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Per què ara una revisió de valors? 

 Han passat 16 anys des de la darrera revisió i el cadastre no 
reflecteix els canvis que s’han produït, especialment la bombolla 
immobiliària i la seva punxada, amb increments i decrements dels 
preus de mercat molt desiguals als diferents barris 

 També calia una actualització a fons dels usos dels immobles: més 
de 40.000 modificacions d’ús en la nova Ponència (comerços 
convertits en habitatges, tallers convertits en comerços o 
aparcaments, comerços convertits en trasters....) 

 L’efecte del llarg període sense revisió ha estat l’increment lineal 
(entre 2014 i 2015) del 21% de tots els valors cadastrals, amb 
independència dels canvis reals del mercat (“decret Rajoy”) 
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Dades generals 

 1,1 M d’immobles, dels quals 41.251 canvien d’ús  

 L’increment global dels valors és del 19%, que s’aplicarà gradualment en 
els propers 10 anys  

⁻ Efecte revisió per coeficients Barcelona 2014-15: + 21% en 2 anys 

⁻ Efecte revisió Barcelona 2002: + 112% en 10 anys 

⁻ Efecte revisió Madrid 2011: + 74% en 10 anys 

 Un 47% de tots els immobles baixa de valor, especialment en els barris 
més vulnerables: 

 El 24% dels habitatges 

 El 69% dels comerços 

 El 89% dels aparcaments 
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Qui calcula i com es calcula el valor cadastral 

 La responsabilitat de l’elaboració i aprovació de la Ponència és el Ministeri 
d’Hisenda (Gerència Regional del Cadastre)  

 Es tracta d’un procediment totalment regulat per la legislació i la reglamentació 
estatal  

 L’Ajuntament vetlla perquè el resultat del procediment s’adapti a la realitat de la 
ciutat i emet informe abans de l’aprovació del Ministeri 

 El valor cadastral és la suma del valor del sòl i del valor de la construcció 

⁻ El valor del sòl es calcula en funció de la zona en la que s’hi troba l’immoble 

⁻ El valor de la construcció es calcula, bàsicament, per l’any de construcció, 
característiques constructives i estat de manteniment. 

 Tant per al càlcul del valor del sòl con pel de la construcció, es parteix de mostres 
de mercat (compra-vendes registrades)  

 El valor cadastral hauria de situar-se al voltant del 50% del valor real de mercat 
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Com es calcula l’IBI 

 A efectes del càlcul de l’IBI, l’aplicació dels nous valors es fa: 

 En cas de reducció, el 100% el primer any 
 En cas d’increment, de forma gradual en 10 anys 

 A aquests valors se’ls aplica un percentatge, actualment del 0,75%, per 
calcular l’import a pagar (percentatge aprovat pel Plenari Municipal dins 
els límits que marca la llei) 

 Sigui quin sigui l’import a pagar, des de l’arribada del nou Govern es va 
congelar la pujada del rebut per a tots els habitatges de menys de 
300.000 € de valor cadastral 

 A més, existeixen bonificacions, ajuts i subvencions que redueixen 
encara més l’import del rebut 
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Impacte de la revisió a Nou Barris 

EVOLUCIÓ IBI 
HABITATGE (€) 

EVOLUCIÓ VALORS 
HABITATGE (%) 

-38% 

-31% 

-1% 

+1% +14% 

-9% 

= 

-9% 

-20% 

-16% 

-7% 

-2% 

-24% 
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Bonificacions, ajuts i subvencions 

TIPUS IMPORT BONIFICAT IMPORT EFECTE 
IRPF 

Bonificació famílies nombroses 
propietàries  

Des del 5% fins al 90% segons valor 
cadastral i circumstàncies particulars  

2.325.000 € NO 

Subvenció a famílies nombroses 
llogateres 

Des del 5% fins al 90% segons valor 
cadastral i circumstàncies particulars  

14.000 € SÍ 

Subvenció a famílies monoparentals 
Des del 5% fins al 90% segons valor 
cadastral i circumstàncies particulars  

353.000 € SÍ 

Subvenció als habitatges posats a 
disposició de la Borsa d’Habitatge de 
Lloguer Social 

50% durant el període de disposició 50.000 € SI 

Bonificació a habitatges amb energia 
solar (instal·lacions voluntàries) 

50% durant tres anys 3.200 € NO 

Ajut a persones vídues propietàries o 
llogateres 

50% per a rendes inferiors a 14.342 € 
anuals 

288.000 € NO 

Ajut a famílies propietàries o 
llogateres amb pocs recursos 
econòmics 

75% (màxim200 €) segons renda i 
nombre de membres unitat familiar 

350.000 € NO 

Bonificació habitatge de protecció 
oficial 

Des del 10% fins al 50% segons nivell de 
renda, des de 5 fins a 10 anys 

330.000 € NO 
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Calendari ciutadà 
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 Juliol: Inici enviament notificacions dels nous valors 

 

 Juliol – desembre: Campanya de notificacions, atenció ciutadana i 
al·legacions 

⁻ Línia telefònica exclusiva (dilluns a divendres de 09h a 20h): 
⁻ 93 182 80 92 

⁻ Locals d’atenció presencial amb personal especialitzat (dilluns 
a divendres de 09h a 17h, preferent amb cita prèvia): 
⁻ Tarragona 141, baixos 
⁻ Gran Via de Carles III 124, baixos 

 

 Descarregar les notificacions digitals i presentar al·legacions en cas 
de considerar errònia la valoració 




