hu/ 

Tipus de Cadastre 

El departament de terres, és l’encarregat de gestionar les tasques cadastrals, que son dutes 
a terme per la FOMI49. El cadastre és un sol òrgan juntament amb el Registre de la propietat. 
Aquest forma part del Ministeri de Desenvolupament Rural i l’activitat del Cadastre es recull 
a la (Llei del Cadastre i de l'activitat geogràfica, 2012)50. 

Utilitats del Cadastre 

Les finalitats definides per el Ministeri d’Agricultura, Terres i el Departament del SIG, el 
Cadastre ha de respondre a la realització de la topografia i cartografia nacional, al Registre 
de la propietat, la protecció de la terra i la valoració d’aquesta.  

També gestiona les polítiques de tinença de la terra (propietat, ús i planificació futura). 
Aquest òrgan presenta finalitats probatòries i de parcel·laries, però només valora en l’àmbit 
dels terrenys, donat que la valoració dels immobles la realitzen els òrgans municipals, a fi de 
determinar el corresponent IBI. 

Funcions del Cadastre 

El anteriorment mencionat FOMI, es l’encarregat de proporcionar es l’encarregat de realitzar 
i proporcionar les enquestes de la terra al Ministeri d’agricultura així com de les següents 
tasques: 

 -Organització de la indústria de l’agrimensura 

 -La gestió dels límits de la propietat, i sobre les fronteres entre sectors i nacionals. 

-El estudi i desenvolupament de la realització del mapa de recaptació el 
subministrament de la explotació econòmica nacional del espai. 

-La prestació de recolzament a les operacions relacionades amb la informatització de 
les bases de dades 

                                                 
49 Institut de Geodèsia, Cartografia i Teledtecció 
50 Llei del Cadastre i de l'activitat geogràfica, XLVI (Hongria 2012). 
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51 

Cartografia 

El departament és responsable de la cartografia, topografia i el desenvolupament 
professional de la teledetecció, això com dels control i gestió dels següent punts: 

 
 -Construcció, desenvolupament i manteniment de les xarxes geodèsiques. En 
especial aquelles en format digital. 

-Creació, manteniment  i modernització dels mapes cadastrals fruit de les enquestes 
nacionals. 

-Verificació de la qualitat dels mapes cadastrals, a través d’estudis de precisió. 

- 

El departament també és responsable del programa d’informatització de l’oficina de la 
propietat. 

El mapa es guia per el número de parcel·la amb el que es registra la terra (identificador), 
facilitant a partir d’aquest punt la informació dels límits, edificis o altres construccions, la 
representació dels carrers i la seva direcció, l’ús agrícola del sòl i si es dona el cas, quin 
tipus de cultiu es realitza. 

Registre  

En relació al Registre de la propietat, les directrius per al desenvolupament professional, es 
fonamenta en la gestió, el control i la vigilància de les terres, i el prestar serveis de dades 
espacials relacionades amb les terres:  

                                                 
51 Layer  Model of Services - Mihály, d. S., Osskó, A., & Zalaba, P. (2009). The Cadastral System in 
Hungary. Budapest: FöldÜgy. 
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-Registre del drets i càrregues sobre la terra i sobre la propietat béns immobles, 
juntament amb el manteniment del registre digital. 

-Servei d’accés a la informació legal i gràfica de les propietats, ja sigui a una oficina 
de la terra o per vies informàtiques. 

 -Protecció de la terra agrícola 

Dins dels béns immobles que es poden registrar es troben totes les terres registrades, a 
través de les quals es lliga una construcció, propietats públiques etc... 

Les parcel·les són identificades per el número de parcel·la dins de l’àmbit del municipi. Les 
construccions o altres béns immobles que no siguin la parcel·la han de ser registrades 
juntament amb la parcel·la i es registra informació, com el tipus de construcció, número 
d’habitatges etc... 

Valoració 

Característiques generals 

En aquests moments el sistema de valoració Cadastral a Hongria només te en compte els 
les terres agrícoles o rústiques, el mètode de la valoració fora introduït per la monarquia de 
l’imperi Austro-Hongarès, i s’anomena el Gold Crow, introduït cap a la segona meitat del 
segle 19, aquest mètode no persegueix obtenir el valor de la terra sinó representar de forma 
econòmica la qualitat d’un sòl. 

Metodologia per a la determinació del a renta cadastral 

Donat que aquest sistema encara és molt prematur, els índexs establerts per a la valoració 
del sòl rústic, no està plantejat el sistema en la seva totalitat. Això es producte de que a dia 
d’avui aquest Cadastre encara no ha arribat a assolir totes les responsabilitats que pretén el 
canvi de model Hongarès, així doncs no hi ha establerta una periodicitat de valoració. 

L’àmbit d’actuació definit per aquest sistema, és el corresponent a polígons, donat que 
classifica el sòl en funció de les seves capacitats de producció, indiferentment dels límits 
municipals. 

Metodologia de valoració 

Aquest sistema encara no és prou madur segons diversos estudis com (Dr- Szabolcs, 2009), 
on es presenta un estudi de el sistema cadastral Hongarès, i s’extreu com a conclusió que el 
mètode de valoració no es gaire efectiu, la base de valor que persegueix aquest sistema és 
el valor de sinergia, degut a que valora el sòl en funció d’uns elements concrets. 

El Gold Crow, es basa en l’estimació del rendiment mig anual del sòl tenint en compte : 

 -La qualitat del sòl 

 -La seva topografia 

 -El clima de la zona 

 -Les condicions econòmiques lligades al concepte de localització. 
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Per a dur a terme la valoració, es classifiquen en funció de les similituds de les condicions 
de producció dels sòls, en funció del tipus de cultiu o d‘activitat que porten a terme. Així 
doncs s’assignen rangs de qualitat que varien distribuïts en 8 franges de valor (com el en el 
cas dels mòduls de repercussió bàsics del sistema espanyol) i es comparen les parcel·les en 
funció del valor representatiu de l’àrea de mostra. 

Classificació d’actius 

Aquest Cadastre només valora el sòl rústic. 

Revisió de la valoració 

No hi ha períodes establerts per a la norma per a la revisió dels valors. 
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CADASTRE IRLANDA  

Informació de l’òrgan  

Ordnance Survey 

"Agencia Nacional de Cartografia” 

Direcció web:   http://www.osi.ie/ 

Tipus de Cadastre 

En aquest país no hi ha Cadastres que registri les característiques físiques, jurídiques i 
econòmiques dels béns immobles. Donat que aquesta institució es dedica exclusivament a 
realitzar la cartografia del territori. 
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CADASTRE ITÀLIA  

Informació de l’òrgan  

Agenzia delle Entrate 

"Ministeri d’Hisenda” 

Direcció web:   http://www.agenziaentrate.gov.it/ 

Tipus de Cadastre 

A Itàlia el Cadastre i el Registre de la propietat són la mateixa institució, aquestes formen 
part de la Agencia del Territori, que depèn del Ministeri d’Hisenda que actua sota supervisió 
del Ministeri de Justícia. El sistema d’informació sobre béns immobles a Itàlia, es fonamenta 
en el Cadastre i la Cartografia, el Registre de la propietat i el Observatori del Mercat 
Immobiliari. Aquests tres òrgans estan totalment integrats.  

Utilitats del Cadastre 

El Cadastre Italià, s’encarrega de la verificació dels edificis i de la seva valoració cadastral, 
per determinar els drets de propietat  dels béns immobles, establir un registre de la propietat 
dels edificis i altres béns cadastral, per així determinar la seva càrrega fiscal. 

Així doncs les funcions de l’agencia del territori són : 

 -Control i gestió de la informació sobre els béns immobles 

-Desenvolupament de les metodologies generals per a la catalogació de béns 
immobles. 

 -Predisposició de procediments per a la revisió dels valors cadastrals. 

Funcions del Cadastre 

Registre 

Les tasques de registre de la propietat, es conserven de forma continua i periòdica, per 
aconseguir tenir registrades per a cada municipi o parts de les ciutats, les modificacions que 
s’han produït als béns immobles amb respecte : 

-A la persona propietària o posseïdora  de la propietat, així com altres persones que 
tinguin drets reals sobre la propietat. 

-El estat de conservació del bé, juntament la atribució segons els sistema de 
classificació per determinar la renda cadastral. 
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Valoració 

Característiques generals 

El sistema Italià, es caracteritza per classificar els béns immobles en 3 grups,en funció del 
seu ús, i segons aquest criteri duu a terme la valoració. La finalitat de la valoració és 
determinar la càrrega impositiva sobre els béns immobles, els impostos de transferència, ja 
sigui per adquisició o donació i el impost per herència . La informació està extreta de 
diversos manuals, trobats al directori virtual de l’Agencia, entre d’altres (Entrante A. d., 
2013)52, i (Entrante A. d., 2013)53, documents explicatius, de la metodologia d e valoració. 

El sistema determina que el valor màxim que es pot aplicar a un bé immoble, correspon al 
resultat de la comparació de les transaccions registrades, i en tot cas si no es pogués 
determinar d’aquesta forma,seria a partir del valor de mercat observable per a la localització 
de la propietat. 

Metodologia per a la determinació de la Renta Cadastral 

El valor de propietat, o el que és el mateix la seva renda cadastral al sistema Itàlia, es 
determina a partir de la base de dades de transaccions fruit de l’adquisició de béns de drets 
reals de la propietat, en base al valor de la renta neta. Aquesta operació es duu a terme de 
forma conjunta (terra+edifici), i són identificades mitjançant identificadors determinats per el 
Registre. En funció de la destinació a la que s’assigna el bé immoble es determinen els 
ingressos cadastrals. 

L’observatori del mercat immobiliari, s’encarrega de la recol·lecció d’informació tècnica, 
relativa al valor de la propietat, les rendes de mercat i les taxes d’aquestes. Aquest 
organisme també desenvolupa estudis per tal d’innovar en l’àmbit institucional de la 
valoració de béns immobles. Aquesta bases de dades, es una important font ‘d’informació 
sobre el mercat immobiliari nacional, que no només esta disponible per al sector 
administratiu. 

L’àmbit de avaluació es porta a terme dins del municipi, però que en determinats casos 
(quan l’observatori de mercat no disposi de suficients dades o el bé immoble es susceptible 
de patir reduccions en la valoració), es pot sol·licitar de forma individual una valoració del bé 
immoble., 

Metodologia de valoració 

 Anomenat per la norma renta neta – Mètode DFCO 

El concepte de renta neta s’expressa com la diferencia entre la renta bruta que es capaç de 
generar el immoble, fruit de comparar les capacitat de produir ingressos del immobles, amb 
els béns de referència de cada zona de valor i els costos d’ús i activitat del immoble. 

Per a béns amb finalitats ordinàries, el valor de la renda cadastral, es fruit de multiplicar el 
número d’habitacions (ordinaris), o dimensions de la propietat en m3 (explotació econòmica) 
o les dimensions en m2 (finalitats especials), per a la renta neta calculada per a l’àrea 

                                                 
52 Entrante, A. d. (2013). Anuari del Contribuent - Versió Online. Itàlia. 
53 Entrante, A. d. (2013). The Italian Revenue Agency. Itàlia. 
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estudiada i la seva categoria. Així doncs la estimació del valor de la renta neta d’una zona 
estudiada es realitza per comparació en funció de classe i renda, entre els valor de la base 
de dades de transaccions. 

Als béns immobles de característiques rústiques també es valoren partint del valor de la 
renta neta del immoble, que s’obté comparant amb immobles similars, així com en el cas 
d’immobles ordinaris. seguint els mateixos indicadors que el béns urbans. Un cop obtinguda 
la renta cadastral aquesta de la mateixa forma que en el cas anterior es multiplica per la 
superfície de la parcel·la. 

En aquest cas les condicions a comparar i tenir en compte són els tipus de conreu, en funció 
de la seva productivitat que ve determinada per factor agrònoms, topogràfics i econòmics. 

En el cas que l’edifici s’estigui construït la seva renda cadastral serà igual al resultant 
d’aplicar el mètode del cost, sempre que es pugui aportar la documentació adient (integrada 
pel PEM) 

 Anomenat per comparació – Mètode comparació 

En el cas de que no es tingui referències per aquest tipus d’immoble, es procedirà a 
determinar el seu valor a partir d’un estudi del seu valor de mercat, en funció de la seva 
localització, per comparació. 

Classificació d’actius 

Els actius es classifiquen en urbans i rústics de la següent forma: 

Propietats amb finalitats ordinàries: 

Habitatges senyorials 

Habitatges civils 

Habitatges econòmics 

Tipus comú d’habitatge 

Habitatge rural 

Cases residencials 

Habitatges rústics 

Castells i palaus 

Habitatge típic de la zona 

Oficines 

Escoles 

Residències ancians 

Presons i reformatoris 

Oficines públiques 

Laboratoris de ciències en escoles 

Biblioteques 

Capelles i temples 

Graners o estables 

Propietats amb finalitats de lucre: 

Fàbriques 

Hotels i pensions 

Teatres, cinemes, sales de concerts 

Bancs o entitats financeres 

Llars del jubilat 

Edificis i locals per activitats esportives 
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Edificis construïts o adaptats a les 
necessitats industrials 

Edificis construïts o adaptats a les 
necessitats especials 

Ponts, peatges privats 

Fàbriques de producció amb finalitats 
agrícoles 

Propietats amb finalitats especials: 

Estacions de servei de transport, terra, 
mai i aire 

Ponts municipals 

Urbanització i edificis públics de 
necessitats especials 

Fortificacions 

Enllumenat públic, semàfors. Etc.. 

Edificis industrials públics 

Edificis relacionats amb la sepultura 

La resta d’edificis no inclosos en els dos 
primers grups

 

Revisió valoració 

La reavaluació dels valors de la renda cadastral es porta terme cada 10 anys, i els valors 
s’actualitzen mitjançant l’aplicació de percentatges, per incorporar dins del valor del immoble 
el cost de la vida, sent així com que en la norma s’exposa que el augment  registrar a Itàlia, 
és aproximadament del 5% per revisió. 
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CADASTRE LETÒNIA 

Informació de l’òrgan  

LR Valsts Zemes Dienests 

"Servei Estatal de Terres” 

Direcció web:   http://www.vzd.gov.lv/ 

Tipus de Cadastre 

A Letònia el Registre de la Propietat forma part del Cadastre. El servei de terres està sota la 
supervisió del Ministeri de Justícia, i està reglat per la (Reglament del Servei de Terres del 
Estat, 2011)54 i dins de les seves competències es troba el coneixement de la terra 
juntament amb la riquesa nacional i el seguiment del correcte ús del sòl i la seva protecció. 

Utilitats del Cadastre 

El servei de Terres té l’objectiu de prestar els següents serveis: 

 -Activitats nacionals relacionades amb el Cadastre Immobiliari. 

 -Proporcionar un Registre de la propietat estatal. 

 -Proporcionar una informació topogràfica molt detallada. 

 -Realitzar la Valoració Cadastral dels béns Immobles . 

 -Participar en la política pública de reforma agrària. 

 -Fer i mantenir les estructures per a al realització dels aixecaments cadastrals. 

Així doncs l’objectiu del Cadastre a Letònia, és la recol·lecció de la informació dels béns 
immobles, i al prestació d’una amplia gama de serveis relacionats amb la gestió geogràfica i 
la informació territorial. 

Funcions  del Cadastre  

Tal i com regula el article 3 de la (Reglament del Servei de Terres del Estat, 2011), les 
funcions de la Oficina de Terres es classifiquen de la següent manera: 

Cartografia 

 -Manteniment i millora dels sistemes d’informació sobre béns immobles del Cadastre. 

 -Manteniment i millora del sistema de gravació de terres. 

-Presentació d’informes d’usos del  sòl, i la planificació de projectes determinats pels 
actes jurídics. 

                                                 
54 Reglament del Servei de Terres del Estat, 20.12.2011,  (Letònia 20 / Desembre / 2011). 
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 -Funcions cadastrals de gestió del sòl. 

Registre 

-Registrar la propietat dels béns immobles coma conjunt d’objectes, format per la 
parcel·la, l’edifici i altres construccions vinculades a ella, juntament amb la informació 
escrita de les dades espacials i l’actualització, mitjançant les dades obtingudes per el 
sistema de d’informació Cadastral. 

-Manteniment de la disposició de la transmissió de dades públiques. 

-Presa de decisions sobre la restauració dels drets de la propietat o la concessió de 
la propietat del terra en les zones rurals. 

Valoració 

 -Manteniment de la Base de dades del mercat immobiliari. 

 -Realitzar la zonificació i el disseny d’aquetes, basant-se en el valor cadastral. 

 -Càlcul del valor cadastral. 

Donat que és propòsit d’aquest treball recollir la metodologia del sistema de valoració, a 
continuació s’explicarà de forma més detallada la metodologia de valoració. 

Característiques generals 

La valoració Cadastral és una valoració massiva, que es tracta d’una avaluació periòdica 
fonamentada en la informació del mercat (valor de mercat ,costos de construcció), però ha 
diferencia d’altres sistemes, respecte l’any anterior a la licitació. Aquest procés es pot 
plantejar també amb una valoració unitària. La metodologia per valorar es recull la (Regles 
sobre les normes de valoració cadastral, 2006)55. La finalitat de la valoració, és la 
determinació de la càrrega impositiva sobre béns immobles, en quan als impostos sobre 
béns immobles, i els relatius a la donació o herència dels béns immobles. El sistema 
persegueix obtenir una RC, el més propera possible al valor de mercat, sense tenir en 
compte les característiques individuals dels béns immobles. 

Metodologia per a la determinació de la Renta Cadastral 

La RC, la calcula el Departament de Terres de l’Estat, en base a la informació recollida en 
les bases de dades de transaccions del Cadastre, recollits en els 2 últims anys, aquesta es 
classifica en funció de la seva localització, l’ús i la seva superfície. Un cop determinat aquest 
valor s’aplica un coeficient reductor. Aquest coeficient s’aplica per deduir de les transaccions 
registrades, aquells fets que la norma no contempla com a criteris per a valorar el bé 
immoble, així com característiques del paisatge o les vistes, que per altre banda si 
condicionen el import de les transaccions. Aquesta es pot duu a terme de forma individual i 
de forma massiva, de tot un terme municipal. 

 

 

                                                 
55 nº305, Regles sobre les normes de valoració cadastral (Letònia 18 / Abril / 2006). 
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Metodologia de valoració 

La valoració, es fonamenta en el desenvolupament de la zonificació segons valor cadastral 
registrat, i es procedeix a la revisió de la valoració en funció de variacions en les condicions 
de mercat observades, relacionades amb les rentes de mercat, els valors de mercat i els 
preus mitjos de construcció. 

Per a realitzar la valoració, es necessita el valor cadastral base, que s’obté a partir de : 

-El valor de la  zonificació, distribuït en mapes de zones homogènies, que agrupa 
béns immobles. 

 -Sòl edificable, determinat per el valor del sòl i els factors d’ajust estàndard. 

 -Sòl natural o rural, en funció de la qualitat de la terra. 

 -Edificis, definit pel tipus de construcció, en funció del tipus i dimensions. 

 -Enginyeria civil, valors base per a immobles relacionats amb la enginyeria. 

