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1. El punt de partença. Hipòtesis a comprovar

Com totes les branques del coneixement, les V.I. 
tenen un marc teòric.

L’anàlisi de la bibliografia de les V.I. fins a l’any 1994
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Es defugen els aspectes subjectius, tot i que 
aquests existeixen. Els mètodes no reconeixen els 
aspectes subjectius, ni s’expliciten al marc teòric.

Ens trobem davant de models basats exclusivament 
en el positivisme. L’objectivitat sembla garantida per 
les fórmules matemàtiques dels mètodes.
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És possible establir una 
teoria pròpia de la 
valoració, es a dir, un 
paradigma propi?

Si existeix, podem 
identificar-lo, analitzar-
lo i definir-lo?

Es defugen els aspectes subjectius, tot i que 
aquests existeixen. Els mètodes no reconeixen els 
aspectes subjectius, ni s’expliciten al marc teòric.

Ens trobem davant de models basats exclusivament 
en el positivisme. L’objectivitat sembla garantida per 
les fórmules matemàtiques dels mètodes.



2. Objectiu de la Tesi

1. La bibliografia de l’especialitat.

2. Les valoracions realitzades amb els diferents mètodes de valoració.

3. L’opinió dels experts.

Explicitar i analitzar el marc teòric i els mètodes utilitzats de les valoracions 
immobiliàries a partir de l’anàlisi de:



3. Proposta de treball i metodologia

1. Recull de les bases teòriques de valoració, és a dir, dels seus fonaments.

2. Actualització de l’anàlisi bibliogràfica, des de 1994 ençà.

3. Anàlisi d’un nombre suficient de casos reals de valoracions immobiliàries 
dels diferents mètodes (comparació de mercat, capitalització, cost, residual) 
i de les normatives de valoració (cadastral, hipotecària, urbanística).

4. Entrevista a una mostra representativa de tècnics valoradors, recavant la 
seva opinió sobre les variables que s’utilitzen en cada mètode, sobre els 
aspectes quantitatius/qualitatius i objectius/subjectius.
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i de les normatives de valoració (cadastral, hipotecària, urbanística).

4. Entrevista a una mostra representativa de tècnics valoradors, recavant la 
seva opinió sobre les variables que s’utilitzen en cada mètode, sobre els 
aspectes quantitatius/qualitatius i objectius/subjectius.

5. Una vegada realitzades aquests treballs, podrem analitzar amb més 
fonamentació el marc teòric de les valoracions immobiliàries, posant de 
relleu alguns aspectes que aportin elements per al debat teòric de 
l’especialitat.



Tot i que no sigui possible justificar racionalment les 
nostres teories, i ni tan sols provar que són 
probables, podem criticar-les de forma racional i 
objectiva, cercant i eliminant errors al servei de la 
veritat, distingint així entre teories millors i pitjors. 

Karl Raimund Popper


