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REGULACIÓ NORMATIVA TPC
 Art. 57 LGT: mitjans de comprovació del valor 

atribuïble a bens i drets a efectes tributàris. 
 Art. 134 i 135 LGT: existència prèvia d’un 

expedient de comprovació de valors.
 Art. 161 i 162 Reglament des gestió i 

inspecció tributària.
 Llei 2/2014 de mesures fiscals, admves, 

financeres i del sector públic.
 Ordre EFC218/2009: honoraris pèrits tercers.
 Ordre ECO392/2014: requisits informe TPC

Taxació Pericial Contradictòria



ASPECTES GENERALS PROCEDIMENT 

 És un procediment auxiliar dels mitjans de 
comprovació de valors a efectes fiscals.

 És d’aplicació en els tributs on la base 
imposable considera el valor atribuïble als 
bens.

 Incoat a instància del contribuent.
 Determina el valor dels bens i drets 

mitjançant un arbitratge tècnic.
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TRIBUTS SOBRE ELS IMMOBLES
Tributs sobre béns immobles

IMPOST ASSIGNACIÓ VALOR IMPUGNACIÓ

IBI Valoració massiva RR,TEAR,CA, No TPC
Rectificació discrepàncies

IVTNU Còmput de valors RR,TEAR,CA,No TPC

ICIO Comprovació valors RR, TEAR, CA,
TPC

ITPAJD Comprovació valors Al·legacions, RR, TEAR, CA
TPC

ISD Comprovació valors Al·legacions, RR, TEAR, CA
TPC

IP Còmput de valors RR,TEAR,CA,No TPC

IRPF Còmput de valors* RR,TEAR,CA,TPC*

IS Valor net comptable* RR,TEAR,CA,TPC*

IVA Preu d’aquisició* RR,TEAR,CA,TPC*



COMPROVACIÓ DE VALORS
Art. 57 de la LGT: La comprovació de valors dels béns immobles, es podrà fer de 

les següents maneres:

A. Capitalització o imputació dels rendiments al percentatge que la llei de 
cada tribut assenyali.

B. Estimació per referència als valors que figurin als registres oficials de 
caràcter fiscal. Aquesta estimació es refereix als coeficients multiplicadors 
dels valors cadastrals, sempre que estiguin publicats en el DOGC, 
actualment no és el cas.

c. Preus mitjans en el mercat.

D. Cotitzacions de mercats nacionals i estrangers

E. Dictamen de pèrits de l’administració.

F. Valor assignat als béns en les pòlisses d’assegurances.

G. Valor assignat en la taxació hipotecària d’acord amb la seva legislació.

H. Preu o valor declarat a altres transmissions del mateix bé, en el termini que 
s’estableixi.

I. Qualsevol altre mitjà que es determini en la llei pròpia de cada tribut

Taxació Pericial Contradictòria



INSTRUCCIÓ DE COMPROVACIÓ
 Estableix anualment els criteris de prioritat en la 

comprovació i els mitjans de comprovació:
 Dictamen pericial
 Valor de taxació a efectes de préstec hipotecari

(novetat 2013 en aplicació de la STS de 7 de 
desembre de 2011)

 Aplicació de coeficients al als valors cadastrals.
 Assigna quadres de valors als municipis.
 Estableix mòduls de cost per a obra nova.
 Mòduls de capitalització per a finques rústiques.
 Mòduls per a places d’aparcament.
 Mòduls per amarradors en ports esportius.
publicat a:  www.e-tributs.cat
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 Per a les valoracions prioritàries, els mòduls i criteris de 
valoració es concreten en el document Valors bàsics, que 
s’actualitza anualment.

 Justifica els valors del sòl, de la construcció i els coeficients a 
aplicar dels béns immobles urbans i rústics.

 Té com a finalitat valorar els immobles de forma objectiva, 
lògica, senzilla i clara, mitjançant mètodes additius de càlcul.

publicat a : www.e-tributs.cat
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VALORS BÀSICS DEL SÒL I DE LES 
CONSTRUCCIONS 



PROCEDIMENT DE COMPROVACIÓ DE VALORS

 La seqüència de valoracions en la 
comprovació:

 Primera valoració (proposta liquidació)
 Tràmit d’audiència (notificació liquidació)
 Recurs de reposició (reserva dret TPC)
 Reclamació econòmico-administrativa
 Recurs contenciós (posteriorment al TEAR)
 Taxació pericial contradictòria (sol·licitud)
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CARACTERÍSTIQUES DE LA SOL·LICITUD DE TAXACIÓ
PERICIAL CONTRADICTÒRIA (Art. 135 LGT)

 La sol·licitud de la TPC en el termini d’un mes 
des de la notificació de la liquidació.