El fet que determina el mètode a utilitzar a diferencia d’altres sistemes cadastrals, no es el 
tipus d’actiu sinó de la disposició de dades, que està determinada per la informació 
registrada, pel Registre de terres de les transaccions inscrites de béns immobles. Les 
informacions sobre els lloguers son proporcionades per les autoritats locals, i els costos de 
construcció es determinen mitjançant consell de ministres. Els mètodes de valoració són: 

-Comparació de transaccions: Aquest és el mètode més comú, que es centra 
principalment en els sector de l’ús residencial i rural. 

La informació que s’avalua, és la informació sobre compres, els contractes 
d’arrendament, els costos de construcció, la oferta i demanda al mercat immobiliari, 
la activitat del mercat immobiliari, i els canvis d’índex de preus i la seva tendència. 

 -Capitalització de rentes: es basa principalment el sòl d’ús forestal, i es fonamenta 
en índexs que depenen del tipus d’ús. 

-Cost de reposició: Quan no es disposa d’informació suficient per realitzar el 
mètode de comparació. Parteix de la mitja dels preus de construcció registrats. 

Classificació d’actius 

Els actius que diferencia són tenint en compte que valora terreny i edifici en un mateix grup: 

 -Grups d’immobles rurals 

 -Grup d’immobles residencials 

 -Grups d’edificis industrials 

 

 

 -Grups d’immobles comercials i públics 
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Revisió valoració 

La revisió de terres s’ha de realitzar cada 4 anys, realitzant correccions sobre la RC cada 2 
anys. 

 

CADASTRE LITUÀNIA 

Informació de l’òrgan  

Valstybés Imoné Regsitru Centras 

"Empresa Estatal del Centre de Registres”  

Direcció web:   http://www.registrucentras.lt/ 

Tipus de Cadastre 

A Lituània, el Cadastre i el Registre de la propietat, són el mateix òrgan i estan sota la 
supervisió de 5 Ministeris diferents; Interior, Agricultura, Medi ambient, Hisenda i Justícia. La 
norma que regula les atribucions de Cadastre Immobiliari és la (Llei del Cadastre 
Immobiliari, 2000)56. 

Utilitats del Cadastre 

El Cadastre Immobiliari de béns immobles, te les finalitats principals de registrar la propietat i 
de la seva valoració, cal destacar que en l’àmbit de la valoració, fa servir una base de dades 
de registres de transaccions reals, a partir de la qual es porten a terme l’avaluació del sòl i 
les seves construccions. Per aquest treball foren premiats al 2007 amb el premi a la 
“Excel·lència en la Valoració”. 

Les principals funcions que desenvolupa el Cadastre immobiliari són: 

-Registre dels béns immobles, amb l’assignació de drets reals sobre ells i altres fites 
jurídiques. 

-Realitzar els mesuraments per al Cadastre de béns immobles. 

 -Realitzar el mesurament cadastral i verificar les dades d’entrada a les bases de 
dades Cadastrals. 

 -Organitzar i portar a terme els estudis de mercat. 

 -Realitzar de forma unitària o massiva la valoració dels béns immobles. 

 -Crear i publicar els resultats de els valoracions dels béns immobles i els mapes 
cadastrals. 

 -Preparar i publicar un registre de béns arrels i les estadístiques fruit de la valoració 
de la valoració dels béns immobles. 

                                                 
56 Llei del Cadastre Immobiliari, Nº. VIII-1764 (Lituània 27 / Juny / 2000). 
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-Proporcionar i realitzar les dades geogràfiques, mapes i dades del estudi de mercat. 

Funcions del Cadastre 

Cartografia 

La gestió de la informació cadastral, es porta a terme gràcies a l’ús del sistema SIG57, que 
s’encarrega de registrar geogràficament les àrees cadastrals, indicant el seu límit i el model 
que en aquesta s’aplica, la ocupació de les construccions, juntament amb l’eix del carrers i 
els límits de les propietats. 

Segons el article 8, les dades Cadastrals referents als béns immobles s’han de comprovar 
mitjançant els mesuraments cadastrals que consten de la identificació dels límits de la 
parcel·la, el mesurament de la parcel·la, la determinació d’una àrea a la parcel·la, calcular el 
valor del sòl segons les dades facilitades pel govern, determinar els contorns del edifici o 
altres estructures, determinar el propòsit de l’edifici, el valor de l’estructura segons valors del 
govern, dibuix dels plànols en planta de la propietat, i transmetre aquesta informació al 
Registre. 

Registre 

Segons el Article 6 de la (Llei del Cadastre Immobiliari, 2000), es registra la informació 
pertinent a la propietat i al immoble si es que hi és. En quan a la propietat, les dades que es 
registren són totes aquelles dades que fan referència al bé immoble, partint del identificador i 
el codi de l’àrea cadastral, l’ús de la terra, la superfície, si disposa de classificació agrícola, 
el valor del sòl establerts pel govern, el preu de compra i la data, i altres termes. 

En quan a la informació sobre els Immobles, quin és el objecte de la construcció, els 
paràmetres estàtics del immoble, el valor del bé determinat per el govern, el valor estètic, el 
deteriorament físic i estètic, el preu de compra i la data, si està en procés de construcció, el 
producte final i l’estat en que es troba, la ubicació de la parcel·la, número de locals 
comercials, número d’habitatges i altres termes legals. 

Valoració 

Característiques generals 

La base per a la valoració és el valor de mercat, fruit de dades reals de transaccions. 
Aquesta base  de dades es recollida i gestionada, per la part del Registre. Aquesta permet 
obtenir un sistema analític que possibilita la obtenció d’anàlisis de mercat de béns immobles, 
de forma àgil i eficient. La valoració només es realitza per al sòl i les construccions tal i com 
indica la (Resolució del Cadastre Immobiliari, 2002)58, al article 149.2, la norma que 
expressa les regles de valoració és la (Resolució per a laprovació de les normes de 
valoració dels béns immobles, 2011)59. La finalitat és determinar el valor del impost sobre la 
propietat. 

                                                 
57 Sistema Cadastral de Geo informació 
58 Resolució del Cadastre Immobiliari, Nº.86-2043 (Lituània 15 / Abril / 2002). 
59 Resolució per a l'aprovació de les normes de valoració dels béns immobles, Nº.1049 (Lituània 23 / 
Febrer / 2011). 
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El límit de la valoració, està marcat per el valor obtingut fruit de comparar transaccions reals 
de béns immobles de similars característiques, fet origina un valor de mercat. 

Metodologia per a la determinació de la Renta Cadastral 

El centre de Registre publica l’índex de preus dels béns immobles per trimestre, fet que 
reflexa el comportament del mercat, el Registre dóna accés als ciutadans per realitzar 
consultes i obtenir informació sobre els preus de les transaccions passades. Els mètodes 
que es fan servir per a la valoració de sòl són, el mètode comparació i de capitalització de 
rentes. 

L’àmbit de l’avaluació, és principalment massiu a nivell municipal, encara que també es 
poden sol·licitar revisions individuals del valor i per tant inclou la realització de valoracions 
unitàries. 

Metodologia de Valoració – Classificació d’actius 

La valoració es porta a terme realitzant el mapa de valor, que determina les zones del valor 
de béns immobles i altres paràmetres, que es calculen en funció del valor de mercat. 

Per obtenir el valor cadastral dels béns immobles, es pot fer per comparació o per 
capitalització d’ingressos, per a les valoracions massives de béns immobles, amb la 
finalitat d’obtenir el valor de mercat, a partir de les dades del Cadastre Immobiliari, i el 
Registre de la propietat. En cas de no existir suficients transaccions registrades per 
poder aplicar el mètode, es designen taxadors que realitzaran el estudi de mercat 
pertinent a fi d’obtenir el valor de mercat. 

Quan es porta a terme comparant, s’avaluen els preus de venta, i quan s’avaluen els 
ingressos, es tenen en compte els fluxos de caixa descomptats o dit d’una altre forma 
la capitalització dels ingressos. 

Aquests sistema es fonamenta a partir de criteris de fiabilitat estadística de les dades 
de mercat, per determinar models d’avaluació. Només es fan servir les dades 
estadísticament fiables. Aquest mètodes es fans servir per a valorar sòls, que poden 
ésser del següents tipus: 

-Comercial  

-Residencial 

-Espai comunitaris 

 -Indústria 

-Agricultor 

Per a la valoració de els construccions, s’utilitza el valor de reposició, a partir de l’estimació 
del la superfície construïda del bé i el valor mitja de preus de la construcció.  

A aquest valor després se li han d’aplicar una sèrie de modificadors per ajustar el seu valor, 
a partir de la depreciació física per l’antiguitat de l’edifici. Els actius que diferencia són: 

 -Edificis d’oficines o locals 

 -Habitatges  

 -Comercials 
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Revisió Valoració 

La revisió dels valors es produeix de forma anual el sòl i els edificis lligats a activitats 
econòmiques, i els edificis la revisió es produeix en funció de l’actualització que es porten a 
terme en els valors de mercat. 

 

CADASTRE LUXEMBURG  

Informació de l’òrgan  

Adiministration du Cadastre et de la Topographie 

"Administració de Cadastre i topografia”  

Direcció web:   http://www.act.public.lu/ 

Tipus de Cadastre 

El Cadastre a Luxemburg, integra el Registre de la propietat, donat que integra les funcions 
de Registrar la documentació literal i gràfica de les propietats. Les activitats del Cadastre 
estan regulades per la (Llei sobre la organització del Cadastre i la topografia, 2002)60 i 
pertany al Ministeri d’agricultura. 

Utilitats del Cadastre 

Les principals funcions del Cadastre, són la creació i manteniment de la documentació literal 
pertinent, els drets dels propietaris sobre els béns immobles, i la realització de la 
documentació gràfica, anomenada mapes cadastrals, que defineix de forma gràfica el 
contingut literal. 

Funcions del Cadastre 

Cartografia 

Aquesta és la part més important del Cadastre de Luxemburg, aquestes activitats estan 
reglades per la (Llei sobre l'administració del Cadastre i la topografia, 2002)61, les tasques 
principals són: 

-Realització del mapa cadastral, que informa e identifica els paquets de sòl i 
construcció, mitjançant la definició gràfica, per diferenciar les parcel·les veïnes 
juntament amb la identificació del propietari i el número de parcel·la.  

-Les operacions tècniques de creació, eliminació,  modificació o establiment de límits 
de la propietat, amb al finalitat de realitzar el aixecament Cadastral, que s’adjuntarà a 
la informació literal del registre. 

 -Realització del Cadastre vertical, identificat aquest com la representació de totes 
aquelles construccions que tenen més d’un propietari o que estan integrades per més 
d’un, i que es troben en un règim de divisió horitzontal. La finalitat d’aquest estudi es 

                                                 
60 Llei sobre la organització del Cadastre i la topografia, 2740 (Luxemburg 25 / Juliol / 2002). 
61 Llei sobre l'administració del Cadastre i la topografia, 2744,  (Luxemburg 25 / Juliol / 2002). 
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determinar les unitats de divisió, les quals estan destinades a la propietat privada i 
àrees comunes 

Registre 

El Registre s’encarrega de registrar la informació referent a la identificació de les parcel·les, 
que composen el municipi, la secció del mapa cadastral on es troba i el identificador 
cadastral, la direcció, i l’ús del bé immoble, juntament amb la informació de la propietat. 

La informació de la propietat està composada, per el propietari i el ocupant, identificats per el 
tipus de persona legal (física o jurídica), els seus noms i cognoms, el número d’identificació 
personal nacional i si hi ha grups de propietaris. 
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CADASTRE MALTA  

Informació de l’òrgan  

Land and Public Registry 

"Registre públic de terres”  

Direcció web:  http://www.gov.mt/ 

Tipus de Cadastre  

A Malta no hi ha Cadastre, i només hi ha Registre de la propietat, la normativa que el regula 
“Land Registration Act, chapter 296”62, així doncs no es tindrà en compte per aquest estudi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Llei del Registre públic, capítol 296 
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CADASTRE PAÏSOS BAIXOS   

Informació de l’òrgan  

Kadaster 

"Catastre”  

Direcció web:  http://www.kadaster.nl/ 

Tipus de Cadastre  

El Cadastre a els Països Baixos o Holanda, està format per el Cadastre i el Registre de a 
Propietat. Les activitats del Cadastre estan regulades per la (Llei de la privatització de la 
Direcció Nacional del Cadastre, 2013)63, i forma part del Ministeri de Finances. 

Finalitats del Cadastre  

El Cadastre és l’òrgan encarregat de recollir i registrar la informació administrativa referida 
als béns immobles, les dades espacials, els drets reals inscrits, i la documentació 
d’hipoteques, donades les condicions en certa manera peculiars de propietats als Països 
Baixos, es poden arribar a registrar, vaixells, embarcacions etc... 

El Cadastre també és responsable de la realització de la topografia nacional i manteniment 
del sistema nacional de referències espacials nacional. 

Funcions del Cadastre  

Cartografia 

La informació cartogràfica, està recollida en el mapa cadastral, que conté: 

 -La designació Cadastral de la parcel·la. 

 -Les fronteres nacionals i les fronteres de província i municipi. 

-La representació dels límits de la parcel·la i de l’ocupació en planta de la 
construcció. 

Registre 

La informació registral dels béns immobles, és la següent : 

-El nom  cognoms, adreça, lloc de naixement i estat civil del propietari, o del 
beneficiari del bé immoble excepte el cas de que es tracti d’una servitud. 

-La designació dels drets legals que limiten la propietat. 

-La mida de la parcel·la cadastral, i les dades relatives als límits . 

                                                 
63 Llei de la privatització de la Direcció Nacional del Cadastre, 14.02.1994 (Pïsos Baixos 1 / Gener / 
2013). 
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El Cadastre també s’ocupa del registre de les transaccions realitzades en l’àmbit nacional, 
oferint així una llista cases i apartaments que han sigut venuts per particulars, aquestes 
dades es fan servir realitzar els estudis de mercat pertinents, realitzats pels municipis, que 
són els encarregats de realitzar les valoracions per determinar la càrrega fiscal dels béns 
immobles. Així doncs el Cadastre només aporta aquesta informació. 
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CADASTRE POLÒNIA 

Informació de l’òrgan  

Glówny Urzad Geodezji i Kartografii 

"Seu de la Geodèsia i la Cartografia”  

Direcció web:  http://www.gugik.gov.pl/ 

Tipus de Cadastre  

A Polònia, El Cadastre i el Registre de la propietat són òrgans independents, llavors el 
Cadastre només genera la base de dades cartogràfiques que serveixen de suport per a 
altres Ministeris, així com Infraestructures, Economia, Medi ambient, i Agricultura entre 
d’altres. I les seves activitats estan reglades per la (Llei de les infraestructures d'informació 
espacial, 2010)64. 

Utilitats del Cadastre  

El Cadastre a Polònia només té una finalitat que és la d’oferir un servei eficaç i eficient als 
ciutadans i a les administracions del Estat, en l’accés a la informació actual relacionada amb 
al cartografia i la geodèsia, i la creació d’infraestructures modernes d’informació espacial. 

Funcions del Cadastre  

Llavors les úniques funcions que aquesta té, es la relacionada amb la cartografia que estan 
reglades per la (Llei de les infraestructures d'informació espacial, 2010), i es composa dels 
següents punts: 

-Supervisió de l’aplicació de les polítiques estatals en el camp de la geodèsia i la 
cartografia. 

-Actua com autoritat superior en referència al Codi Administratiu, en relació als 
inspectors provincials de topografia i cartografia, així com la supervisió i el control de 
les seves accions. 

 -Desenvolupar la investigació i el desenvolupament en l’àmbit de les normes 
tècniques sobre la fotometria, la geodèsia per satèl·lit, la cartografia i la informació 
del territori nacional. 

-Establir i mantenir les infraestructures del geoportal d’informació espacial. 

Són molts els usos als que respon la informació recollida pel Cadastre, ara bé, donat que el 
l’estudi te una relació amb la gestió de béns immobles, i no pas en les tècniques 
d’aixecament topogràfic, es vol ressaltar el contingut del article 24, apartat 6 on s’especifica 
quina informació s’ha d’intercanviar amb el Registre de la propietat: 

 -Els límits estatals 

                                                 
64 Llei de les infraestructures d'informació espacial, UE L 108 (Polònia 4 / Març / 2010). 
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 -Els límits de les parcel·les i els edificis 

-Divisions realitzades per òrgans de govern a fi de crear zones de gestió per a 
diverses funcions, relatives a les tasques de cada departament. 

-La superfície en planta de la parcel·la i les construccions. 

-La adreça i la seva localització espacial 

-El nom de les localitats i les seves parts així com barris, districtes, etc... 

 

CADASTRE PORTUGAL 

Informació de l’òrgan  

Instituto Geográfico Português 

"Institut Geogràfic Portuguès”  

Direcció web:  http://www.igeo.pt/ 

Tipus de Cadastre  

El Cadastre de Portugal només es responsable del Cadastre Parcel·lari, i és un òrgan 
separat del Registre de la propietat. Forma part del Ministeri de medi ambient. I les activitats 
d’aquest estan regulades per la (Llei sobre l'exercici de les activitats de la geodèsia, 
cartografia i cadastre, 2012)65. 

Utilitats del Cadastre  

Les finalitats de IGEO66 és promoure la creació d’una base de dades geogràfiques, per al ús 
del ciutadà, professionals i altres administracions que necessitin aquesta informació. Per 
realitzar aquesta tasca, diferents entitats col·laboren amb IGEO, aquestes són, la  
DGT(Direcció General del Territori), la ICNF(Institut per a la conservació de la Natura i la 
Silvicultura) i la IHRU(Institut de l’Habitatge i la Renovació Urbana). 

Funcions del Cadastre  

Els sistema IGEO, està plantejat com un sistema OPEN DATA, aquest sistema es 
fonamenta en un sistema lliure, d’ús, de reutilització i redistribució per qualsevol persona, i 
està construït sobre els següents 4 principis: 

-Les dades han de trobar-se accessibles en el seu conjunt i amb un cost que 
excedeixi la seva producció, preferentment aquestes dades s’emmagatzemaran a 
Internet. 

-Les dades proporcionades han d’estar disponibles amb la finalitat de permetre la 
seva reutilització i la integració en altres conjunts de dades. 

                                                 
65 Llei sobre l'exercici de les activitats de la geodèsia, cartografia i cadastre, 20/2012 (Portugal 13 / 
Març / 2012). 
66 Institut Cartogràfic Portuguès 
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-El seu ús ha d’estar permès a qualsevol entitat, ja sigui individual o col·lectiva. 

-Les dades han de ser capaces d’integrar-se en diferents sistemes i organitzacions 
per treballar de manera conjunta, i ser capaces d’integrar diferents fonts d’informació. 

