
      Informació al dia – agost 2021 
 

VALOR DE REFERÈNCIA DELS IMMOBLES: EFECTES CADASTRALS I IMPOSTOS AFECTATS 
 

En els darrers Monogràfics hem desglossat  aspectes rellevants de la Llei estatal 11/2021, de 9 de juliol de mesures de prevenció i 
lluita contra el frau fiscal ( Llei 11/2021) .  En aquesta nova entrega, volem  parar atenció en el valor de referència com a mecanisme 
de fixació del valor dels béns integrants de la base imposable d’alguns impostos. 
 
D’ençà del dia 5 de juliol de  2018 , data de vigència de la Llei de pressupostos generals de l’Estat/2018 , en la fitxa cadastral de 
cada immoble coexisteixen el  valor cadastral o valor administratiu que es fixa amb criteris de la ponència de valors del municipi 
corresponent, i el valor de referència o valor objectiu que ha de reflectir la realitat del mercat amb el límit  del valor de mercat. 
Ambdós valors estan gestionats per la Direcció General del Cadastre (DGC) .  
 
Com elabora la DGC el  valor de referència?  
La normativa del Cadastre preveu que es calculi en base a la informació subministrada pels Notaris sobre els preus declarats en les 
transmissions  en què intervenen. A partir d’aquí la DGC farà un informe immobiliari i un mapa dels valors mitjos dels immobles. El 
Govern de l’Estat dictarà una ordre de minoració per tal que aquests  valors mitjos no superin els de mercat. 
 
El valor de referència es fixarà anualment , a diferència del valor cadastral, permetent tenir en compte les variacions i concretes 
característiques dels immobles cada any. Abans del 30 d’octubre de cada any la DGC dictarà una resolució que contindrà els valors 
de referència de tots els immobles aplicables l’any següent . És un valor públic, i haurà de ser accessible  per tots els contribuents i 
no serà una dada personal de caràcter protegit.  
 
Tanmateix , com que encara no hi ha un reglament per calcular aquest valor , la DGC haurà d’aplicar el règim transitori previst en la 
normativa cadastral per  calcular  els  valors de referència aplicables l’any 2022.  
Per aquesta raó les Comunitats Autònomes estan subscrivint  convenis d’intercanvi d’informació i coordinació amb la DGC per portar 
a terme les actuacions necessàries de valoració i disposar i donar publicitat al valor de referència.  
 
Quins impostos estan afectats per aquest valor de referència?  
La Llei 11/2021  ha  modificat  la normativa de cada tribut afectat pel  valor de referència.  
 
Impostos afectats  

 Impost sobre Successions i Donacions . 
 Impost sobre Transmissions patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
 Impost sobre el Patrimoni . 

 
S’elimina el concepte de valor real com a component de la base imposable  i  queda substituït pel concepte de valor de mercat. 
S’estableix la presumpció  que aquest valor és el valor de referència publicat per la DGC.  
 
Impostos no afectats  

 Impost sobre Béns Immobles 
 Impost sobre l’Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana o plus-vàlua municipal 
 Impost sobre la Renda de les Persones Físiques  

 
Amb la creació del valor de referència no s’ha suprimit el valor cadastral. Aquests impostos agafen encara com a base per la seva 
liquidació el valor cadastral assignat a l’immoble i no el nou valor de referència del mercat.  
 
Com es podrà impugnar el valor de referència ? 
El valor de referència es podrà impugnar quan es recorri la liquidació que realitzi  l’Administració  o amb ocasió de la sol·licitud de 
rectificació de l’autoliquidació . 
Si el contribuent impugna el valor de referència o bé d’ofici, l’Administració tributària sol·licitarà informe previ preceptiu i vinculant de 
la DGC  que ratifiqui o corregeixi l’esmentat valor, a la vista de la documentació aportada pel contribuent que serà qui tindrà  la 
càrrega de la prova.   
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