 La sol·licitud ha de ser acceptada per l’oficina
gestora.

 Es paralitza el còmput de terminis per a la resta 
de recursos (RR-TEAR)

 No requerix pagament de la liquidació ni aval 
previ.
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INICI PROCEDIMENT

 Valoració del pèrit de la Administració.

 Valoració del pèrit del contribuent(1mes)
 Comparació de les dues valoracions.

 Si la diferència de valors no supera el 10% 
de la primera valoració i, a més a més, 
tampoc supera 120.000 €, regeix la 
valoració del pèrit del contribuent.

 Si la diferència supera un dels dos criteris
cal taxació pericial contradictòria.
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DESIGNACIÓ DEL PÈRIT TERCER

 Listes de col·legiats amb titulació
adequada als béns i drets a valorar per 
actuar com a pèrits tercers.

 Sorteig de l’ordre d’actuació. Actuació
seqüencial dels pèrits de les llistes.

 Nomenament de pèrit tercer per
l’Administració d’acord amb el resultat
del sorteig.
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DESENVOLUPAMENT PROCEDIMENT 
 Es comunica el nomenament al tercer pèrit per 

correu i ha de comparèixer per acceptar 
l’encàrrec i rebre la documentació.

 S’obre termini de 10 dies per a la provisió de 
fons.

 Fets els dipòsits es notifica al pèrit que té 1 mes 
per fer la valoració (15 dies si es tracta de 
successions)

 Quan presenta la taxació es notifica el valor al 
contribuent per tal de retirar o pagar els 
honoraris.

 Es liquida d’acord amb la taxació i es tanca 
l’expedient.
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DICTAMEN PERICIAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ:

 Estar formulat per funcionari públic amb titulació
adequada a la naturalesa del bé a taxar.

 Estar suficientment motivat.

 Presumpció de veracitat del extrems considerats a les 
comprovacions de valor.

 El dictamen pericial pot ser formulat amb qualsevol
criteri lògic de valoració. 

 Els criteris de valoració els fixa l’Administració gestora.
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CONTINGUT DE L’INFORME DE COMPROVACIÓ
DE VALORS  DE L’ADMINISTRACIÓ

 Dades generals de l’expedient i de l’immoble.

 Data a la que es refereix la valoració.

 Descripció física i econòmica del bé o del dret que 
es valora.

 Exposició dels criteris de valoració i justificació dels
paràmetres valoratius emprats.

 Detall de la valoració i resultat obtingut.
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REQUISITS EXIGIBLES VALORACIÓ DE PART
 Ha de complir els mateixos requisits que la 

valoració de l’Administració:

 Estar formulada per un professional amb titulació
adequada al béns que es valoren.

 Data a la que es refereix la valoració.
 Descripció del bé i resultat obtingut o del dret que 

es valora.
 Exposició i justificació dels paràmetres valoratius

emprats.
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REQUISITS GENERALS VALORACIÓ DEL TERCER PÈRIT

 Ha de complir els mateixos requisits que la 
valoració de l’Administració.

 Estar formulada per un professional amb 
titulació adequada als béns que es 
valoren designat segons el procediment 
establert a l’efecte.

 Declaració de tatxes.
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VALORS A EFECTES DE LA LIQUIDACIÓ
TRIBUTÀRIA

 El valor resultant de la taxació pericial 
contradictòria determina el valor de la 
liquidació, amb els límits següents:

 Mínim: valor declarat pel contribuent.

 Màxim: valor comprovat per 
l’Administració contra el qual es va 
interposar la TPC.
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HONORARIS DEL PÈRIT TERCER

 A l’Agència Tributària de Catalunya fixats
en l’ordre ECF/218/2009.

 Legalment el pèrit designat pot exigir, a 
les dues parts, provisió del seus honoraris.

 Si el resultat de la perícial supera en més
d’un 20% al valor declarat, paga el 
contribuent els honoraris. En cas contrari
paga és l’Administració.
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HONORARIS MÀXIMS PÈRIT TERCER 

Taxació Pericial Contradictòria



ORDRE ECO/392/2014

 D’aplicació des del 16 de gener de 2015 a totes les 
taxacions pericials contradictòries que determinin valors
que s’han de considerar en els impostos de successions, 
donacions, transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats.

 Desenvolupa l’article 134 de la Llei 2/2014 de mesures fiscals

 L’informe del pèrit tercer s’ha d’ajustar a l’art.160.3.c 
Reglament general dels procediments Gestió i Inspecció
Tributària.
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 L’informe ha de contenir:
 Identificació pèrit taxador
 Identificació propietari
 Identificació bé a valorar
 Data inspecció del bé, si escau
 Finalitat informe de taxació
 Descripció metodologia de càlcul
 Data informe

 La valoració s’ha de referir a la data de meritació
del fet imposable
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ORDRE ECO/392/2014   Article 2 



 Qualsevol dels mètodes de valoració usuals en les 
valoracions administratives.