La informació geogràfica disponible, segons els òrgans que la subministren és : 

DGT -Cartografia Base 

 -Geodèsia 

 -Ordenació del territori 

ICNF -Xarxa Nacional d’àrees 
classificades 

 -Àrees protegides 

 -Aiguamolls Ramsar 

 -Arbres d’interès públic 

 -Àrees cremades 

-Plans de Gestió Forestals 
Regionals 

 -Zones d’intervenció forestal 

-Punts d’intervenció del nematode 
de la fusta del pi 

-Zona d’Amortiment de nematode 
de la fusta del pi 

 -Distribució de les Espècies 

IHRU -Patrimoni Protegit 

 -Patrimoni Sense Protegir 

 

Tota aquesta informació es pot consultar a partir de sistemes SIG, o aplicacions mòbils. Així 
doncs el Cadastre de Portugal és realment transparent, doncs pot subministrar gran 
quantitat d’informació sense exigir molts requisits, i permet un grau d’interacció molt ampli 
amb el ciutad
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CADASTRE REGNE UNIT 

Informació de l’òrgan  

Homeland Registry of England and Wales 

"Registre de la terra d’Anglaterra i Gales”  

Direcció web:  http://www.landregistry.gov.uk/ 

Tipus de Cadastre  

Al Regne Unit, no hi ha Cadastre, només existeix Registre de la propietat i només 
s’encarrega de registrar de la terra, m’entres que les atribucions de la realització de la 
base cartogràfica nacional, és del “Land Surveys”, però que en cap cas es pot 
considerar un Cadastres pròpiament dits. 
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CADASTRE REPÚBLICA TXECA 

Informació de l’òrgan  

Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre 

"Oficina Txeca de Topografia, Cartografia i Cadastre”  

Direcció web:  http://www.cuzk.cz/ 

Tipus de Cadastre 

El Cadastre de la República Txeca, és un organisme multi funcional, donat que 
incorpora les tasques del Cadastre i la topografia, juntament amb el Registre de la 
Propietat, i donat que les valoracions depenen del Ministeri d’Hisenda i la determinació 
les bases el Cadastre aporta informació a aquests òrgans per tal de realitzar aquesta 
tasca. L’activitat del Cadastre està regulada per la (Llei del Cadastre, 2013)67. 

 Utilitats del Cadastre 

El Cadastre de la República Txeca, és un conjunt de dades sobre la propietat 
immobiliària a nivell estatal, les qual estan llistades i registrades, juntament amb la 
descripció de la seva determinació geomètrica i posicional.  També inclou les probes 
de la propietat i altres drets reals juntament amb les dades de les parcel·les i els seus 
propietaris.  

Així doncs el Cadastre ofereix la informació Geodèsica, on s’inclou el mapa cadastral i 
el conjunt d’informació descriptiva, que inclou informació sobre les àrees cadastrals de 
parcel·les, els edificis, habitatges i locals no residencials, els seus propietaris i altres 
beneficiaris, les relacions jurídiques i drets sobre la propietat. 

 Funcions del Cadastre 

Cartografia 

La informació geodèsica que està inclosa en el Cadastre es la que es detalla al article 
5: 

-Realització i manteniment del conjunt d’informació geo espacial que inclou el 
mapa cadastral. 

-Conjunt d’informació descriptiva que inclou la informació de la superfície de la 
parcel·la, el tipus de terreny,dades sobre el edifici, dades sobre els preus i els 
drets inclosos els propietaris i beneficiaris. 

El contingut de la informació geodèsica es llavors, el mapa cadastral, composat per un 
mapa a gran escala a nivell estatal, que conté les fronteres nacionals i els límits de les 
diferents zones cadastrals, les unitats administratives territorials, i els límits de la 
parcel·la i de l’edifici. 

                                                 
67 Llei del Cadastre, 256/2013 Sb (República Txeca 8 / Agost / 2013). 
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Registre 

Els termes a Registrar es torben al article 4, on s’indica que es registrarà la terra amb 
les següents dades: 

-La determinació Geomètrica i la posició de les propietats, juntament amb la 
superfície de la terra. 

-El tipus de terreny, nombre de parcel·la i la seva superfície, les dades de 
l’edifici les quals se’ls hi assignarà un identificador. 

-Dades sobre els valors, les dades per efectes fiscals i les dades que permetin 
la interconnexió amb informació d’altres sistemes. 

-Indicació de la temporalitat de l’edifico. 

-Detalls dels drets, inclosos els propietaris i els beneficiaris. 

-Detalls dels punts que detallen al posició geodèsica. 

Les dades de propietari, estarà composades per el seu nom i cognoms, la data de 
naixement i número de la seguretat social i la seva adreça permanent. 

La informació descriptiva està composada per, el nom de la zona cadastral, el codi de 
l’àrea cadastral, i el nom i el número del codi del municipi i de la regió, la pertinença de 
la terra, el número d’identificació de a propietat, el número de parcel·la, les parcel·les 
de superfície de cultiu, detalls de la construcció, i la informació sobre els drets sobre el 
sòl. 
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CADASTRE ROMANIA  

Informació de l’òrgan  

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara 

"Agencia Nacional del Cadastre i el Registre de Terres”  

Direcció web:  http://www.ancpi.ro/ 

Tipus de Cadastre 

A Romania, el Cadastre i el Registre de la Propietat formen un únic sistema unificat, tal 
com s’expressa a la (Llei del Cadastre i publicitat del béns Immobles, 2012)68, a 
l’article 1. I forma part del Ministeri de Justícia. 

Utilitats del Cadastre 

Les finalitats del Cadastre a Romania, estan definides al article 10, i es composen de 
la delimitació de les parcel·les, en base a les mesures del límits i de la posició de la 
parcel·la, juntament amb la determinació  l’àrea de sòl i construcció que resulta del 
mesurament cadastral. 

Aquesta també determina criteris tècnics necessaris per a la valoració dels béns 
immobles, que es faran servir per a la determinació dels impostos o altres càrrecs 
administratius, per part del Ministeri d’Hisenda, es així que el Cadastre només facilita 
aquesta informació, així que no realitza la valoració. I finalment la funció probatòria que 
s’aconsegueix amb el registre dels propietaris juntament amb el registre de la terra. 

 Funcions del Cadastre 

Les funcions del Cadastre estan reglades a l’article 4, i són les següents: 

Cartografia 

-Coordinar i controlar l’execució del Cadastre Immobiliari i garantir la inclusió en 
el Registre de la propietat els béns registrats. 

 -Execució de la cartografia, topografia i geodèsia, la fotogrametria i la 
teledetecció a tot el país. 

 -Elaborar reglaments i normes, que promocionin les tècniques, processos i 
metodologies compatibles amb les d’Europa, d’acord amb els avenços científics 
i tècnics en el camp del Cadastre, la geodèsia, la cartografia i la publicitat dels 
béns arrels. 

 -Organitzar el fons nacional de topografia i Cartografia, i les bases de dades 
integrades de Cadastre i Registre de la propietat. 

-Creació i actualització dels mapes oficials. 
                                                 
68 Llei del Cadastre i publicitat del béns Immobles, 7/1996 (Romania 8 / Febrer / 2012). 
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-Aprovar el contingut dels mapes topogràfics, plànols, atles, guies i altres 
documents cartogràfics destinats al públic.  

Registre 

-Assegurar el registre dels drets reals, que queden transmesos, modificats o 
extingits a petició del propietari o de notari públic. 

 -Garantir les apel·lacions d’inscripció amb els registres cadastrals. 

-Incloure la inclusió d’altres relacions jurídiques, drets personals, prohibicions, 
discapacitats i els disputes legals relacionades amb els béns immobles. 

-Construir, mantenir i administrar el registres electrònics nacionals, i construir i 
mantenir “INSPIRE Geoportal Romania”,  per tal de proporcionar compatibilitat 
amb  el geoportal de INSPIRE de la UE. 

El registre d’una propietat, ha de constar de les següents dades, explicades al article 
23: 

 -El identificador de la parcel·la. 

-La superfície de l’edificació, i si aquest està en construcció descriure el pla de 
construcció. 

-El nom del propietari. 

-Servituds establertes. 

-Fets jurídics, drets personals o altres relacions jurídiques i accions relatives a 
la propietat. 

-El dret d’usdefruit, ús, habitatge, privilegis hipotecàries .etc.. 
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CADASTRE SUÈCIA 

Informació de l’òrgan  

Lantmäteriet 

"Cadastre”  

Direcció web:  http://www.lantmateriet.se/ 

Tipus de Cadastre 

A Suècia el Cadastre té integrat els serveis del Registre de la propietat, per tal de 
proporcionar un servei de topografia i registre de la propietat. Les accions del Cadastre 
estan regulades per la (Llei dels Béns Immobles, 1970)69 i forma part del Ministeri de 
Medi ambient (representació gràfica) i del Ministeri d’Hisenda (Cadastre Fiscal). 

Utilitats del Cadastre 

Les finalitats del Cadastre és determinar mitjançant informació geogràfica i descriptiva 
dels béns immobles, les divisions de la propietat a Suècia. Les dades geogràfiques 
poden fer-se sevir per a realitzar mesuraments, per ajudar a la planificació de les 
actuacions al territori i a la cartografia en general. 

Aquest sistema serveix de suport a altres Ministeris, en especial a l’hora de determinar 
els valors dels immobles, per així establir la seva càrrega fiscal. 

Funcions del Cadastre 

Cartografia 

L’enquesta de la terra és responsable de la construcció i el manteniment del registre 
de geodèsia a Suècia i el sistema de referència nacional, que consisteix en la creació i 
manteniment dels punts de referència, amb una alta precisió determinada en planta, 
alçat i els valors de gravetat. 

El registre de la geodèsia, està integrat per tot el conjunt de mapes següents: 

 -Mapes de les localitats, que proporcionen informació sobre els carrers i 
edificis. 

-Mapes del immobles, que mostren informació dels edificis, el tipus de sòl, 
carrers i límits de la propietat. 

-Mapes de vials i carreteres. 

-Mapes geogràfics de gran escala per a treballs generals. 

Donat que es realitza un registre de les transaccions de compra i venta d’immobles, 
quan es realitza l’enquesta nacional de terres, a nivell municipal s’assignen zones de 

                                                 
69Llei dels Béns Immobles, 1970:988 (Suècia 17 / Desembre / 1970). 
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valor en funció de les dades recollides. Aquestes zones de valor son utilitzades per el 
Consell Nacional de tributs, per realitzar les valoracions del béns immobles. 

El sistema de cartografia compta a un registre de mapes històrics que determinen les 
antigues zones de captació d’impostos. 

Registre 

Les funcions del registre, són diverses en primer lloc ajuda  gestionar les vendes o 
transmissions de patrimoni a fi d’obtenir una base de dades de valor de transaccions 
de béns immobles, juntament amb la inscripció de les hipoteques en una propietat. 

La informació registrada per els béns immobles és la següent: 

 -La situació del terrenys i el seu identificador. 

 -Inscripció dels propietaris. 

 -La superfície de la parcel·la inscrita. 

 -Els límits de la propietat. 

 -Hipoteques o altres efectes fiscals afegits.  

 -Registre de les servituds i drets reals que afecten als béns immobles. 
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A.2  FINALITATS RC 

 

QUI PORTA ATERME LA RESTA DE FUNCIONS 

Alemanya – Transmissió patrimoni 

A alemanya anomenat Impost sobre l’adquisició immobiliària70, i que és un 4,5% del 
preu de venta. És responsabilitat del Ministeri d’Hisenda. 

Alemanya – Impost successions 

Compren les casuístiques d’herència o donació71, i es classifica segons categories i 
quanties en funció del grau de consanguinitat. I la porta a terme el Ministeri Federal 
d’Hisenda amb els seves pròpies normes de valoració. (Alemanya, 2013)72. 

Bèlgica – Transmissió patrimoni 

A Bèlgica aquest impost es calcula per mitjà, de l’aplicació d’un coeficient que ronda 
entre el 0,2 i el 12,5% del preu de venta o lloguer. L’encarregat d’aquest funcions és el 
Ministeri Federal de Finances, encara que no el Cadastre. 

Bèlgica – Impost successions 

Aquest impost es calcula sobre la base de la declaració de  els successions, per a 
estimar el valor de la propietat, els hereus o destinataris del bé immoble, estan obligat 
a presentar la declaració d’impostos que mostra el valor de propietat i es 
responsabilitat del destinataris calcular el valor de mercat del bé immoble, sota les 
regles del Codi PIL, aquest valor finalment es revisat per la IRS, i s’apliquen diferents 
coeficients en funció de la quantia i el grau de consanguinitat del beneficiari. 
L’encarregat d’aquest funcions és el Ministeri Federal de Finances, encara que no el 
Cadastre. 

Xipre – Impost successions 

Aquest impost fora derogat a Xipre el 1 d’Abril de 1997. 

Eslovènia – Transmissió patrimoni 

El impost de transmissió de patrimoni, es fonamenta en un 2% del preu de la compra, 
sempre que no s’hagi aplicat el Impost sobre el valor afegit, en la transmissió. La 
responsabilitat és del Ministeri d’Hisenda. 

Eslovènia – Impost successions 

El impost per successions i donacions, està regulat per la (Llei del impost de 
successions i donacions, 2006)73, i la taxació dels béns immobles, es troba sota 

                                                 
70Grunderwerbsteuer 
71 Zweckzuwendung 
72Llei d'herencies i Donacions (ErbStG), 1809 (Alemanya 26 / Juny / 2013). 
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decisió judicial, i l’ha de realitzar per part d’un notari, el imposta la està condicionat per 
el ordre successori, sent el hereu de primer grau de consanguinitat, està exempt del 
impost. Aquest està Reglat per el Ministeri de Justícia, donat que són els encarregats 
de verificar els hereus. 

 

 

Espanya – Impost successions 

El impost sobre donacions i successions, esta controlat per el Ministeri d’Hisenda, el 
text que la regula, és el (Reforma de llei d'impostos sobre successions i donacions, 
2014)74 , on es determina que el valor es determinarà per estimació directa, per part 
del Ministeri d’Hisenda, sota les seves pròpies normes, diferents de les del Cadastre ,i 
la base imposable es en funció del quantia imposable. 

Estònia – Transmissió patrimoni 

A Estònia el impost per transmissió de patrimoni, es porta terme només per IVA, i es 
responsabilitat del Ministeri d’Hisenda. 

Estònia – Impost successions  

A Estònia no s’aplica impost per successions, sinó que només s’han de costejar les 
despeses notarials. 

França – Transmissió patrimoni 

A França, per a la transmissió de patrimoni es fa servir el IVA, que pot variar el seu %, 
en funció del tipus de producte. Aquest està controlat per el Ministeri d’Hisenda. 

França – Impost successions  

Els impostos per successions i donacions, que es calculen en funció de la quantia 
transferida, que està regulada per la (Reforma de la llei sobre successions i donacions, 
2006)75 i la porta a terme un taxador judicial, un agent judicial o un notari, i en funció 
del grau consanguinitat, sent el primer hereu exempt d’aquest. Aquesta tasca es 
responsabilitat dels notaris, que tenen l’actuació regulada per el ministeri d’Hisenda. 

Hongria – Transmissió patrimoni 

El impost de transmissió de patrimoni, es calcula a partir del preu de la transferència. 
Aquest està regulat per el Ministeri d’Hisenda. 

Hongria – Impost successions  

A Hongria per a la determinació del valor del Impost per successions, es determina en 
funció dels grua de consanguinitat i de la quantia, per trobar la quantia, s’usa la (Llei 

                                                                                                                                            
73 Llei del impost de successions i donacions, 117/2006 (Eslovènia 16 / Novembre / 2006). 
74 Reforma de llei d'impostos sobre successions i donacions, 184 (Espanya 8 / Juny / 2014). 
75 Reforma de la llei sobre successions i donacions, 20006-728 (França 23 / Juny / 2006). 
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d'impostos, 2014)(Illetéktörvény (ITV))76, fet que desvincula la valoració cadastral 
d’aquesta, encara que persegueixen el valor de mercat. La responsabilitat en aquest 
cas recau sobre els notaris, de cada zona i finalment sobre l’Administració d’Hongria 
per el control financer i la fiscalitat. 

Lituània– Transmissió patrimoni 

Aquesta està controlat per el Ministeri d’Hisenda, i es 0,45% del preu de la transacció, 
que no pot ser inferior a 30€, ni superior a 5.800€. 

Lituània – Impost successions  

El impost per successions i donacions, es calcula com a un percentatge del valor 
imposable dels béns heretats, per a determinar el valor, tal i com explica la (Llei 
d'impost sobre successions, 2002)77, on especifica que la Valoració s’ha de portar a 
terme personal autoritzat per l’Administració, per a realitzar certificats de successions, 
així doncs es responsabilitats del notaris i del Ministeri de justícia portar a terme 
aquesta. 

 

  

                                                 
76 Llei d'impostos, 2014.VIII.21 (Hongria 21 / Agost / 2014) 
77 Llei d'impost sobre successions, IX-1239 (Lituània 10 / Desembre / 2002). 
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A.3  TRADUCCIÓ NUCLI PFG ANGLÈS 

2.0    METHODOLOGICAL EXPOSITION                                                           

This part of the study intends to answer to the needs to create a global framework to 
allow the classification of cadastral systems. Being true that every system has been 
created in a specific way towards the others, in order to make possible the comparison, 
we have to unify them in a referential framework that I will define in the following parts. 

Since for the analysis there will be used basic statistical techniques, throughout the 
explanation  it will be made reference to the variations of sample space as the member 
states are discarded due to lack of requirements for the cut. 

 

 2.1. METHODOLOGY OF THE COMPARATIVE STUDY 

To perform this study, it starts on the basis of comparative qualitative studies because 
of the following1 reasons: 

 The working environment is focused in simple sample space (28 countries). 
 The conclusions that we want to obtain with the results of the comparison do 

not have to serve as possible behaviours of a bigger population, but that they 
are destined to the determination of behavioural patterns defined in the aims of 
the studied population. 

 The results obtained do not have a quantifiable nature. 

The methodology to follow is put forward with a series of cut points and the subsequent 
development chosen from the revision of the state of art and the bibliography as it is 
explained in each part. Therefore, in the cut points, the dimension of the sample space 
will be affected since those states that do not have that characteristic will be discarded 
of the sample space and in the developing points. What it is intended to do, it is 
precisely to make bigger the exposed points and obtain no matter from the 
classification of those ones a reduced sample space. 

Developing point– it does not affect to the dimension of 
the sample 

Cutting point – Reduction of the dimension of the 
sample in case of answering "no" 
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For the comparison and obtaining of the conclusion of those, we will make use of a 
comparative matrix with polar questions  (yes/no questions) in which it will be put 
forward the horizontal distribution of the member Estates in relation to the dimension of 
the sample space and in a vertical axis the following entries, in nature of the revision of 
the cited studies and my own criteria so as to be able to fulfill the aims of the study. 

1. Do they have land registry? 

The first cut relates to which member states have land registry since as it can be 
confirmed in the revision of the state of art, not all countries of the EU do. This is 
because they consider that those functions that this registry has can be done by 
different institutions or by different methodological ways. 

It is essential to bring up this cut point since the study takes as sample space the total 
amount of member Estates that have a land registry institution. That corresponds to a 
cutting point given that the countries that do not have land registry of the sample space 
- reason for the dimension of the sample- could be reduced from this point. 

  

2. Register of the Integral Property 

Once determined the existence of Land Registry, it is important to establish which 
systems integrate that with the Property Registry, a fact that is clearly pinpointed and 
studied by  (Durán Boo & Velasco Martín-Vares, 2007)78 . This verification is done 
since land registries that have that integration, will surely take advantage of the easy 
access to the information of real estates, duplicates, etc. Therefore, we could establish 
that given that in Europe the tendency is to unify those two bodies, that system at first 
seems to be more efficient than the division of institutions and I reckon that it is 
necessary to check if this fact can be reflected in the valuation systems which they are 
the focus of that study. 

That part does not imply a reduction in the sample space dimension, but it has to be 
useful to develop point 1 of that methodological description, that throughout the 
comparison has to provide us with different criteria to be able to establish different 
relations. That part, hence, is a developing point between the different land registries. 
Hereto, the sample space will not be reduced. 

3. Utilities 

That division of cadastral utilities has been taken from the conclusions of (Napoli, 2003, 
p. 110)79 in which the author names and classifies the three big branches of activities 
that the cadastre can do. 

Cadastre of plots: All those cadastral systems that do the function of the graphic 
representation of plots understood as the representation of boundaries of the plot or 

                                                 
78 Durán Boo, I., & Velasco Martín-Vares, A. (2007). La relación entre el Catastro y el Registro 
de la Propiedad en los países de la Unión Europea (1). CT - Catastro , 8-30. 
79 Napoli, G. (2003). Comparación entre el catastro urbano de España e Italia. Estudio 
comparativo a través de casos prácticos. Catastro , 69-112. 
 

Summarised chart of the system of comparison and variation of sample 
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property, its location and measurement with the exception of all those bodies that their 
function is topographic and which are very linked to representation of the national land. 

Probatory cadastre: All those cadastral systems that associate to a plot real right or 
other characteristics linked to properties. Also, those which deduct rights to plots and 
register the right to property. 

Cadastral rent: All those cadastral systems that are destined to determine the 
impositive tax of real estates in order to collect taxes. 

 

That part is about a cutting point since sample space can be reduced due to the aims 
of this study as we will only take into account those states that have a valuation 
function. From this point on, it is when the study starts to open a broader line of study 
with different authors, cited in the revision of the state of the art. 

  

4. Function  

That division is the result of a series of functions found inside the study of the 
bibliography and that from my point of view, they represent the ways of developing the 
Cadastral Utilities, defined before. Therefore, this part complements the study of 
(Napoli, 2003).80 

‐ Land registry: Registry of the real rights and property. 
‐ Graphic representation: Graphic representation of towns and plots that form 

them. 
‐ Valuation: Use of different methods of valuation. It is used to do massive or 

single valuations of real estates. 
‐ Mortgage documents: The benefits of a mortgage are registered to their real 

estates. 
‐ Management of public property: Sale and purchase service of public property of 

a country. 
‐ Historical records: Storage of historical cadastral records. Its value is totally 

historic. 
‐ Transaction Database: Registry of the transactions done by a country so as to 

collect taxes of the real estates. 
‐ AVM systems: Automated valuation systems corresponding to IT applications. 

That part does not imply a reduction in the sample space since it just pretends to 
develop point 3 of the methodological description and provide with comparative 
criteria. So, once this point finishes, it is truly when the study broadens in contents on 
the basis of its proposed secondary aims. This will help to the correct fulfilment of the 
main aim of the study. 

 
                                                 
80 Napoli, G. (2003). Comparación entre el catastro urbano de España e Italia. Estudio 
comparativo a través de casos prácticos. Catastro , 69-112. 
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5. RC aims 

This part intends to classify the aims by which it is calculated cadastral rent. This 
section is the result of the revision of normative texts that define the functioning of each 
land registry. It is relevant for the study since it gives us information about fiscal 
authorities of the EU countries and about how from different valuation types can be 
treated a real estate in correlation to its purpose, together with the degree of implication 
that has each cadastre inside the tributary functions of a country. Therefore, this part 
has been done from the observed aims. 

‐ Taxes on real estates: Referred to those aims that deduct a tributary tax to the 
dominical title and to other real rights that fall on real estates inside a valuation 
scope. 

‐ Heritage transmission: Referred to those aims that use valuation in cases that 
there exists transmission or rent of a property – in that case real estates, among 
individuals. 

‐ Inheritances and donations Tax: Referred to those aims that use valuation in 
order to measure the rent that involves the patrimonial increase produced by 
the acceptance of an inheritance or a donation. Those legal acts work the same 
way as legal taxes do. 

That part does not imply a reduction in sample space since it is only developed in point 
3 of the methodological description and aims to provide with comparative criteria. 

 

6. Actives 

In that classification we seek to determine the different types of actives that value the 
different cadastral norms on the basis of the bibliographical study. Moreover, it is 
essential to establish an active base among the member states that present cadastral 
valuation systems for real estates as to understand the valuation systems, I think it is 
relevant to establish a relationship with the actives we contemplate. 

Those definitions pretend to be generic and there are out of the legal framework of the 
state standards in order to cope with the series of defined actives for sample space in 
relation to point 3. 

‐ Urban Land: All that land that is integrated in a legal and effective way inside 
the funds and own services of the urban population centres. It will be 
understood that it is like that irrespective of whether the plots of land are 
buildable or not, but that they count on their resources and required services by 
their corresponding urban legislation. Likewise, they need to be named like that 
without need of working to establish the needed facilities or services. Inside this 
group, it is included because of their similar characteristics in relation to the 
following comparison the urban land and the one for development. 

‐ Agricultural land: It is the kind of land that it is not part of the urban land and 
that includes the classification of undeveloped land. It is also exclusively 
destined for activities related to agriculture or different economical activities of 
the same nature. 
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‐ Buildings or constructions: Referred to those systems that take into account the 
main buildings or constructions that are linked to a plot of land and need to 
have a permanent role. 

‐ Private units: Referred to those systems that distinguish private properties of 
buildings with a horizontal property regime. 

‐ Outdoor facilities: Referred to those systems that take into account auxiliary 
constructions or outdoor facilities that are normally linked to an economic 
activity or that they deal with not very important constructions and that they are 
complementary. 

‐ Commercial  actives: Referred to those systems in which they have into 
account the capacity to generate benefits of the main building or construction 
and they are treated in a different way to all buildings or construction of for 
example: residential use. 

‐ Industrial facilities: All those real estates that even they are linked to an 
economic activity. Their activity makes them be different to those real estates 
linked to economic activities and therefore, they receive a special distinction. 

‐ Real estates of special characteristics: Referred to those real estates that are 
not included in the other categories and that normally have their own norms of 
valuation depending on the type of real estate that is being valued. That is why 
the integrated real estates in that group have important differences among 
them. 
 
That part corresponds to a developing point since it does not involve a 
reduction of sample space as it develops the main aim of the study. 
 

7. Massive valuation area 

In order to be able to understand cadastral systems I think it is important to compare 
which areas form cadastral valuations since there is no specific documentation 
updated.  That division has been done in accordance to the bibliographical revision of 
the norms of cadastral systems. 

- Industrial site: Referred to those valuations that have as an area industrial sites of 
valuation that are not in the city centre. Therefore, they subdivide the town in similar 
areas. 

- Town: Referred to those valuations that are done in all the municipality. 

- UNITÀRIES: Referred to those systems of valuation that intend to do individual 
valuations of real estates by two different reasons: because they are not included in the 
survey of land or because their singular nature makes it necessary its single valuation. 

That part is a developing point that pretends to broaden comparative criteria as a result 
of utilities in point 3. 
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8. Methodology for cadastral rent classification 

That part is brought up so as to allow different systems of survey of land that have 
been found as a result of the bibliographical revision and that can be summarized by 
the following way: 

- Market observatories: Those systems in which the valuation of real estates is done by 
observatories of market conditions. It is possible by using indicators under monitoring 
to evaluate market conditions. 

- Table of values: Field studies that can have different attributes to evaluate  in function 
of the value basis and the criteria of cadastral systems just like the realization of land 
quality tests, and so on, in order to be able to evaluate the factual situation. 

- AVM: Automatic valuation systems that by means of algorithms and statistics 
determine the value of real estates in an automatic way depending on the inputs of the 
system. 

- Register of transactions and rents: Systems with databases of real transactions in 
reference of the moment  of the valuation in a certain moment in which the results of 
the analysis of transactions/rents are indexed. 

- Responsibilities of the owner to notify modifications: This type of system forces the 
owner to notify modifications of the real estates that can affect their value - each 
system imposes a proportion by the obligation of notification- or those that force 
periodically to give information about the value of the real estate in order to be able to 
make a valuation of it. 

That point corresponds to a developing point. Thus, the aim is to develop the 
methodology  of valuation of cadastral systems with the objective of defining in depth 
the systems of cadastral valuation. 

 

9. Value Basis 

The following criteria has been extracted from (EVS 2012 7th edition, 2012)81, a series 
of standards of valuation in order to define the scope in which the different methods of 
valuation are integrated and exposed in the following part. 

The standards work in a supra European level and they will be useful for me to 
establish the defining scopes of the methodology of the general valuation. I will do it 
without having contaminant elements coming from tests of  member states together 
with the fact that there are no texts of direct application to cadastre. 

Since in that study there are no studies or texts that have a direct application; in that 
case I have decided to use definitions establish by European standards for two 
reasons: because they do not respond to either interests of any country or cultural 
reasons. What is more, because a standard is a document that it is established by 

                                                 
81 EVS 2012 7th edition, T. (2012). European Valuation Standards (7th ed.). Brussel·les: Gillis 
nv/sa 
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agreement and approved by a recognized body of professionals of the field and offers 
rules, guides and characteristics so as to be able to carry out activities in a proper way. 
Those are normally applied in the professional scope and it is not because it is about a 
normative text, but a field that recognizes the value of those practices. 

The European standards (RICS,IVS,EVS...) are the only texts of those characteristics 
since the UE legislation does not give a general definition for the market value outside 
the specific aims. The same happens with the (Directiva del Paralment Europeu i el 
Consell, en relació al accés i l'exercici de les entitats de crèdit, 2006). That is why the 
international standards have been chosen. 

Inside the (EVS 2012 7th edition, 2012) it can be distinguished two different types of 
value in relation to those systems that have as their aim determining the marked value 
and those that do not follow the market value. 

Value base on the basis of value of market:That concept is important when 
determining the price of any product, the point in which the urge of demand  and the 
rent of offer converge. The definition of that concept is very variable depending on the 
body and the function it has. It is because of that reason that I apply Tegova's definition 
since it does not answer to popular interests. There exists other standards but that one 
allows me to have free access to information and the variations are not quite 
significative so as to influenve the results of the study.  

Market value: The estimated quantity or value of the taxation by which it could be 
done a transaction between the offer and the money asked taking into account that 
both parts act properly, with caution and without coercion. 

As a result of that definition, it can also be integrated market rent. 

Market rent: Defined as the quantity of rent that the ownwer can collect from the 
valuation data depending on the rent that the demand is willing to pay in that 
transaction. It is done by agreement by both parts after a proper negotiation in which 
both sides act properly, with caution and without coercion. 

Understanding that estimated quantity as the expression in monetary terms - normally 
in the current money- for an active in a market with full conditions of competence. 
Thus, the market value is measured as the most likely value that it can be obtained in 
the market when valuating it and in accordance to the defnition of market value. 
Obtaining the best price possible for the owner and the most benefitial and reasonable 
for the person who buys. 

That estimation excludes inflations and deflations of price because of special 
circumstances. Those values are contemplated in the value base of the following part. 

Value bases that do not have as their aim determining the market value. 

Reasonable value: Definined as the price that could be paid in order to sell an active 
or that could be paid to tranfer a passive. This would result from a transaction by two 
parts with full knowledge of all necessary elements and that they will make decisions in 
accordance to their individual objectives. 
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That value tends to be less precise than the market one because of the fact that it is 
not necessary to expose real estates to market conditions. 

Special value: Defined as the attibution of additional value by a special customer 
having special characteristics that are relevant and have and added value for the 
person. 

Value of synergies or value of union: It is defined as the element of value that 
appears by combining two or more characteristics or interests in which its combination 
has a superior value that the sum of those separately. 

Value of investment: It is the value of an active for an owner or future owner of the 
investment or from the operational aims. 

Mortgage lending value: It is defined as the value of a determined estate by a 
taxation in function of the future purchase of one; taking into account a good 
maintenance, the ordinary and local market conditions, its current use and alternative 
uses that correspond to the real estate. Speculations will not be taken into 
consideration. 

Insurable value: It is defined as the indicated sum in the insurance contract as the 
responsability of the insurance company to respond to any finantial loses that the 
insured person can have among the years that the contract is valid. The taxation value, 
therefore, makes reference to the insurance coverage appropiate for the property. 

Replacement and depreciation cost: That value is usually the one that it is used 
when we want to obtain market value without evidence that allows to use another 
method. The replacement and depreciation value is that value that will make to replace 
an existent building for one that it is exactly the same with current means and using 
phisical, functional and technical adjustments. 

Normally, that value is used when there does not exist a market in which to compare 
because of lack of relevant samples. That value has the lack that bases on the cost 
and not in the market conditions. So, those can only be applied when there exists a 
lack of demand or comparable offers. 

Those values are the total value that is reflected in (EVS 2012 7th edition, 2012) 82, and 
I will develop the actives of point 6 according to them since that point corresponds to a 
developing point in accordance to each kind of active. 

10. Methods and valuation criteria 

That part corresponds to a developing point in which I pretend to determine the criteria 
that defines the basic methodologies of real estate valuation: cost, comparison and 
DOFC. Those have been explained in the value basis exposed in the previous part in 
order to determine which indicators are the most common inside a sample space of the 
country that value in the moment of valuating in fuction of each value base. 

                                                 
82 EVS 2012 7th edition, T. (2012). European Valuation Standards (7th ed.). Brussel·les: Gillis 
nv/sa. 
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The inclusion of this part comes from (Reyes Bueno, Miranda Barrós, Maseda, & 
Rafael, 2012)83 for their comparison of the valuation method and criteria of each 
methodology. In that case, the definition of the following criteria has been extracted 
from the bibliographical revision of cadastral texts since it is only important for this 
study to match the existent criteria inside sample space. 

For the following classification, sample space has not been reduced, but only those 
determined basis in the previous part have been taken into account as the aim of this 
study is to detemine the valuation methodology of the member states of the EU and 
therefore, it does not make sense to analyse the value of basis of the ones that do not 
use it. 

In that section it is necessary to distinguish between those systems that use jointed 
techniques in order to obtain the value of a real estate. Inside the jointed techniques, it 
can be found the comparative methodology that in the following parts will be developed 
in accordance to the criteria that follow each Estate of the sample space dimension. 
Besides, the added techniques that comprise the methodology of the cost and discount 
of operative cash flow that of course, form the method of rent and waste. All those, as 
the previous cases, defined in function of the different criteria of each system. 

Market value basis - Methods 

Method of comparison in which it is compared actives of similar characteristics. In that 
part they are displayed those criteria that has been found in the sum of the valuation 
methods: 

- Purchase price     - Construction costs 

- Homogenisation     - Supply and demand 

- General rents     - Changes in price index 

- Place       - Market tendencies 

Method of operative discount of cash flow in which it is valued from the estimation of 
the income of the actives with the idea to determine the value of the real estate with 
which under those value basis of market have been found two principles: net profit or 
capitalization of rents and the direct estimation. 

The net profit or capitalization of rents depend in the present sample space of: 

- Gross income     - Interest rate of capitalization 

- Management cost     - Index depending on the use 

Inside the direct estimation of market, it can also be applied a comparative method to 
compare the rents that generate actives with similar characteristics. In that part, it can 
be seen the criteria that has been found in the sum of the valuation methods: 

- Rents      - Comparison with different towns 

                                                 
83 Reyes Bueno, F., Miranda Barrós, D., Maseda, C., & Rafael. (2012). Situación de la 
valoración catastral rural. CT - Catastro , 42-54 
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- Place       - Past references 

The operative discount method of cash flow is valued from the estimation of the 
incomes of the actives in order to obtain the value of the expected incomes. I have 
been able to differentiate two main principles: the net profit o capitalization of rents and 
the potential productivity. 

 

The net utility or capitalization of rents depend on the present sample space of: 

- Gross income     - Interest rate of capitalization 

- Reduction of gross income (% of costs of manteniance and fixed equipments) 

- nº of rooms      - cost of use and activity 

- m3 propierty      - m2 propierty 

The estimation of productivity is a parameter that it is very linked to agricultural land 
valuation as a result of the bibliographical revision: 

- Performance per crops    - Price of crop purchase 

-  Performance of crops    - Place 

- Standard costs 

Now, they are going to be presented those systems that have value basis and that do 
not correspond to market value of the propierty as it is defined in point 8. 

Other value basis 

The value of investment, in that case, corresponds to the operative discount method of 
flow cash since they take into account the capacity to generate incomes from the 
propierty, and take them as a reference for the estimation of value of those different 
characteristics:  

- Area       - Types of crops 

Those which take into account the productivity of land: 

-  Conditions of land     - Water supply 

- Place       - Economic conditions linked to  
          area 

- Weather conditions 

 

The replacement value with deappreciation corresponds to the method of cost. Inside 
this group of values there can only be taken into account those systems that take into 
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consideration the cost of substitution of the construction in which depending on the 
different systems they are defined with the following parameters: 

- Ordinary costs (construction expenses, planification, construction, revisions, approval 
and financial expenses)  

- Area       - Quality of materials 

- Historical nature     - PEM's budget 

The found criteria for deappreciation are the the following: 

- Age       - Damage and structural defect 

 

That part corresponds to a developing point and pretends to develop point 9, referred 
to the value basis in order to contribute all those elements that condition the valuation. 

 

11. RC limit 

That part arises from the combination of two factors: the first one it is the valuation of 
land registry which presents tributary aims; and the second one which is calculated by 
means of plurimetric valuation methods, a fact that can cause to some real states not 
to be valued in such a way that it is not represented in reality. 

 I think that this part is relevant since the RC limit type can present relationships with 
the methodology for the determination of the RC. Thus, that classification has been 
obtained thanks to the study of texts that regulate the cadastral valuation. 

- Registered market value: It corresponds to those systems that interpose the limit of 
the valuation of real estates to real registered transactions. 

- Registered market rent: It corresponds to those systems that interpose the limit of real 
estate valuation to incomes of hire of registered real rents. 

- Observable market value: It corresponds to those systems that determine the market 
value from market studies and that do not use basis of real transactions. 

- Without reference: It corresponds to those systems that by means of the application 
of a coefficient to the RC value is able to absorve irregularities. 

That part is a developing point that intends to give more information to compare when 
determining the valuation process of the studied cadastral systems. Consequently, that 
part develops point 3 because of the reasons previously explained. 
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12. Revision of the value of real estates 

That part is brought up because inside the methodology of valuation, the process of 
value revision presents a double variable. This is because for those systems of 
valuation that take into account the market value it is a good indicator the fact to 
determine the frequency of valuation. It is because it is needed to test if the frequency 
of valuation of real estates presents any kind of relationship with the value basis. 

The hypothesis of the relationship between the market value and the regularity of 
valuation is extracted from different reports that make reference to the Spanish system 
since that one presents one of the EU most elevated margins of revision of cadastral 
values. One of the most representative and current one is (Pueblo, 2012)84, in which it 
is expressed the important difference between the market value of real estates and 
cadastral value, a very rigid system. Therefore, by having those indicatives we want to 
verify if that fact is also extended in the rest of countries.  

Likewise, I believe that there can be obtained relevant relationships from linking the 
frequency  of the revision of values and those systems of cadastral valuation that are 
more modern - databases, IT calculus systems, etc.). 

For this part it is also necessary to determine which systems do value adjustments of 
land registry - as long as the real estate has not suffered substantial modifications that 
importantly alter as each text does to its value- and those that do a new valuation in 
order to determine the value of the real estate. 

That part is a developing point that will close the methodology of valuation since as far 
as I am concerned and by means of the bibliographical revision, I think that with the 
current methodology there have been accomplished all the secondary aims. This is 
because the presented methodology gathers all the parts by which it is composed  the 
cadastral valuation and thus, it implies that the main aim of the study is completed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 La realidad catastral en España. Perspectiva del defensor del pueblo. 
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3.0    STUDY OF THE COUNTRY MEMBERS 

This part contains the exposition of the criteria explained in the exposition of the 
methodology in files of each member state. That part only deals with the exposition of 
the synthesis of the information found in the bibliographical revision and by which it is 
based the comparative matrix and the subsequent comparisons. 