 Descriure l’immoble i les seves característiques, 
superfície i règim d’us i entorn.

 Altres consideracions detallant-ne la font de 
procedència i la seva incidència en el valor final.

 Dades corresponent a l’any de fet imposable.
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ORDRE ECO/392/2014                     Article 3



 Si l’informe no reuneix els requisits exigits:
 Es remetrà un informe sobre els extrems 

del no compliment per a què s’esmeni.
 Si en el termini de quinze dies no s’emet el 

nou informe o continuen les deficiències, 
Quedarà sense efecte la designació i no 
meritarà cap honorari.

 Es designarà un nou pèrit per a què emeti 
l’informe de valoració pericial 
contradictòria, en el termini de quince
dies des del nomenament.
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ORDRE ECO/392/2014   Article 5



CASUÍSTICA INFORMES PÈRITS TERCERS

 Des de 2008, que tenim estadístiques, la major part dels 
informes dels pèrits tercers ja complien els requisits mínims 
ara establerts per l’ordre ECO 392/2014.

 Les mancances més freqüents, segons el mètode emprat:

 Dades i valors de les mostres no es correspon amb la data de 
meritació. 

 Utilitzar un número insuficient de testimonis comparables.
 No justificació dels paràmetres emprats a la valoració per a la 

homogeneïtzació.
 No justificar el coeficients de realització, la taxa de 

capitalització,  despeses considerades,  etc.
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ESTADÍSTIQUES EXPEDIENTS TPC
 Màxim l’1% de les comprovacions de valor inicien 

expedient TPC.

 El 70% del expedients oberts de TPC es tanquen 
amb la renuncia de l’interessat.

 Únicament en el 30% dels expedients TPC s’arriba 
a nomenar pèrit tercer.

 En el 22,5% dels expedients amb valoració del 
pèrit tercer, el resultat implica pagar a l’interessat i 
només en el 7,5% restant ha pagat l’ATC* 
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PERCENTATGE RECLAMACIONS EN LES 
COMPROVACIONS DE VALORS

 El percentatge de revisions de valoracions és del 
4-5% tràmits d’audiència respecte a les primeres 
valoracions.

 Màxim l’1% de totes les comprovacions arriben a 
iniciar expedient de taxació pericial 
contradictòria.

 Mostra estudiada de 240.000 PV entre 2008-2013: 
 Valorades correctament per l’ATC: 239.850
 Valorades incorrectament per l’ATC:150*
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Informació de mercat:    les fonts

Secretaria Habitatge

Incasol

Ministerio Fomento

DG Catastro

Estudi mercat 
2002

DG Habitatge, ATC, Cadastre Catalunya, APCE Barcelona, Aj. Barcelona

Estudi anual mercat 
obra nova 2002‐2014

Tinsa

Sociedad de Tasación

Empreses consultores

Gestores de patrimonis

Idealista

Fotocasa

Pisos.com

...

Organismes oficials Entitats privades Internet

OMIC:
Valors declarats per 
transmissions 2011‐
2012‐2013‐2014

Observatori Mercat Immobiliari Catalunya



ESTUDI MERCAT IMMOBILIARI DE CATALUNYA

 Recoplila i sintetitza els treballs de recollida i anàlisi del 
mercat immobiliari de Catalunya.

 Explotació de la  base de dades de valors declarats en 
els impostos d’ITP.

 Dades anuals d’obra nova de la Secretaria d’Habitatge
 Recollida d’informació dels portals d’internet (idealista, 

Fotocasa, Habitaclia, Miparcela, Interempresas
 Empreses escepcialitzades: Aguirre Newman, CB Richar

Ellis, Jong Langs Lasalle, Forcadell, Atisreal, King Sturge…
 Estudis de Sociedad de Tasación.
 Estadístiques oficials de preus de la SGAH, Ministerio de 

Fomento, INE, Idescat, Dirección Gral. Catastro.
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ESTUDI DE LA BASES DE DADES DELS 
VALORS DECLARATS 

 Dades reals dels preus de transaccions
dels immobles (més de 142.000 registres)

 Més de 40.000 registres depurats, amb
referència cadastral correcta i classificats
per usus i tipoligies.

 Unicamente compravendes,  no altres
tipus de transmissions de la propietat

 Es descarten testimonis amb errades
 Valors actualitzats a fi d’exercici

Observatori Mercat Immobiliari Catalunya
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Estudi mercat 
2002

DG Habitatge, ATC, Cadastre Catalunya, APCE Barcelona, Aj. Barcelona

Estudi anual mercat 
obra nova 2002‐2013

Tinsa

Sociedad de Tasación

Empreses consultores

Gestores de patrimonis

Idealista

Fotocasa

Pisos.com

...