The series of files that are included in the annexes since they are part of  information 
and support source for the explanation of the comparison, but they are not essential to 
understand the study. 

3.1 DEFINITION OF THE FILE 

That type of file has been extracted from (Velasco Martín-Vares, Campos, & Mª, 
2013)85 in which I base the exposition of the methodology of the extracted data since 
the sections are different and the aim of the study, too. However, it deals with a similar 
line of the investigation that one has been adapted for the present study. 

Thus, the content of the files is defined according to my criteria and with the objective 
to summarise the cadastral system in a written way to establish source of enquiry of 
the information to compare. Besides, to put all the necessary information to answer the 
corresponding points brought up in the section 2.0 Methodological Exposition. 

Information of the body 

To name the land registry in its mother tongue and the translation to Catalan, together 
with the website in order to be able to check the data of the system. That part intends 
to be a quick presentation of land registry and a quick reference for the consultation of 
information.  

Types of cadastre 

In that part it is expressed the normative text by which we can consult the following 
questions: If there is cadastre, the relationship that cadastre has with the registry of 
property in order to answer to point 1 and 2 of the methodological exposition. 
Moreover, to which ministry belongs to take advantage and give continuity of the study 
of (Durán Boo & Velasco Martín-Vares, 2007)86 since that one is not current and does 
not contemplate the present scenario of the EU countries, together with the fact that 
some land registries have varied the utilities and in some cases the ministries they 
belong to. 

Utilities 

It is in the exposition of point 3 of the methodological exposition where the general 
aims of cadastre - not in detail- are summarised in order to check which are the 

                                                 
85 85 Velasco Martín-Vares, A., Campos, L., & Mª, R. (2013). El papel del catastro en la 
imposicion inmobiliaria europea. 28 formas de entenderlo. Catastro , 29-81. 
86 Durán Boo, I., & Velasco Martín-Vares, A. (2007). La relación entre el Catastro y el Registro 
de la Propiedad en los países de la Unión Europea (1). CT - Catastro , 8-30. 
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proposed aims by (Napoli, 2003)87 explained in the referred point 3 of the 
methodological exposition. 

Functions of cadastre 

It develops of the objectives of cadastre and pretends to be the synthesis of points 4 
and 11 of the methodological exposition. Therefore, it is where all the weight of 
relative information of cadastre will be. It is divided in three subparts that correspond to 
present utilities. Those parts explore the three variants, although a parenthesis is done 
in the valuation task. 

 To carry out the parenthesis in the valuation task, there have been defined five parts 
that are responsible for collecting all the necessary information to answer the questions 
of that section. That distribution is proposed in order to make easier the comprehension 
of cadastral systems and introduce all the information in a tidied way, just as the 
classification formed by: 

- General characteristics: Where the norms that regulate the valuation are collected. A 
general description of the system that incoroporate the maximum value of RC and the 
utilities that that has. 

- Methodology for RC determination: Where it is collected the methodology for RC 
determination that it is formed by the valuation scope and the type of land survey that it 
is done. 

- Methodology of valuation: Where the used methods to carry out the valuation are 
collected. A fact that includes the value basis that it is used and the criteria that defines 
each of those methodologies. 

- Classification of actives: Where it is collected the classification of actives together with 
the explanation of each system. 

- Revision of valuation: Where it is collected the explanation of the term valuation. 
What's more, if it is done a correction or update of value, or if it is determined a new 
value for the real estate. 

 

 

 

 

  

                                                 
87  Napoli, G. (2003). Comparación entre el catastro urbano de España e Italia. Estudio 
comparativo a través de casos prácticos. Catastro , 69-112. 
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A.5    MATRIUS DE COMPARACIÓ 
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DIMENSIÓ MOSTRAL DE 28 – 25 ESTATS 

Taula 1.0 – A nivell general 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA BULGÀRIA XIPRE CROÀCIA DINAMARCA ESLOVÀQUIA ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FINLÀNDIA FRANÇA
Hi ha Cadastre ? T x x x x x x x x x x x x x
Registre Integrat ? D x x x x x x x

Cadastre parcel·lari D x x x x x x x x x x x x x

Valor probatori D x x x x x x x

Cadastre de rentes T x x x x x x x x

ÍTEMS

U
T

IL
IT

A
T

S

 

GRÈCIA HONGRIA IRLANDA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA LUXEMBURG MALTA PAÏSOS BAIXOS POLÒNIA PORTUGAL REGNE UNIT REP. TXECA
HI HA CADASTRE ? T x x x x x x x x x x
CADASTRE AMB REGISTRE ? D x x x x x x x x

Cadastre parcel·lari D x x x x x x x x x x

Valor probatori D x x x x x x x x

Cadastre de rentes T x x x x

ÍTEMS

U
T

IL
IT

A
T

S

 

ROMANIA SUÈCIA
HI HA CADASTRE ? T x x
CADASTRE AMB REGISTRE ? D x x

Cadastre parcel·lari D x x

Valor probatori D x x

Cadastre de rentes T

ÍTEMS

U
T

IL
IT

A
T

S

       

Resta Estats UE 28
Hi ha Cadastre ? T 25 3 89% 11%
Registre Integrat ? D 17 8 68% 32%
Cadastre parcel·lari D 25 0 100% 0%
Valor probatori D 17 8 68% 32%
Cadastre de rentes T 12 13 48% 52%

Resum Dades
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Taula 1.1 – Relació amb Registre de la Propietat 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA BULGÀRIA XIPRE CROÀCIA DINAMARCA ESLOVÀQUIA ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FINLÀNDIA FRANÇA

Cadastre parcel·lari D x 0 x x x x 0 x 0 0 0 x 0

Valor probatori D x 0 x x x x 0 x 0 0 0 x 0

Cadastre de rentes T x 0 x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

ÍTEMS

U
T

IL
IT

A
T

S

 

GRÈCIA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIALUXEMBURG PAÏSOS BAIXOS POLÒNIA PORTUGAL REP. TXECAROMANIA SUÈCIA

Cadastre parcel·lari D x x x x x x x 0 0 x x x

Valor probatori D x x x x x x x 0 0 x x x

Cadastre de rentes T 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 0

ÍTEMS

U
T

IL
IT

A
T

S

 

Resta Mostra 25
Cadastre parcel·lari D 7 18 28% 72%
Valor probatori D 7 18 28% 72%
Cadastre de rentes T 3 22 12% 88%

Resta Mostra 12
3 9 25% 75%Cadastre de rentes

Resum Dades

Resum Rentes
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Taula 4.0 – Reducció espai mostral Funcions apartat 4.0 

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Registre propietat D X X X X X X X
Representació gràfica D X X X X X X X X X X X X
Valoració D X X X X X X X X X X X X
Documentació hipoteques D X X X
Gestió patrimoni públic D X
Arxiu Històric D
Base de dades de transaccions D X X X X X X X X
AVM D X

4 2 6 6 2 2 3 3 3 5 4 4

F
U

N
C

IO
N

S

SUMA  

RESTA % RESTA%
7 5 58,3% 41,7%
12 0 100,0% 0,0%
12 0 100,0% 0,0%
3 9 25,0% 75,0%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%
8 4 66,7% 33,3%
1 11 8,3% 91,7%

Documentació hipoteques
Gestió patrimoni públic
Arxiu Històric
Base de dades de transaccions
AVM

RESUM DADES
Registre propietat 
Representació gràfica
Valoració 

        

3,667
2,0606061

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja

Variaça  

Taula 4.1 – Funcions amb Registre de la Propietat integrat 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 x x 0 0 0 0 0 x 0 0
0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x 0 x x 0 0 0 0 0 x x x
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2 1 1

F
U

N
C

IO
N

S

Documentació hipoteques
Gestió patrimoni públic
Arxiu Històric
Base de dades de transaccions
AVM

 

RESTA % RESTA%
3 9 25,0% 75,0%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%
6 6 50,0% 50,0%
1 11 8,3% 91,7%

RESUM DADES
Documentació hipoteques
Gestió patrimoni públic
Arxiu Històric
Base de dades de transaccions
AVM          

0,917
1,3560606

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja

Variaça  
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Taula  4.2 – Funcions amb Bases de dades 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 x x 0 0 0 0 0 x 0 0
0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0

F
U

N
C

IO
N

S Documentació hipoteques
Gestió patrimoni públic
Arxiu Històric
AVM

 

RESTA % RESTA%
3 9 25,0% 75,0%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%
1 11 8,3% 91,7%

RESUM DADES
Documentació hipoteques
Gestió patrimoni públic
Arxiu Històric
AVM          

0,417
0,6287879

DADES ESTADÍSTIQUES

Variaça
Mitja
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Taula 5.0 – Finalitats Renda Cadastral General 

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Càrrega impositiva immobles D x x x x x x x x x x x x
Planifiació regional D x
Transmissió patrimoni D x x x x x

Impost sobre successions i donacions
D x x x x

Mesures medi ambientals D x

1 5 1 2 1 3 1 1 1 3 3 1

F
IN

A
L

IT
A

T
 R

C

SUMA    

RESTA % RESTA%
12 0 100,0% 0,0%
1 11 8,3% 91,7%
5 7 41,7% 58,3%

4 8 33,3% 66,7%

1 11 8,3% 91,7%

RESUM DADES
Càrrega impositiva immobles
Planifiació regional
Transmissió patrimoni
Impost sobre successions i 
donacions
Mesures medi ambientals         

1,917
1,719697

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja

Variaça  

 

Taula 5.1 – Finalitats Renda Cadastral amb sistemes amb Registre integrat 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 x 0 0 0 0 x x x x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1

F
IN

A
L

IT
A

T
 R

C Càrrega impositiva immobles

Impost sobre successions i 
donacions
Mesures medi ambientals

Transmissió patrimoni
Planifiació regional

 

RESTA % RESTA%
6 6 50,0% 50,0%
0 12 0,0% 100,0%
3 9 25,0% 75,0%

2 10 16,7% 83,3%

0 12 0,0% 100,0%

Planifiació regional

RESUM DADES
Càrrega impositiva immobles

Impost sobre successions i 
donacions
Mesures medi ambientals

Transmissió patrimoni

         

0,917
1,1742424

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja

Variaça  
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Taula 5.2 – Finalitats Renda Cadastral amb sistemes amb Base de Dades 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 x x 0 0 x x 0 x x x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 1 0 1 2 0 0 1 1 0 3 3 1

Impost sobre successions i 
donacions
Mesures medi ambientalsF

IN
A

L
IT

A
T

 R
C

Transmissió patrimoni

Càrrega impositiva immobles
Planifiació regional

 

RESTA % RESTA%
8 4 66,7% 33,3%
0 12 0,0% 100,0%
3 9 25,0% 75,0%

2 10 16,7% 83,3%

0 12 0,0% 100,0%

RESUM DADES
Càrrega impositiva immobles
Planifiació regional
Transmissió patrimoni
Impost sobre successions i 
donacions
Mesures medi ambientals          

1,083
1,1742424

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja

Variaça  

Taula 5.3– Finalitats Renda Cadastral amb sistemes amb Base de Dades i Registre integrat 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 x x 0 0 0 0 0 x x x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 3 1

F
IN

A
L

IT
A

T
 R

C Càrrega impositiva immobles
Planifiació regional
Transmissió patrimoni
Impost sobre successions i 
donacions
Mesures medi ambientals

 

RESTA % RESTA%
6 6 50,0% 50,0%
0 12 0,0% 100,0%
3 9 25,0% 75,0%

2 10 16,7% 83,3%

0 12 0,0% 100,0%

RESUM DADES
Càrrega impositiva immobles
Planifiació regional
Transmissió patrimoni
Impost sobre successions i 
donacions
Mesures medi ambientals          

0,917
1,3560606

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja

Variaça  
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Taula 7.0 – Àmbit de valoració general 

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA

Poligon D x x x x

Municipi D x x x x x x x x x

Unitàries D x x x x x x x

À
M

B
IT

 
V

A
L

O
R

A
C

IÓ

 

RESTA % RESTA%

4 8 33,3% 66,7%

9 3 75,0% 25,0%

7 5 58,3% 41,7%

RESUM DADES

Poligon

Municipi

Unitàries
 

Taula 7.1 – Relació metodologia per  a la determinació de la RC, amb àmbit de valoració Polígon 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 x 0 0 0 x 0 0 x 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

E
N

Q
U

E
S

T
A

 D
E

 L
A

T
E

R
R

A

Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat

Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble
AVM

 

RESTA % RESTA%
3 9 25,0% 75,0%
0 12 0,0% 100,0%
1 11 8,3% 91,7%

0 12 0,0% 100,0%

0 12 0,0% 100,0%

RESUM DADES
Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble

AVM  
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Taula 7.2 – Relació metodologia per  a la determinació de la RC, amb àmbit de valoració Municipi 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 0 0 x 0 x 0 0 0 0
x 0 0 x 0 0 x x 0 x 0 x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 2 0 1 2 0 1 1 2 0 2 1 1

E
N

Q
U

E
S

T
A

 D
E

 L
A

 
T

E
R

R
A

Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat

Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble
AVM

 

RESTA % RESTA%
3 9 25,0% 75,0%
6 6 50,0% 50,0%
2 10 16,7% 83,3%

1 11 8,3% 91,7%

1 11 8,3% 91,7%

RESUM DADES
Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble

AVM  

Taula 7.3 – Relació metodologia per  a la determinació de la RC, amb àmbit de valoració Unitària 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 0 0 x 0 x 0 0 0 0
x 0 0 x 0 0 0 x 0 x 0 x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 2 0 0 2 0 1 0 2 0 2 1 1

E
N

Q
U

E
S

T
A

 D
E

 L
A

T
E

R
R

A

AVM

Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat

Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble

 

RESTA % RESTA%
3 9 25,0% 75,0%
5 7 41,7% 58,3%
2 10 16,7% 83,3%

0 12 0,0% 100,0%

1 11 8,3% 91,7%AVM

RESUM DADES
Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble
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Taula 8.0 – Metodologia per a la determinació de la Renda Cadastral 

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Enquesta de la terra 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1

Recollida d'informació de camp D x x x x x

Bases de dades transaccions D x x x x x x
Indicadors de mercat D x x x

Obligació del ciutadà a declarar valor 
del immoble

D x

AVM D x
Revisió 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Nou valor D x x x x x x
Actualització o correcció D x x x x x x x

Periodicitat D 6 9 10 5 5 5 1 6 - 10 4 1
Limit RC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1

Valor de mercat Registrat D x x x x x
Renta de mercat Registrada D x x x
Valor de mercar observable D x

Sense Referencia D x x x
Coeficient normatiu D x xM

E
T

O
D

O
L

O
IA

 P
E

R
 A

 L
A

 D
E

T
E

R
M

IN
A

C
IÓ

 D
E

 L
A

 R
C

 I
 

R
E

V
IS

IÓ
 D

E
L

S
 V

A
L

O
R

S

 

RESTA % RESTA%
5 7 41,7% 58,3%
6 6 50,0% 50,0%
3 9 25,0% 75,0%

1 11 8,3% 91,7%

1 11 8,3% 91,7%

RESTA % RESTA%
6 6 50,0% 50,0%
7 5 58,3% 41,7%
0 12 0,0% 100,0%

RESTA % RESTA%
5 7 41,7% 58,3%
3 9 25,0% 75,0%
1 11 8,3% 91,7%

Sense Referencia 3 9 25,0% 75,0%
Coeficient normatiu 2 10 16,7% 83,3%

RESUM DADES

Valor de mercat Registrat

Valor de mercar observable
Renta de mercat Registrada

RESUM DADES

Nou valor
Actualització o correcció

RESUM DADES

Periodicitat

Recollida d'informació de camp

Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat

Obligació del ciutadà a declarar valor 

AVM

        

5,636
9,6545455Variaça

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja
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Taula 8.1 – Metodologia per a la determinació de la Renda Cadastral relacionada amb Registre integrat 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0
x 0 0 x 0 0 0 0 0 x 0 x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 2 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1 1

E
N

Q
U

E
S

T
A

 D
E

 L
A

 
T

E
R

R
A

Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat

Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble
AVM

 

RESTA % RESTA%
2 10 16,7% 83,3%
4 8 33,3% 66,7%
2 10 16,7% 83,3%

1 11 8,3% 91,7%

1 11 8,3% 91,7%

RESUM DADES
Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble

AVM        

0,833
0,6969697

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja

Variaça  

Taula 8.2 – Metodologia per a la determinació de la Renda Cadastral relacionada amb Bases de dades 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0
x 0 0 x 0 0 x x 0 x 0 x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 2 0 1 2 0 0 1 2 0 2 1 1

E
N

Q
U

E
S

T
A

 D
E

 L
A

T
E

R
R

A

Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble
AVM

 

RESTA % RESTA%
2 10 16,7% 83,3%
6 6 50,0% 50,0%
2 10 16,7% 83,3%

1 11 8,3% 91,7%

1 11 8,3% 91,7%

RESUM DADES
Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble

AVM        

1,000
0,7272727

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja

Variaça  
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Taula 8.3 – Metodologia per a la determinació de la Renda Cadastral relacionada amb Bases de dades i Registre integrat 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x 0 0 x 0 0 0 0 0 x 0 x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1

E
N

Q
U

E
S

T
A

 D
E

 L
A

 
T

E
R

R
A

Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat

Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble
AVM

 

 

RESTA % RESTA%
1 11 8,3% 91,7%
4 8 33,3% 66,7%
2 10 16,7% 83,3%

1 11 8,3% 91,7%

1 11 8,3% 91,7%

RESUM DADES
Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble

AVM        

0,750
0,75

Mitja
Variaça

DADES ESTADÍSTIQUES

 

Taula 8.4 – Límit Renda Cadastral relacionada amb Metodologia, Recollida informació de camp 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 x 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0
0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0

SUMA 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

L
ÍM

IT
 R

C

Sense Referencia
Coeficient normatiu

Valor de mercat Registrat
Renta de mercat Registrada
Valor de mercar observable

 

RESTA % RESTA%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%
2 10 16,7% 83,3%
1 11 8,3% 91,7%

Sense Referencia
Coeficient normatiu

Valor de mercat Registrat
Renta de mercat Registrada
Valor de mercar observable

RESUM DADES
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Taula 8.5 – Límit Renda Cadastral relacionada amb Metodologia, Bases de dades de Transaccions 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 x
0 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 1 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 1

L
ÍM

IT
 R

C

Coeficient normatiu

Renta de mercat Registrada
Valor de mercar observable
Sense Referencia

Valor de mercat Registrat

 

RESTA % RESTA%
5 7 41,7% 58,3%
2 10 16,7% 83,3%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%
0 12 0,0% 100,0%Coeficient normatiu

Renta de mercat Registrada
Valor de mercar observable
Sense Referencia

RESUM DADES
Valor de mercat Registrat

 

Taula 8.6 – Límit Renda Cadastral relacionada amb Metodologia, Observatoris de mercat 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0

SUMA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0

L
ÍM

IT
 R

C

Valor de mercar observable
Sense Referencia
Coeficient normatiu

Valor de mercat Registrat
Renta de mercat Registrada

 

  ALEMAN
YA 

ÀUSTR
IA 

BÈLGI
CA 

XIPR
E 

ESLOVÈ
NIA 

ESPAN
YA 

ESTON
IA 

FRAN
ÇA 

HONGR
IA 

ITÀLI
A 

LETÒN
IA 

LITUÀN
IA 

Valor de mercat Registrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 

Renta de mercat Registrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 

Valor de mercar observable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 

Sense Referencia 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 

Coeficient normatiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 

    SUMA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 

RESTA % RESTA%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%

Valor de mercar observable
Sense Referencia
Coeficient normatiu

RESUM DADES
Valor de mercat Registrat
Renta de mercat Registrada
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Taula 8.7 – Límit Renda Cadastral relacionada amb Metodologia, Obligació del ciutadà 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L
ÍM

IT
 R

C

Sense Referencia
Coeficient normatiu

Valor de mercat Registrat
Renta de mercat Registrada
Valor de mercar observable

 

RESTA % RESTA%
0 12 0,0% 100,0%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%
0 12 0,0% 100,0%
0 12 0,0% 100,0%

Sense Referencia
Coeficient normatiu

Valor de mercat Registrat
Renta de mercat Registrada
Valor de mercar observable

RESUM DADES

 

 

Taula 8.8– Límit Renda Cadastral relacionada amb Metodologia, AVM 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

L
ÍM

IT
 R

C

Coeficient normatiu

Renta de mercat Registrada
Valor de mercar observable
Sense Referencia

Valor de mercat Registrat

 

RESTA % RESTA%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%
0 12 0,0% 100,0%
0 12 0,0% 100,0%
0 12 0,0% 100,0%Coeficient normatiu

Renta de mercat Registrada
Valor de mercar observable
Sense Referencia

RESUM DADES
Valor de mercat Registrat
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Taula 9.0 – Relació general d’Actius i Metodologia de valoració 

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Sòl Urbanitzat D x x x x x x x x x x

Metòde Comparació D 1 2 1 1 2 1 1 1
Mètode descompte de fluxos de caixa 

operatius
D 1 1 1 2

Mètode del cost D 2 1 1 3 2 1
Sòl rústic o agricola D x x x x x x x x x x x x

Metòde Comparació D 1 2 1 1 2 1 1 1
Mètode descompte de fluxos de caixa 

operatius
D 1 1 1 1 1 2

Mètode del cost D 2 1 1 2
Edificis D x x x x x x x x

Metòde Comparació D 1 2 1 2 1 1 1
Mètode descompte de fluxos de caixa 

operatius
D 1 1 2

Mètode del cost D 2 1 3 2 1
Unitat privades D

Metòde Comparació D
Mètode descompte de fluxos de caixa 

operatius
D

Mètode del cost D
Intal·lacions exteriors D x x x

Metòde Comparació D 1 2 1
Mètode descompte de fluxos de caixa 

operatius
D 1 2

Mètode del cost D 2 3
Immobles valorats per DFCO D x x x x x x x x

Metòde Comparació D 1 2 1 2 1 1 1
Mètode descompte de fluxos de caixa 

operatius
D 1 1 2

Mètode del cost D 2 1 1 3 2 1
Establiments Industrials D x x x x x x x

Metòde Comparació D 2 1 2 1 1 1
Mètode descompte de fluxos de caixa 

operatius
D 1 1 2

Mètode del cost D 1 3 1 1
Béns immobles de característiques 
especials

D x x x x x x x

Metòde Comparació D 2 1 2 1 1 1
Mètode descompte de fluxos de caixa 

operatius
D 1 1 2

Mètode del cost D 1 3 2
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1a Opc. 2a Opc.
10
8 0
4 3

12
9 0
3 3

8
7 0
3 2

0
0 0
0 0

3
3 0
0 2

8
7 0
3 3

7
6 0
3 1

7

6 0
1 2

1a Opc. 2a Opc.
10
6 2

3 1

3 2

12
6 2

5 1

2 2

8
5 2

2 1

2 2

0
0 0

Sòl Urbanitzat
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Sòl rústic o agricola
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Edificis
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Unitat privades
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Intal·lacions exteriors
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Immobles valorats per DFCO
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Establiments Industrials
Base valor de mercat

Sòl rústic o agricola

Metòde Comparació 

Edificis

Metòde Comparació 

Sòl Urbanitzat

Metòde Comparació 

RESUM DADES

Base valor de mercat
Altres bases de valor

Altres bases de valor

Béns immobles de característiques 
especials

Unitat privades

Metòde Comparació 

RESUM DADES

Mètode descompte de fluxos de 
caixa operatius
Mètode del cost

Mètode descompte de fluxos de 
caixa operatius
Mètode del cost

Mètode descompte de fluxos de 
caixa operatius
Mètode del cost
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Taula 9.1 – Relació general actius i Bases de valor  

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Sòl Urbanitzat D x x x x x x x x x x

Base valor de mercat D 1 1 1 1 1 1 1 1
Altres bases de valor D 2 1 1 1 2 2 1

Sòl rústic o agricola D x x x x x x x x x x x x
Base valor de mercat D 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Altres bases de valor D 2 2 1 1 1 2

Edificis D x x x x x x x x
Base valor de mercat D 1 1 1 1 1 1 1
Altres bases de valor D 1 1 2 2 1

Unitat privades D
Base valor de mercat D
Altres bases de valor D

Intal·lacions exteriors D x x x
Base valor de mercat D 1 1 1
Altres bases de valor D 2 2

Immobles valorats per DFCO D x x x x x x x x
Base valor de mercat D 1 1 1 1 1 1 1
Altres bases de valor D 2 1 1 2 2 1

Establiments Industrials D x x x x x x x
Base valor de mercat D 1 1 1 1 1 1
Altres bases de valor D 1 2 1 1

Béns immobles de característiques 
especials

D x x x x x x x

Base valor de mercat D 1 1 1 1 1 1
Altres bases de valor D 1 2 2

C
L

A
S

S
IF

IC
A

C
IÓ

 D
'A

C
T

IU
S

 A
M

B
 B

A
S

E
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A
L

O
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1a Opc. 2a Opc.
10
8 0
4 3

12
9 0
3 3

8
7 0
3 2

0
0 0
0 0

3
3 0
0 2

8
7 0
3 3

7
6 0
3 1

7

6 0
1 2

Sòl Urbanitzat
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Sòl rústic o agricola
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Edificis
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Unitat privades
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Intal·lacions exteriors
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Immobles valorats per DFCO
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Establiments Industrials
Base valor de mercat

Base valor de mercat
Altres bases de valor

Altres bases de valor

Béns immobles de característiques 
especials

RESUM DADES
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Taula 9.2 – Relació general d’Actius amb el Mètode de comparació 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIAESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Sòl Urbanitzat x 0 x x 0 0 x x 0 x x x
Sòl rústic o agricola x 0 x x 0 0 x x 0 x x x
Edificis x 0 x x 0 0 0 x 0 x x x
Intal·lacions exteriors x 0 x 0 0 0 0 0 0 x 0 0
Immobles valorats per 
DFCO

x 0 x x 0 0 0 x 0 x x x

Establiments Industrials 0 0 x x 0 0 0 x 0 x x x
Béns immobles de 
característiques especials 0 0 x x 0 0 0 x 0 x x x

SUMA 5 0 7 6 0 0 2 6 0 7 6 6

A
C

T
IU

S

 

RESTA % RESTA%
8 4 66,7% 33,3%
8 4 66,7% 33,3%
7 5 58,3% 41,7%
3 9 25,0% 75,0%

7 5 58,3% 41,7%

6 6 50,0% 50,0%

6 6 50,0% 50,0%
Béns immobles de 
característiques especials

Establiments Industrials

RESUM DADES
Sòl Urbanitzat
Sòl rústic o agricola
Edificis
Intal·lacions exteriors
Immobles valorats per 
DFCO
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Taula 9.3 – Relació general d’Actius amb el Mètode DFCO 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIAESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Sòl Urbanitzat 0 x x 0 0 0 0 x 0 x 0 0
Sòl rústic o agricola 0 x x 0 x 0 0 x x x 0 0
Edificis 0 0 x 0 0 0 0 x 0 x 0 0
Intal·lacions exteriors 0 0 x 0 0 0 0 0 0 x 0 0
Immobles valorats per 
DFCO

0 0 x 0 0 0 0 x 0 x 0 0

Establiments Industrials 0 0 x 0 0 0 0 x 0 x 0 0
Béns immobles de 
característiques especials 0 0 x 0 0 0 0 x 0 x 0 0

SUMA 0 2 7 0 1 0 0 6 1 7 0 0

A
C

T
IU

S

 

RESTA % RESTA%
4 8 33,3% 66,7%
6 6 50,0% 50,0%
3 9 25,0% 75,0%
2 10 16,7% 83,3%

3 9 25,0% 75,0%

3 9 25,0% 75,0%

3 9 25,0% 75,0%
Béns immobles de 
característiques especials

Establiments Industrials

Sòl Urbanitzat
Sòl rústic o agricola
Edificis
Intal·lacions exteriors
Immobles valorats per 
DFCO

RESUM DADES
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Taula 9.4 – Relació general d’Actius amb el Mètode del cost 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIAESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Sòl Urbanitzat x 0 0 0 0 x x 0 0 x x x
Sòl rústic o agricola x 0 0 0 0 x x 0 0 0 x 0
Edificis x 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x
Intal·lacions exteriors x 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
Immobles valorats per 
DFCO

x 0 0 x 0 x 0 0 0 x x x

Establiments Industrials 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x x x
Béns immobles de 
característiques especials 0 0 0 0 0 x 0 0 0 x x 0

SUMA 5 0 0 2 0 5 2 0 0 6 6 4

A
C

T
IU

S

 

RESTA % RESTA%
6 6 50,0% 50,0%
4 8 33,3% 66,7%
5 7 41,7% 58,3%
2 10 16,7% 83,3%

6 6 50,0% 50,0%

4 8 33,3% 66,7%

3 9 25,0% 75,0%

Intal·lacions exteriors
Immobles valorats per 
DFCO
Establiments Industrials
Béns immobles de 
característiques especials

RESUM DADES
Sòl Urbanitzat
Sòl rústic o agricola
Edificis

 

Taula 9.5 – Relació Bases de valor amb Recollida d’informació camp 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIAESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0

x x 0 0 0 0 0 x x 0 0 0

x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0
SUMA 3 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0

Mètode descompte de 
fluxos de caixa operatius

Mètode del cost

Metòde Comparació 

M
È

T
O

D
E

S

 

RESTA % RESTA%
2 10 16,7% 83,3%

4 8 33,3% 66,7%

2 10 16,7% 83,3%

RESUM DADES
Metòde Comparació 
Mètode descompte de 
fluxos de caixa 

Mètode del cost  
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Taula 9.6 – Relació Bases de valor amb Bases de dades 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIAESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 x 0 0 x x 0 x 0 x

x 0 0 x 0 0 x x 0 x 0 x

x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 x
SUMA 3 0 0 3 0 0 3 2 0 3 0 3

Mètode descompte de 
fluxos de caixa operatius

Mètode del cost

Metòde Comparació 

M
È

T
O

D
E

S

 

RESTA % RESTA%
6 6 50,0% 50,0%

6 6 50,0% 50,0%

5 7 41,7% 58,3%

Mètode descompte de 
fluxos de caixa 

Mètode del cost

RESUM DADES
Metòde Comparació 

 

Taula 9.7 – Relació Bases de valor amb Observatoris de mercat 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIAESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 x 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0
SUMA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0

Mètode descompte de 
fluxos de caixa operatius

Mètode del cost

Metòde Comparació 

M
È

T
O

D
E

S

 

RESUM DADES RESTA % RESTA%

Metòde Comparació  2 10 16,7% 83,3% 

Mètode descompte de fluxos de caixa operatius 3 9 25,0% 75,0% 

Mètode del cost 2 10 16,7% 83,3% 
 

Taula 9.8 – Relació Bases de valor amb Obligació del ciutadà 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIAESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mètode descompte de 
fluxos de caixa operatius

Mètode del cost

Metòde Comparació 

M
È

T
O

D
E

S

 

RESTA % RESTA%
1 11 8,3% 91,7%

1 11 8,3% 91,7%

0 12 0,0% 100,0%

Mètode descompte de 
fluxos de caixa 

Mètode del cost

RESUM DADES
Metòde Comparació 
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Taula 9.9 – Relació Bases de valor amb AVM 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIAESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Mètode del cost

Mètode descompte de 
fluxos de caixa operatius

Metòde Comparació 

M
È

T
O

D
E

S

 

RESTA % RESTA%
1 11 8,3% 91,7%

1 11 8,3% 91,7%

1 11 8,3% 91,7%Mètode del cost

RESUM DADES

Mètode descompte de 
fluxos de caixa 

Metòde Comparació 
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Taula 10.0 – Criteris de Valoració i tècniques generals 

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Altres bases de valor D 2 1 1 1 3 2 1

Cost D 2 1 1 1 3 2 1

Costos normals ( despeses construcció, 

planificació, construcció, revisions, 

aprovacions i depeses del finanaçament )

D x x x x x

Superfície D x x x x x

Qualitat materials D x x

Ús D x

Caràcter històric D x

Pressupost del PEM D x

Depreciació D x x x x x x

Antiguitat D x x x x x x

Danys i defectes estructurals D x x x x

T
È

C
N

IC
A

 A
D

D
IT

IV
A

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Base Valor de mercat D 1 1 1 2 1 1 1

Comparació D 1 1 1 1 1 1

Preus de compra D x x x x x x

Homgeneïtzació D x x

Rentes generades D x x

Localització D x x x x x x

Costos construcció D x

Oferta i demanda D x

Canvis d'index de preus D x

Tendències del mercat D x

Tipologia constructiva D x x x

DFCO D 1 1 1 2 1 1

Utilitat neta D x x x x

Ingressos bruts D x x x x

Costos gestió D x x

Taxa interès capitalització D x x x

índex en funció del ús D x

Altres factos redcutors no regulats D x

Estimació directa D x

Rentes D x

Taxa interès capitalització D x

T
È

C
N

IC
A

 A
D

D
IT

IV
A

T
È

C
N

IC
A

 C
O

N
JU

N
T

A
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1a Opc. 2a Opc. Total
6 1 7
6 0 6
6
2
2
6
1
1
1
1

3

5 1 6
4
4
2
3
1
1
1
1

1

Comparació

DFCO

Preus de compra
Homgeneïtzació

Localització
Costos construcció
Oferta i demanda
Canvis d'index de preus
Tendències del mercat
Tipologia constructiva

RESUM DADES
Base Valor de mercat

Utilitat neta

Rentes generades

Ingressos bruts
Costos gestió
Taxa interès capitalització
índex en funció del ús
Altres factos redcutors no regulats
Estimació directa
Rentes 
Taxa interès capitalització  

 

1a Opc. 2a Opc. Total
4 2 6

4 2 6

5

5
2
1
1

1

6
6

4

Pressupost del PEM

Depreciació

Antiguitat
Danys i defectes estructurals

Superfície
Qualitat materials
Ús
Caràcter històric

RESUM DADES
Altres bases de valor

Cost

Costos normals ( despeses 
construcció, planificació, 
construcció, revisions, aprovacions i 
depeses del finanaçament)
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ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Base Valor de mercat D 1 1 1 2

Comparació D 2 1

Rentes D x x

Altres municipis D x

Referenciades a moment passat D x x

Localització D x x

Estat conservació x

Tipologia constructiva x x

DFCO D 1 1 2

Utilitat neta D x x

Ingressos bruts D x x

Reducció ingressos bruts (% en costos 

manteniment, equipaments )
D x

Costos d´'us i activitat D x

Taxa interès capitalització D
Nº Habitacions D x

m3 propietat D x

m2 propietat D x

Producció potencial D x x

Rendiment segons cultiu D x x

Preu de compra collita D x

Rendiment espècie de cultiu D x

Costos estandards D x x

Localització D x

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Altres bases de valor D 1 1

DFCO D 1 1

Superfície D x

Tipus de cultiu D x

Productivitat D x x

Condicions del sòl D x x

Localització D x x

Condicions climàtiques D x x

Subministrament d'aigua D x

Condicions econòmiques lligades a la 

localització
D

T
È

C
N

IC
A
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D

D
IT

IV
A

T
È
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N
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A
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1a Opc. 2a Opc. Total
3 1 4
1 1 2
2
1
2
2
1

2

2 1 3
2
2

1

1
0
1
1
1
2
2
1
1
2

1
1a Opc. 2a Opc. Total

2 0 2

2 0 2
1

1

2
2
2
2
1

0

Localització

Utilitat neta

Superfície 

DFCO

Altres bases de valor

DFCO

Costos d´'us i activitat
Taxa interès capitalització
Nº Habitacions
m3 propietat
m2 propietat
Producció potencial
Rendiment segons cultiu
Preu de compra collita
Rendiment espècie de cultiu

Altres municipis
Rentes

Base Valor de mercat

Comparació

Condicions econòmiques lligades a 
la localització

Condicions climàtiques
Subministrament d'aigua

Referenciades a moment passat
Localització
Estat conservació
Tipologia constructiva

Ingressos bruts

RESUM DADES

Costos estandards
Localització

RESUM DADES

Reducció ingressos bruts (% en 
costos manteniment, equipaments)

Productivitat

Tipus de cultiu

Condicions del sòl
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Taula 10.1 – Criteris de Valoració i tècniques generals 

RESTA % RESTA%
6 6 50,0% 50,0%
2 10 16,7% 83,3%
2 10 16,7% 83,3%
6 6 50,0% 50,0%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
3 9 25,0% 75,0%

4 8 33,3% 66,7%
4 8 33,3% 66,7%
2 10 16,7% 83,3%
3 9 25,0% 75,0%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
3 9 25,0% 75,0%

1 11 8,3% 91,7%
2 10 16,7% 83,3%
2 10 16,7% 83,3%
1 11 8,3% 91,7%
2 10 16,7% 83,3%
2 10 16,7% 83,3%

Oferta i demanda
Canvis d'index de preus

Base Valor de mercat

Base Valor de mercat

Tendències del mercat
Tipologia constructiva

Estat conservació
Tipologia constructiva

Base Valor de mercatComparació

Localització

DFCO

Ingressos bruts
Costos gestió
Taxa interès capitalització

Utilitat neta

Rentes
Altres municipis
Referenciades a moment 

Altres factos redcutors no 
Estimació directa
Rentes 
Taxa interès capitalització
Base Valor de mercat

Comparació

índex en funció del ús

Homgeneïtzació
Rentes generades
Localització
Costos construcció

RESUM DADES
Preus de compra

  

2 10 16,7% 83,3%
2 10 16,7% 83,3%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
2 10 16,7% 83,3%
2 10 16,7% 83,3%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
2 10 16,7% 83,3%
1 11 8,3% 91,7%

Rendiment segons cultiu
Preu de compra collita
Rendiment espècie de 
Costos estandards
Localització

Base Valor de mercat

Costos d´'us i activitat
Taxa interès capitalització
Nº Habitacions
m3 propietat
m2 propietat
Producció potencial

DFCO

Utilitat neta
Ingressos bruts
Reducció ingressos bruts 
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1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
2 10 16,7% 83,3%
2 10 16,7% 83,3%
2 10 16,7% 83,3%
2 10 16,7% 83,3%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%

5 7 41,7% 58,3%
5 7 41,7% 58,3%
2 10 16,7% 83,3%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
6 6 50,0% 50,0%
6 6 50,0% 50,0%
4 8 33,3% 66,7%