Entitats privades Internet

Valors declarats per 
transmissions 2011‐

2012‐2013

Estudis Mercat Immobiliari





 BEDEC Pressupostos tipus d’edificació 

4 

EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT de qualitat mitjana, de 2.500 m2, PB+4 amb quatre habitatges per planta i vint en total, 
planta soterrani amb aparcaments de 550 m2 i planta baixa amb local comercial 

 
 
Situació: Zona climàtica D2, zona eòlica C i Ng= 5 llamps/km2; Fonamentació: Llosa i murs pantalla; Estructura: Pilars i jàsseres de formigó armat. Forjat 
reticular amb cassetons recuperables; Coberta: Invertida transitable amb formació de pendents amb formigó cel·lular; Tancaments de façana de dos fulls i 
aïllament amb planxes de poliestirè expandit amb full exterior de paret de tancament de maó calat per a revestir i full interior format per envà de maó foradat 
senzill; Tancaments interiors: Paredons divisoris de supermaó per a revestir i parets de tancament de maó calat d'una cara vista, amb bandes elàstiques; 
Revestiments: Morter monocapa amb acabat raspat en façana i enrajolat amb rajola de valència en cuines i banys. Enguixat de parets i sostres a bona vista 
i acabats amb pintura plàstica. Vidres dobles. Persianes enrotllables de PVC amb caixa amb aïllament; Paviments: Terratzo de 30x30 cm a l’interior dels 
habitatges, al vestíbul i a les zones comuns; Fusteria: Exterior d’alumini anoditzat i interior de sapel·li, amb airejadors; Electricitat: grau d’electrificació bàsic, 
3.300 Kw llum i força per habitatge; Calefacció: Radiadors d’alumini i caldera de gas estanca per calefacció i ACS; Fontaneria: Xarxa d’aigua freda i calenta 
amb tubs de coure i producció d’aigua calenta amb caldera de gas estanca i amb instal·lació solar tèrmica (15 captadors); Sanitaris: Porcellana blanca, 
banyeres de planxa d’acer esmaltat i aigüeres de gres esmaltat; Cuina: Mobles alts i baixos de melamina, taulell de pedra granítica, cuina de gas de 4 focs i 
forns de gas; Ascensor: Elèctric per a 6 persones; Comunicacions: Antena col·lectiva TV i FM i porter electrònic; Residus: Cambra de residus ventilada. 

Resum econòmic per capitols         
Moviments de Terres 3,01 % 19,41 €/m2 
Fonaments i Contencions 8,06 % 51,92 €/m2 
Estructures 13,70 % 88,23 €/m2 
Cobertes 4,05 % 26,07 €/m2 
Tancaments i Divisòries 10,79 % 69,52 €/m2 
Impermeabilitzacions i Aïllaments 1,85 % 11,89 €/m2 
Revestiments 12,88 % 82,94 €/m2 
Paviments 7,48 % 48,18 €/m2 
Tancaments i Divisòries Practicables 5,74 % 36,95 €/m2 
Proteccions i Senyalització 1,51 % 9,73 €/m2 
Envidrament 1,47 % 9,45 €/m2 
Instal.lacions d'Evacuació 1,73 % 11,13 €/m2 
Instal.lacions de Clima, Calefacció i Ventilació 9,77 % 62,90 €/m2 
Instal.lacions Elèctriques / Il.luminació 3,20 % 20,62 €/m2 
Instal.lacions de Lampisteria i Aparells Sanitaris 2,42 % 15,60 €/m2 
Instal.lacions de Gas i Altres Combustibles 0,89 % 5,74 €/m2 
Instal.lacions de Transport 2,12 % 13,69 €/m2 
Instal.lacions Contraincendis i de Seguretat 0,31 % 2,01 €/m2 
Instal.lacions Audiovisuals i de Comunicacions 1,24 % 7,96 €/m2 
Varis (ajuts ram de paleta, etc) 4,68 % 30,17 €/m2 
Gestió de residus 1,10 % 7,09 €/m2 
Seguretat i Salut 2,00 % 12,88 €/m2 
Pressupost d'Execució Material 100,00 % 644,08 €/m2 
Despeses Generals d'Empresa 13%   83,73 €/m2 
Benefici Industrial 6%     38,64 €/m2 
Subtotal   766,45 €/m2 
IVA 21%     160,95 €/m2 
Pressupost d'Execució de Contracte     927,41 €/m2 

 

Cost de la construcció: les fonts



PORTAL DE L’ÀGENCIA
TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
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