Pressupost del PEM
Depreciació
Antiguitat
Danys i defectes 

Qualitat materials
Ús

Altres bases de valor

Caràcter històric

Condicions del sòl
Localització
Condicions climàtiques
Subministrament d'aigua
Condicions econòmiques 

Cost

Tipus de cultiu
Productivitat

Costos normals
Superfície

DFCO Altres bases de valor
Superfície 
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Taula 12.0 – Relació nou Valor amb Metodologies per a la determinació de la RC 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 0 0 0 x 0 x x 0 0 0
0 0 0 x 0 0 x x 0 0 0 x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 1

E
N

Q
U

E
S

T
A

 D
E

 L
A

 
T

E
R

R
A

AVM

Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble

Recollida d'informació de camp

 

RESTA % RESTA%
3 9 25,0% 75,0%
4 8 33,3% 66,7%
0 12 0,0% 100,0%

0 12 0,0% 100,0%

1 11 8,3% 91,7%AVM

Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble

RESUM DADES
Recollida d'informació de camp

 

 

Taula 12.1– Relació Actualització o Correcció amb Metodologies per a la determinació de la RC 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x x 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0
x 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 0
0 0 0 0 x 0 0 0 0 x x 0

0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 2 1 1 0 1 0 0 2 0 2 1 0

E
N

Q
U

E
S

T
A

 D
E

 L
A

T
E

R
R

A

Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble
AVM

Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions

 

RESTA % RESTA%
3 9 25,0% 75,0%
3 9 25,0% 75,0%
3 9 25,0% 75,0%

1 11 8,3% 91,7%

0 12 0,0% 100,0%

Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble
AVM

RESUM DADES
Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
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A.5    MATRIUS DE COMPARACIÓ 
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DIMENSIÓ MOSTRAL DE 28 – 25 ESTATS 

Taula 1.0 – A nivell general 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA BULGÀRIA XIPRE CROÀCIA DINAMARCA ESLOVÀQUIA ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FINLÀNDIA FRANÇA
Hi ha Cadastre ? T x x x x x x x x x x x x x
Registre Integrat ? D x x x x x x x

Cadastre parcel·lari D x x x x x x x x x x x x x

Valor probatori D x x x x x x x

Cadastre de rentes T x x x x x x x x

ÍTEMS

U
T

IL
IT

A
T

S

 

GRÈCIA HONGRIA IRLANDA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA LUXEMBURG MALTA PAÏSOS BAIXOS POLÒNIA PORTUGAL REGNE UNIT REP. TXECA
HI HA CADASTRE ? T x x x x x x x x x x
CADASTRE AMB REGISTRE ? D x x x x x x x x

Cadastre parcel·lari D x x x x x x x x x x

Valor probatori D x x x x x x x x

Cadastre de rentes T x x x x

ÍTEMS

U
T

IL
IT

A
T

S

 

ROMANIA SUÈCIA
HI HA CADASTRE ? T x x
CADASTRE AMB REGISTRE ? D x x

Cadastre parcel·lari D x x

Valor probatori D x x

Cadastre de rentes T

ÍTEMS

U
T

IL
IT

A
T

S

       

Resta Estats UE 28
Hi ha Cadastre ? T 25 3 89% 11%
Registre Integrat ? D 17 8 68% 32%
Cadastre parcel·lari D 25 0 100% 0%
Valor probatori D 17 8 68% 32%
Cadastre de rentes T 12 13 48% 52%

Resum Dades
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Taula 1.1 – Relació amb Registre de la Propietat 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA BULGÀRIA XIPRE CROÀCIA DINAMARCA ESLOVÀQUIA ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FINLÀNDIA FRANÇA

Cadastre parcel·lari D x 0 x x x x 0 x 0 0 0 x 0

Valor probatori D x 0 x x x x 0 x 0 0 0 x 0

Cadastre de rentes T x 0 x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

ÍTEMS

U
T

IL
IT

A
T

S

 

GRÈCIA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIALUXEMBURG PAÏSOS BAIXOS POLÒNIA PORTUGAL REP. TXECAROMANIA SUÈCIA

Cadastre parcel·lari D x x x x x x x 0 0 x x x

Valor probatori D x x x x x x x 0 0 x x x

Cadastre de rentes T 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 0

ÍTEMS

U
T

IL
IT

A
T

S

 

Resta Mostra 25
Cadastre parcel·lari D 7 18 28% 72%
Valor probatori D 7 18 28% 72%
Cadastre de rentes T 3 22 12% 88%

Resta Mostra 12
3 9 25% 75%Cadastre de rentes

Resum Dades

Resum Rentes
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Taula 4.0 – Reducció espai mostral Funcions apartat 4.0 

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Registre propietat D X X X X X X X
Representació gràfica D X X X X X X X X X X X X
Valoració D X X X X X X X X X X X X
Documentació hipoteques D X X X
Gestió patrimoni públic D X
Arxiu Històric D
Base de dades de transaccions D X X X X X X X X
AVM D X

4 2 6 6 2 2 3 3 3 5 4 4

F
U

N
C

IO
N

S

SUMA  

RESTA % RESTA%
7 5 58,3% 41,7%
12 0 100,0% 0,0%
12 0 100,0% 0,0%
3 9 25,0% 75,0%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%
8 4 66,7% 33,3%
1 11 8,3% 91,7%

Documentació hipoteques
Gestió patrimoni públic
Arxiu Històric
Base de dades de transaccions
AVM

RESUM DADES
Registre propietat 
Representació gràfica
Valoració 

        

3,667
2,0606061

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja

Variaça  

Taula 4.1 – Funcions amb Registre de la Propietat integrat 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 x x 0 0 0 0 0 x 0 0
0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x 0 x x 0 0 0 0 0 x x x
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2 1 1

F
U

N
C

IO
N

S

Documentació hipoteques
Gestió patrimoni públic
Arxiu Històric
Base de dades de transaccions
AVM

 

RESTA % RESTA%
3 9 25,0% 75,0%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%
6 6 50,0% 50,0%
1 11 8,3% 91,7%

RESUM DADES
Documentació hipoteques
Gestió patrimoni públic
Arxiu Històric
Base de dades de transaccions
AVM          

0,917
1,3560606

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja

Variaça  
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Taula  4.2 – Funcions amb Bases de dades 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 x x 0 0 0 0 0 x 0 0
0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0

F
U

N
C

IO
N

S Documentació hipoteques
Gestió patrimoni públic
Arxiu Històric
AVM

 

RESTA % RESTA%
3 9 25,0% 75,0%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%
1 11 8,3% 91,7%

RESUM DADES
Documentació hipoteques
Gestió patrimoni públic
Arxiu Històric
AVM          

0,417
0,6287879

DADES ESTADÍSTIQUES

Variaça
Mitja
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Taula 5.0 – Finalitats Renda Cadastral General 

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Càrrega impositiva immobles D x x x x x x x x x x x x
Planifiació regional D x
Transmissió patrimoni D x x x x x

Impost sobre successions i donacions
D x x x x

Mesures medi ambientals D x

1 5 1 2 1 3 1 1 1 3 3 1

F
IN

A
L

IT
A

T
 R

C

SUMA    

RESTA % RESTA%
12 0 100,0% 0,0%
1 11 8,3% 91,7%
5 7 41,7% 58,3%

4 8 33,3% 66,7%

1 11 8,3% 91,7%

RESUM DADES
Càrrega impositiva immobles
Planifiació regional
Transmissió patrimoni
Impost sobre successions i 
donacions
Mesures medi ambientals         

1,917
1,719697

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja

Variaça  

 

Taula 5.1 – Finalitats Renda Cadastral amb sistemes amb Registre integrat 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 x 0 0 0 0 x x x x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1

F
IN

A
L

IT
A

T
 R

C Càrrega impositiva immobles

Impost sobre successions i 
donacions
Mesures medi ambientals

Transmissió patrimoni
Planifiació regional

 

RESTA % RESTA%
6 6 50,0% 50,0%
0 12 0,0% 100,0%
3 9 25,0% 75,0%

2 10 16,7% 83,3%

0 12 0,0% 100,0%

Planifiació regional

RESUM DADES
Càrrega impositiva immobles

Impost sobre successions i 
donacions
Mesures medi ambientals

Transmissió patrimoni

         

0,917
1,1742424

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja

Variaça  
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Taula 5.2 – Finalitats Renda Cadastral amb sistemes amb Base de Dades 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 x x 0 0 x x 0 x x x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 1 0 1 2 0 0 1 1 0 3 3 1

Impost sobre successions i 
donacions
Mesures medi ambientalsF

IN
A

L
IT

A
T

 R
C

Transmissió patrimoni

Càrrega impositiva immobles
Planifiació regional

 

RESTA % RESTA%
8 4 66,7% 33,3%
0 12 0,0% 100,0%
3 9 25,0% 75,0%

2 10 16,7% 83,3%

0 12 0,0% 100,0%

RESUM DADES
Càrrega impositiva immobles
Planifiació regional
Transmissió patrimoni
Impost sobre successions i 
donacions
Mesures medi ambientals          

1,083
1,1742424

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja

Variaça  

Taula 5.3– Finalitats Renda Cadastral amb sistemes amb Base de Dades i Registre integrat 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 x x 0 0 0 0 0 x x x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 3 1

F
IN

A
L

IT
A

T
 R

C Càrrega impositiva immobles
Planifiació regional
Transmissió patrimoni
Impost sobre successions i 
donacions
Mesures medi ambientals

 

RESTA % RESTA%
6 6 50,0% 50,0%
0 12 0,0% 100,0%
3 9 25,0% 75,0%

2 10 16,7% 83,3%

0 12 0,0% 100,0%

RESUM DADES
Càrrega impositiva immobles
Planifiació regional
Transmissió patrimoni
Impost sobre successions i 
donacions
Mesures medi ambientals          

0,917
1,3560606

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja

Variaça  
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Taula 7.0 – Àmbit de valoració general 

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA

Poligon D x x x x

Municipi D x x x x x x x x x

Unitàries D x x x x x x x

À
M

B
IT

 
V

A
L

O
R

A
C

IÓ

 

RESTA % RESTA%

4 8 33,3% 66,7%

9 3 75,0% 25,0%

7 5 58,3% 41,7%

RESUM DADES

Poligon

Municipi

Unitàries
 

Taula 7.1 – Relació metodologia per  a la determinació de la RC, amb àmbit de valoració Polígon 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 x 0 0 0 x 0 0 x 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

E
N

Q
U

E
S

T
A

 D
E

 L
A

T
E

R
R

A

Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat

Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble
AVM

 

RESTA % RESTA%
3 9 25,0% 75,0%
0 12 0,0% 100,0%
1 11 8,3% 91,7%

0 12 0,0% 100,0%

0 12 0,0% 100,0%

RESUM DADES
Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble

AVM  
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Taula 7.2 – Relació metodologia per  a la determinació de la RC, amb àmbit de valoració Municipi 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 0 0 x 0 x 0 0 0 0
x 0 0 x 0 0 x x 0 x 0 x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 2 0 1 2 0 1 1 2 0 2 1 1

E
N

Q
U

E
S

T
A

 D
E

 L
A

 
T

E
R

R
A

Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat

Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble
AVM

 

RESTA % RESTA%
3 9 25,0% 75,0%
6 6 50,0% 50,0%
2 10 16,7% 83,3%

1 11 8,3% 91,7%

1 11 8,3% 91,7%

RESUM DADES
Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble

AVM  

Taula 7.3 – Relació metodologia per  a la determinació de la RC, amb àmbit de valoració Unitària 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 0 0 x 0 x 0 0 0 0
x 0 0 x 0 0 0 x 0 x 0 x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 2 0 0 2 0 1 0 2 0 2 1 1

E
N

Q
U

E
S

T
A

 D
E

 L
A

T
E

R
R

A

AVM

Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat

Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble

 

RESTA % RESTA%
3 9 25,0% 75,0%
5 7 41,7% 58,3%
2 10 16,7% 83,3%

0 12 0,0% 100,0%

1 11 8,3% 91,7%AVM

RESUM DADES
Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble
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Taula 8.0 – Metodologia per a la determinació de la Renda Cadastral 

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Enquesta de la terra 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1

Recollida d'informació de camp D x x x x x

Bases de dades transaccions D x x x x x x
Indicadors de mercat D x x x

Obligació del ciutadà a declarar valor 
del immoble

D x

AVM D x
Revisió 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Nou valor D x x x x x x
Actualització o correcció D x x x x x x x

Periodicitat D 6 9 10 5 5 5 1 6 - 10 4 1
Limit RC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1

Valor de mercat Registrat D x x x x x
Renta de mercat Registrada D x x x
Valor de mercar observable D x

Sense Referencia D x x x
Coeficient normatiu D x xM

E
T

O
D

O
L

O
IA

 P
E

R
 A

 L
A

 D
E

T
E

R
M

IN
A

C
IÓ

 D
E

 L
A

 R
C

 I
 

R
E

V
IS

IÓ
 D

E
L

S
 V

A
L

O
R

S

 

RESTA % RESTA%
5 7 41,7% 58,3%
6 6 50,0% 50,0%
3 9 25,0% 75,0%

1 11 8,3% 91,7%

1 11 8,3% 91,7%

RESTA % RESTA%
6 6 50,0% 50,0%
7 5 58,3% 41,7%
0 12 0,0% 100,0%

RESTA % RESTA%
5 7 41,7% 58,3%
3 9 25,0% 75,0%
1 11 8,3% 91,7%

Sense Referencia 3 9 25,0% 75,0%
Coeficient normatiu 2 10 16,7% 83,3%

RESUM DADES

Valor de mercat Registrat

Valor de mercar observable
Renta de mercat Registrada

RESUM DADES

Nou valor
Actualització o correcció

RESUM DADES

Periodicitat

Recollida d'informació de camp

Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat

Obligació del ciutadà a declarar valor 

AVM

        

5,636
9,6545455Variaça

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja
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Taula 8.1 – Metodologia per a la determinació de la Renda Cadastral relacionada amb Registre integrat 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0
x 0 0 x 0 0 0 0 0 x 0 x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 2 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1 1

E
N

Q
U

E
S

T
A

 D
E

 L
A

 
T

E
R

R
A

Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat

Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble
AVM

 

RESTA % RESTA%
2 10 16,7% 83,3%
4 8 33,3% 66,7%
2 10 16,7% 83,3%

1 11 8,3% 91,7%

1 11 8,3% 91,7%

RESUM DADES
Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble

AVM        

0,833
0,6969697

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja

Variaça  

Taula 8.2 – Metodologia per a la determinació de la Renda Cadastral relacionada amb Bases de dades 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0
x 0 0 x 0 0 x x 0 x 0 x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 2 0 1 2 0 0 1 2 0 2 1 1

E
N

Q
U

E
S

T
A

 D
E

 L
A

T
E

R
R

A

Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble
AVM

 

RESTA % RESTA%
2 10 16,7% 83,3%
6 6 50,0% 50,0%
2 10 16,7% 83,3%

1 11 8,3% 91,7%

1 11 8,3% 91,7%

RESUM DADES
Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble

AVM        

1,000
0,7272727

DADES ESTADÍSTIQUES
Mitja

Variaça  
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Taula 8.3 – Metodologia per a la determinació de la Renda Cadastral relacionada amb Bases de dades i Registre integrat 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x 0 0 x 0 0 0 0 0 x 0 x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1

E
N

Q
U

E
S

T
A

 D
E

 L
A

 
T

E
R

R
A

Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat

Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble
AVM

 

 

RESTA % RESTA%
1 11 8,3% 91,7%
4 8 33,3% 66,7%
2 10 16,7% 83,3%

1 11 8,3% 91,7%

1 11 8,3% 91,7%

RESUM DADES
Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble

AVM        

0,750
0,75

Mitja
Variaça

DADES ESTADÍSTIQUES

 

Taula 8.4 – Límit Renda Cadastral relacionada amb Metodologia, Recollida informació de camp 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 x 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0
0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0

SUMA 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

L
ÍM

IT
 R

C

Sense Referencia
Coeficient normatiu

Valor de mercat Registrat
Renta de mercat Registrada
Valor de mercar observable

 

RESTA % RESTA%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%
2 10 16,7% 83,3%
1 11 8,3% 91,7%

Sense Referencia
Coeficient normatiu

Valor de mercat Registrat
Renta de mercat Registrada
Valor de mercar observable

RESUM DADES
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Taula 8.5 – Límit Renda Cadastral relacionada amb Metodologia, Bases de dades de Transaccions 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 x
0 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 1 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 1

L
ÍM

IT
 R

C

Coeficient normatiu

Renta de mercat Registrada
Valor de mercar observable
Sense Referencia

Valor de mercat Registrat

 

RESTA % RESTA%
5 7 41,7% 58,3%
2 10 16,7% 83,3%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%
0 12 0,0% 100,0%Coeficient normatiu

Renta de mercat Registrada
Valor de mercar observable
Sense Referencia

RESUM DADES
Valor de mercat Registrat

 

Taula 8.6 – Límit Renda Cadastral relacionada amb Metodologia, Observatoris de mercat 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0

SUMA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0

L
ÍM

IT
 R

C

Valor de mercar observable
Sense Referencia
Coeficient normatiu

Valor de mercat Registrat
Renta de mercat Registrada

 

  ALEMAN
YA 

ÀUSTR
IA 

BÈLGI
CA 

XIPR
E 

ESLOVÈ
NIA 

ESPAN
YA 

ESTON
IA 

FRAN
ÇA 

HONGR
IA 

ITÀLI
A 

LETÒN
IA 

LITUÀN
IA 

Valor de mercat Registrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 

Renta de mercat Registrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 

Valor de mercar observable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 

Sense Referencia 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 

Coeficient normatiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 

    SUMA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 

RESTA % RESTA%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%

Valor de mercar observable
Sense Referencia
Coeficient normatiu

RESUM DADES
Valor de mercat Registrat
Renta de mercat Registrada
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Taula 8.7 – Límit Renda Cadastral relacionada amb Metodologia, Obligació del ciutadà 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L
ÍM

IT
 R

C

Sense Referencia
Coeficient normatiu

Valor de mercat Registrat
Renta de mercat Registrada
Valor de mercar observable

 

RESTA % RESTA%
0 12 0,0% 100,0%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%
0 12 0,0% 100,0%
0 12 0,0% 100,0%

Sense Referencia
Coeficient normatiu

Valor de mercat Registrat
Renta de mercat Registrada
Valor de mercar observable

RESUM DADES

 

 

Taula 8.8– Límit Renda Cadastral relacionada amb Metodologia, AVM 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

L
ÍM

IT
 R

C

Coeficient normatiu

Renta de mercat Registrada
Valor de mercar observable
Sense Referencia

Valor de mercat Registrat

 

RESTA % RESTA%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%
0 12 0,0% 100,0%
0 12 0,0% 100,0%
0 12 0,0% 100,0%Coeficient normatiu

Renta de mercat Registrada
Valor de mercar observable
Sense Referencia

RESUM DADES
Valor de mercat Registrat
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Taula 9.0 – Relació general d’Actius i Metodologia de valoració 

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Sòl Urbanitzat D x x x x x x x x x x

Metòde Comparació D 1 2 1 1 2 1 1 1
Mètode descompte de fluxos de caixa 

operatius
D 1 1 1 2

Mètode del cost D 2 1 1 3 2 1
Sòl rústic o agricola D x x x x x x x x x x x x

Metòde Comparació D 1 2 1 1 2 1 1 1
Mètode descompte de fluxos de caixa 

operatius
D 1 1 1 1 1 2

Mètode del cost D 2 1 1 2
Edificis D x x x x x x x x

Metòde Comparació D 1 2 1 2 1 1 1
Mètode descompte de fluxos de caixa 

operatius
D 1 1 2

Mètode del cost D 2 1 3 2 1
Unitat privades D

Metòde Comparació D
Mètode descompte de fluxos de caixa 

operatius
D

Mètode del cost D
Intal·lacions exteriors D x x x

Metòde Comparació D 1 2 1
Mètode descompte de fluxos de caixa 

operatius
D 1 2

Mètode del cost D 2 3
Immobles valorats per DFCO D x x x x x x x x

Metòde Comparació D 1 2 1 2 1 1 1
Mètode descompte de fluxos de caixa 

operatius
D 1 1 2

Mètode del cost D 2 1 1 3 2 1
Establiments Industrials D x x x x x x x

Metòde Comparació D 2 1 2 1 1 1
Mètode descompte de fluxos de caixa 

operatius
D 1 1 2

Mètode del cost D 1 3 1 1
Béns immobles de característiques 
especials

D x x x x x x x

Metòde Comparació D 2 1 2 1 1 1
Mètode descompte de fluxos de caixa 

operatius
D 1 1 2

Mètode del cost D 1 3 2
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1a Opc. 2a Opc.
10
8 0
4 3

12
9 0
3 3

8
7 0
3 2

0
0 0
0 0

3
3 0
0 2

8
7 0
3 3

7
6 0
3 1

7

6 0
1 2

1a Opc. 2a Opc.
10
6 2

3 1

3 2

12
6 2

5 1

2 2

8
5 2

2 1

2 2

0
0 0

Sòl Urbanitzat
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Sòl rústic o agricola
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Edificis
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Unitat privades
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Intal·lacions exteriors
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Immobles valorats per DFCO
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Establiments Industrials
Base valor de mercat

Sòl rústic o agricola

Metòde Comparació 

Edificis

Metòde Comparació 

Sòl Urbanitzat

Metòde Comparació 

RESUM DADES

Base valor de mercat
Altres bases de valor

Altres bases de valor

Béns immobles de característiques 
especials

Unitat privades

Metòde Comparació 

RESUM DADES

Mètode descompte de fluxos de 
caixa operatius
Mètode del cost

Mètode descompte de fluxos de 
caixa operatius
Mètode del cost

Mètode descompte de fluxos de 
caixa operatius
Mètode del cost
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Taula 9.1 – Relació general actius i Bases de valor  

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Sòl Urbanitzat D x x x x x x x x x x

Base valor de mercat D 1 1 1 1 1 1 1 1
Altres bases de valor D 2 1 1 1 2 2 1

Sòl rústic o agricola D x x x x x x x x x x x x
Base valor de mercat D 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Altres bases de valor D 2 2 1 1 1 2

Edificis D x x x x x x x x
Base valor de mercat D 1 1 1 1 1 1 1
Altres bases de valor D 1 1 2 2 1

Unitat privades D
Base valor de mercat D
Altres bases de valor D

Intal·lacions exteriors D x x x
Base valor de mercat D 1 1 1
Altres bases de valor D 2 2

Immobles valorats per DFCO D x x x x x x x x
Base valor de mercat D 1 1 1 1 1 1 1
Altres bases de valor D 2 1 1 2 2 1

Establiments Industrials D x x x x x x x
Base valor de mercat D 1 1 1 1 1 1
Altres bases de valor D 1 2 1 1

Béns immobles de característiques 
especials

D x x x x x x x

Base valor de mercat D 1 1 1 1 1 1
Altres bases de valor D 1 2 2
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1a Opc. 2a Opc.
10
8 0
4 3

12
9 0
3 3

8
7 0
3 2

0
0 0
0 0

3
3 0
0 2

8
7 0
3 3

7
6 0
3 1

7

6 0
1 2

Sòl Urbanitzat
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Sòl rústic o agricola
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Edificis
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Unitat privades
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Intal·lacions exteriors
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Immobles valorats per DFCO
Base valor de mercat
Altres bases de valor
Establiments Industrials
Base valor de mercat

Base valor de mercat
Altres bases de valor

Altres bases de valor

Béns immobles de característiques 
especials

RESUM DADES
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Taula 9.2 – Relació general d’Actius amb el Mètode de comparació 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIAESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Sòl Urbanitzat x 0 x x 0 0 x x 0 x x x
Sòl rústic o agricola x 0 x x 0 0 x x 0 x x x
Edificis x 0 x x 0 0 0 x 0 x x x
Intal·lacions exteriors x 0 x 0 0 0 0 0 0 x 0 0
Immobles valorats per 
DFCO

x 0 x x 0 0 0 x 0 x x x

Establiments Industrials 0 0 x x 0 0 0 x 0 x x x
Béns immobles de 
característiques especials 0 0 x x 0 0 0 x 0 x x x

SUMA 5 0 7 6 0 0 2 6 0 7 6 6

A
C

T
IU

S

 

RESTA % RESTA%
8 4 66,7% 33,3%
8 4 66,7% 33,3%
7 5 58,3% 41,7%
3 9 25,0% 75,0%

7 5 58,3% 41,7%

6 6 50,0% 50,0%

6 6 50,0% 50,0%
Béns immobles de 
característiques especials

Establiments Industrials

RESUM DADES
Sòl Urbanitzat
Sòl rústic o agricola
Edificis
Intal·lacions exteriors
Immobles valorats per 
DFCO
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Taula 9.3 – Relació general d’Actius amb el Mètode DFCO 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIAESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Sòl Urbanitzat 0 x x 0 0 0 0 x 0 x 0 0
Sòl rústic o agricola 0 x x 0 x 0 0 x x x 0 0
Edificis 0 0 x 0 0 0 0 x 0 x 0 0
Intal·lacions exteriors 0 0 x 0 0 0 0 0 0 x 0 0
Immobles valorats per 
DFCO

0 0 x 0 0 0 0 x 0 x 0 0

Establiments Industrials 0 0 x 0 0 0 0 x 0 x 0 0
Béns immobles de 
característiques especials 0 0 x 0 0 0 0 x 0 x 0 0

SUMA 0 2 7 0 1 0 0 6 1 7 0 0

A
C

T
IU

S

 

RESTA % RESTA%
4 8 33,3% 66,7%
6 6 50,0% 50,0%
3 9 25,0% 75,0%
2 10 16,7% 83,3%

3 9 25,0% 75,0%

3 9 25,0% 75,0%

3 9 25,0% 75,0%
Béns immobles de 
característiques especials

Establiments Industrials

Sòl Urbanitzat
Sòl rústic o agricola
Edificis
Intal·lacions exteriors
Immobles valorats per 
DFCO

RESUM DADES
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Taula 9.4 – Relació general d’Actius amb el Mètode del cost 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIAESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Sòl Urbanitzat x 0 0 0 0 x x 0 0 x x x
Sòl rústic o agricola x 0 0 0 0 x x 0 0 0 x 0
Edificis x 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x
Intal·lacions exteriors x 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
Immobles valorats per 
DFCO

x 0 0 x 0 x 0 0 0 x x x

Establiments Industrials 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x x x
Béns immobles de 
característiques especials 0 0 0 0 0 x 0 0 0 x x 0

SUMA 5 0 0 2 0 5 2 0 0 6 6 4

A
C

T
IU

S

 

RESTA % RESTA%
6 6 50,0% 50,0%
4 8 33,3% 66,7%
5 7 41,7% 58,3%
2 10 16,7% 83,3%

6 6 50,0% 50,0%

4 8 33,3% 66,7%

3 9 25,0% 75,0%

Intal·lacions exteriors
Immobles valorats per 
DFCO
Establiments Industrials
Béns immobles de 
característiques especials

RESUM DADES
Sòl Urbanitzat
Sòl rústic o agricola
Edificis

 

Taula 9.5 – Relació Bases de valor amb Recollida d’informació camp 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIAESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0

x x 0 0 0 0 0 x x 0 0 0

x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0
SUMA 3 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0

Mètode descompte de 
fluxos de caixa operatius

Mètode del cost

Metòde Comparació 

M
È

T
O

D
E

S

 

RESTA % RESTA%
2 10 16,7% 83,3%

4 8 33,3% 66,7%

2 10 16,7% 83,3%

RESUM DADES
Metòde Comparació 
Mètode descompte de 
fluxos de caixa 

Mètode del cost  
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Taula 9.6 – Relació Bases de valor amb Bases de dades 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIAESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x 0 0 x 0 0 x x 0 x 0 x

x 0 0 x 0 0 x x 0 x 0 x

x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 x
SUMA 3 0 0 3 0 0 3 2 0 3 0 3

Mètode descompte de 
fluxos de caixa operatius

Mètode del cost

Metòde Comparació 

M
È

T
O

D
E

S

 

RESTA % RESTA%
6 6 50,0% 50,0%

6 6 50,0% 50,0%

5 7 41,7% 58,3%

Mètode descompte de 
fluxos de caixa 

Mètode del cost

RESUM DADES
Metòde Comparació 

 

Taula 9.7 – Relació Bases de valor amb Observatoris de mercat 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIAESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 x 0 0 0 0 x x 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0
SUMA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0

Mètode descompte de 
fluxos de caixa operatius

Mètode del cost

Metòde Comparació 

M
È

T
O

D
E

S

 

RESUM DADES RESTA % RESTA%

Metòde Comparació  2 10 16,7% 83,3% 

Mètode descompte de fluxos de caixa operatius 3 9 25,0% 75,0% 

Mètode del cost 2 10 16,7% 83,3% 
 

Taula 9.8 – Relació Bases de valor amb Obligació del ciutadà 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIAESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mètode descompte de 
fluxos de caixa operatius

Mètode del cost

Metòde Comparació 

M
È

T
O

D
E

S

 

RESTA % RESTA%
1 11 8,3% 91,7%

1 11 8,3% 91,7%

0 12 0,0% 100,0%

Mètode descompte de 
fluxos de caixa 

Mètode del cost

RESUM DADES
Metòde Comparació 
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Taula 9.9 – Relació Bases de valor amb AVM 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIAESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Mètode del cost

Mètode descompte de 
fluxos de caixa operatius

Metòde Comparació 

M
È

T
O

D
E

S

 

RESTA % RESTA%
1 11 8,3% 91,7%

1 11 8,3% 91,7%

1 11 8,3% 91,7%Mètode del cost

RESUM DADES

Mètode descompte de 
fluxos de caixa 

Metòde Comparació 
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Taula 10.0 – Criteris de Valoració i tècniques generals 

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Altres bases de valor D 2 1 1 1 3 2 1

Cost D 2 1 1 1 3 2 1

Costos normals ( despeses construcció, 

planificació, construcció, revisions, 

aprovacions i depeses del finanaçament )

D x x x x x

Superfície D x x x x x

Qualitat materials D x x

Ús D x

Caràcter històric D x

Pressupost del PEM D x

Depreciació D x x x x x x

Antiguitat D x x x x x x

Danys i defectes estructurals D x x x x

T
È

C
N

IC
A

 A
D

D
IT

IV
A

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Base Valor de mercat D 1 1 1 2 1 1 1

Comparació D 1 1 1 1 1 1

Preus de compra D x x x x x x

Homgeneïtzació D x x

Rentes generades D x x

Localització D x x x x x x

Costos construcció D x

Oferta i demanda D x

Canvis d'index de preus D x

Tendències del mercat D x

Tipologia constructiva D x x x

DFCO D 1 1 1 2 1 1

Utilitat neta D x x x x

Ingressos bruts D x x x x

Costos gestió D x x

Taxa interès capitalització D x x x

índex en funció del ús D x

Altres factos redcutors no regulats D x

Estimació directa D x

Rentes D x

Taxa interès capitalització D x
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1a Opc. 2a Opc. Total
6 1 7
6 0 6
6
2
2
6
1
1
1
1

3

5 1 6
4
4
2
3
1
1
1
1

1

Comparació

DFCO

Preus de compra
Homgeneïtzació

Localització
Costos construcció
Oferta i demanda
Canvis d'index de preus
Tendències del mercat
Tipologia constructiva

RESUM DADES
Base Valor de mercat

Utilitat neta

Rentes generades

Ingressos bruts
Costos gestió
Taxa interès capitalització
índex en funció del ús
Altres factos redcutors no regulats
Estimació directa
Rentes 
Taxa interès capitalització  

 

1a Opc. 2a Opc. Total
4 2 6

4 2 6

5

5
2
1
1

1

6
6

4

Pressupost del PEM

Depreciació

Antiguitat
Danys i defectes estructurals

Superfície
Qualitat materials
Ús
Caràcter històric

RESUM DADES
Altres bases de valor

Cost

Costos normals ( despeses 
construcció, planificació, 
construcció, revisions, aprovacions i 
depeses del finanaçament)
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ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Base Valor de mercat D 1 1 1 2

Comparació D 2 1

Rentes D x x

Altres municipis D x

Referenciades a moment passat D x x

Localització D x x

Estat conservació x

Tipologia constructiva x x

DFCO D 1 1 2

Utilitat neta D x x

Ingressos bruts D x x

Reducció ingressos bruts (% en costos 

manteniment, equipaments )
D x

Costos d´'us i activitat D x

Taxa interès capitalització D
Nº Habitacions D x

m3 propietat D x

m2 propietat D x

Producció potencial D x x

Rendiment segons cultiu D x x

Preu de compra collita D x

Rendiment espècie de cultiu D x

Costos estandards D x x

Localització D x

ALEMANY ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
Altres bases de valor D 1 1

DFCO D 1 1

Superfície D x

Tipus de cultiu D x

Productivitat D x x

Condicions del sòl D x x

Localització D x x

Condicions climàtiques D x x

Subministrament d'aigua D x

Condicions econòmiques lligades a la 

localització
D

T
È

C
N

IC
A

 A
D

D
IT

IV
A

T
È

C
N

IC
A

 A
D

D
IT

IV
A

T
È

C
N

IC
A

 C
O

N
JU

N
T

A
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1a Opc. 2a Opc. Total
3 1 4
1 1 2
2
1
2
2
1

2

2 1 3
2
2

1

1
0
1
1
1
2
2
1
1
2

1
1a Opc. 2a Opc. Total

2 0 2

2 0 2
1

1

2
2
2
2
1

0

Localització

Utilitat neta

Superfície 

DFCO

Altres bases de valor

DFCO

Costos d´'us i activitat
Taxa interès capitalització
Nº Habitacions
m3 propietat
m2 propietat
Producció potencial
Rendiment segons cultiu
Preu de compra collita
Rendiment espècie de cultiu

Altres municipis
Rentes

Base Valor de mercat

Comparació

Condicions econòmiques lligades a 
la localització

Condicions climàtiques
Subministrament d'aigua

Referenciades a moment passat
Localització
Estat conservació
Tipologia constructiva

Ingressos bruts

RESUM DADES

Costos estandards
Localització

RESUM DADES

Reducció ingressos bruts (% en 
costos manteniment, equipaments)

Productivitat

Tipus de cultiu

Condicions del sòl
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Taula 10.1 – Criteris de Valoració i tècniques generals 

RESTA % RESTA%
6 6 50,0% 50,0%
2 10 16,7% 83,3%
2 10 16,7% 83,3%
6 6 50,0% 50,0%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
3 9 25,0% 75,0%

4 8 33,3% 66,7%
4 8 33,3% 66,7%
2 10 16,7% 83,3%
3 9 25,0% 75,0%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
3 9 25,0% 75,0%

1 11 8,3% 91,7%
2 10 16,7% 83,3%
2 10 16,7% 83,3%
1 11 8,3% 91,7%
2 10 16,7% 83,3%
2 10 16,7% 83,3%

Oferta i demanda
Canvis d'index de preus

Base Valor de mercat

Base Valor de mercat

Tendències del mercat
Tipologia constructiva

Estat conservació
Tipologia constructiva

Base Valor de mercatComparació

Localització

DFCO

Ingressos bruts
Costos gestió
Taxa interès capitalització

Utilitat neta

Rentes
Altres municipis
Referenciades a moment 

Altres factos redcutors no 
Estimació directa
Rentes 
Taxa interès capitalització
Base Valor de mercat

Comparació

índex en funció del ús

Homgeneïtzació
Rentes generades
Localització
Costos construcció

RESUM DADES
Preus de compra

  

2 10 16,7% 83,3%
2 10 16,7% 83,3%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
2 10 16,7% 83,3%
2 10 16,7% 83,3%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
2 10 16,7% 83,3%
1 11 8,3% 91,7%

Rendiment segons cultiu
Preu de compra collita
Rendiment espècie de 
Costos estandards
Localització

Base Valor de mercat

Costos d´'us i activitat
Taxa interès capitalització
Nº Habitacions
m3 propietat
m2 propietat
Producció potencial

DFCO

Utilitat neta
Ingressos bruts
Reducció ingressos bruts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
Estudi Comparatiu de la Metodologia de Valoració Cadastral de la UE Annexes 

 

1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
2 10 16,7% 83,3%
2 10 16,7% 83,3%
2 10 16,7% 83,3%
2 10 16,7% 83,3%
1 11 8,3% 91,7%
0 12 0,0% 100,0%

5 7 41,7% 58,3%
5 7 41,7% 58,3%
2 10 16,7% 83,3%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
1 11 8,3% 91,7%
6 6 50,0% 50,0%
6 6 50,0% 50,0%
4 8 33,3% 66,7%

Pressupost del PEM
Depreciació
Antiguitat
Danys i defectes 

Qualitat materials
Ús

Altres bases de valor

Caràcter històric

Condicions del sòl
Localització
Condicions climàtiques
Subministrament d'aigua
Condicions econòmiques 

Cost

Tipus de cultiu
Productivitat

Costos normals
Superfície

DFCO Altres bases de valor
Superfície 
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Taula 12.0 – Relació nou Valor amb Metodologies per a la determinació de la RC 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
0 0 0 0 0 x 0 x x 0 0 0
0 0 0 x 0 0 x x 0 0 0 x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 1

E
N

Q
U

E
S

T
A

 D
E

 L
A

 
T

E
R

R
A

AVM

Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble

Recollida d'informació de camp

 

RESTA % RESTA%
3 9 25,0% 75,0%
4 8 33,3% 66,7%
0 12 0,0% 100,0%

0 12 0,0% 100,0%

1 11 8,3% 91,7%AVM

Bases de dades transaccions
Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble

RESUM DADES
Recollida d'informació de camp

 

 

Taula 12.1– Relació Actualització o Correcció amb Metodologies per a la determinació de la RC 

ALEMANYA ÀUSTRIA BÈLGICA XIPRE ESLOVÈNIA ESPANYA ESTONIA FRANÇA HONGRIA ITÀLIA LETÒNIA LITUÀNIA
x x 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0
x 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 0
0 0 0 0 x 0 0 0 0 x x 0

0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA 2 1 1 0 1 0 0 2 0 2 1 0

E
N

Q
U

E
S

T
A

 D
E

 L
A

T
E

R
R

A

Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble
AVM

Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions

 

RESTA % RESTA%
3 9 25,0% 75,0%
3 9 25,0% 75,0%
3 9 25,0% 75,0%

1 11 8,3% 91,7%

0 12 0,0% 100,0%

Indicadors de mercat
Obligació del ciutadà a declarar 
valor del immoble

AVM

RESUM DADES
Recollida d'informació de camp
Bases de dades transaccions
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