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1.2   La valoració residual del sòl urbà: una qüestió pendent de resoldre.

1.2.1 Divergències en l’avaluació del sòl urbà.

valoració 

administració

valoració 

particulars

2001 20.237.150 € 119.659.822 €

2002 12.018.996 € 128.663.404 €

2003 26.403.042 € 143.309.833 €

2004 41.584.195 € 248.427.392 €

2005 35.805.167 € 576.441.138 €

2006 41.776.776 € 471.824.838 €

2007 39.770.464 € 441.276.017 €

2008 84.151.988 € 732.218.510 €

2009 53.059.373 € 577.559.576 €

total 354.807.150 € 3.439.380.530 €

Dades presentades pel Jurat d’Expropiació de Catalunya

“Ser...                                          … o esdevenir?”



1.2.2 Característiques del sòl a la ciutat consolidada.

1.2.2 Característiques del sòl a la ciutat consolidada.

1.2.2 Característiques del sòl a la ciutat consolidada.

1.2.2 Característiques del sòl a la ciutat consolidada.

  



2. La valoració residual del sòl: antecedents.

2.1   Introducció conceptual al valor residual.

2.1.1 El concepte de valor residual aplicat al sòl: orígen i significat.

2.1.2 El problema social associat al concepte residual del valor del sòl.

2.2   De Petty a Keynes: evolució del pensament econòmic immobiliari.

2.2.1 El llegat dels precursors del pensament econòmic modern: Petty i els fisiòcrates.

2.2.2 La teoria immobiliària en els economistes clàssics: Smith, Ricardo.

2.2.3 Crítica al concepte marginal ricardià en la formació dels preus del sòl: Marx.

2.2.4 La influència de l’economia neoclàssica: Walras, Jevons, Menger i Marshall.

2.2.5 De l’economia neoclàssica a l’economia contemporània: Fisher i Keynes.
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2. La valoració residual del sòl: antecedents.

2.1   Introducció conceptual al valor residual.

2.1.1 El concepte de valor residual aplicat al sòl: orígen i significat.

• El mètode residual és més antic que la seva formulació analítica.

• El mètode residual és a la base del dret a la propietat del sòl.



2. La valoració residual del sòl: antecedents.

2.1   Introducció conceptual al valor residual.

2.1.2 El problema social associat al concepte residual del valor del sòl.

• Avui el mètode residual atempta contra el dret a un habitatge digne. 

• Llur pervivència representa la continuïtat històrica dels privilegis del  dret de propietat 

privada sobre l’espai més útil del planeta.

 



2. La valoració residual del sòl: antecedents.

2.1   Introducció conceptual al valor residual.

2.1.2 El problema social associat al concepte residual del valor del sòl.

• El valor residual s’origina en la nostra dependència del sòl. 

• El dret a la propietat del sòl com a “xuclador” de l’energia i el valor social.

"The great cause of inequality in the distribution of wealth is inequality in the ownership of land. The

ownership of land is the great fundamental fact which ultimately determines the social, the political, and

consequently the intellectual and moral condition of a people. And it must be so. (…) On the land we

are born, from it we live, to it we return again (…) Material progress cannot rid us of our

dependence upon land; it can but add to the power of producing wealth from land; and hence,

when land is monopolized, it might go on to infinity without increasing wages or improving the

condition of those who have but their labor. It can but add to the value of land and the power

which its possession gives."

Henry George (1839-1897).



2.2   De Petty a Keynes: evolució del pensament econòmic i llur incidència en la valoració del sòl.

2.2.1 El llegat dels precursors del pensament econòmic modern: William Petty.

 

 
Vs  20 x P

P
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William Petty (1623-1687)



2.2   De Petty a Keynes: evolució del pensament econòmic i llur incidència en la valoració del sòl.

2.2.1 El llegat dels precursors del pensament econòmic modern: Els fisiòcrates.

 

 
Vs  20 x Rn

Rn

5%

François Quesney (1694-1774)



2.2.3 Crítica al concepte marginal ricardià en la formació dels preus del sòl: Marx.

Karl Marx (1818-1883) 



3. Valor residual i probabilitat.

3.1   Principals aportacions a la problemàtica valorativa del sòl urbà.

3.1.1   La valoració del sòl urbà als manuals: el manual de J. Roca com a exemple.

PRINCIPIS ECONÒMICS GENERALS DEL VALOR DEL SÒL

a) El valor del sòl urbà ≠ cost d’execució del sòl urbanitzat.

b) El valor del sòl urbà ≫ cost d’execució del sòl (motiu: propietaris tenen un monopoli).

c) El valor del sòl és apropiat pel propietari però no és creat per ell (sinó per la societat).

d) El valor del sòl no és independent del valor de l’immoble:

- el sòl val en funció del que s’hi pot edificar.

- l’edifici existent pot apreciar o depreciar el sòl.



3. Valor residual i probabilitat.

3.1   Principals aportacions a la problemàtica valorativa del sòl urbà.

3.1.1   La valoració del sòl urbà als manuals: el manual de J. Roca com a exemple.

DUALITAT INTERPRETATIVA EN EL VALOR DEL SÒL

a) el valor real del sòl (valor de mercat).

b) el valor teòric del sòl (valor de localització).

Determinació del valor de localització del sòl: el concepte de repercussió

 Vv Vr  Cc  Bc  Dp  Bp 

 

Vr  
Vv

K
  Cc

“Más arriesgada es la hipótesis de determinación de un beneficio tipo del promotor. La experiencia concreta nos

demuestra que, muy a menudo, los promotores obtienen niveles de beneficios ampliamente superiores al

beneficio normal.”



3. Valor residual i probabilitat.

3.1   Principals aportacions a la problemàtica valorativa del sòl urbà.

3.1.1   La valoració del sòl urbà als manuals: el manual de J. Roca com a exemple.

Definició del valor unitari del sòl a partir del valor de repercussió

a) El solar vacant

b) El solar subedificat

c) El solar sobreedificat

 Vs Vr  e

 

Vs Vr  e

V 's Vr  e'
 essent e' < e i per tant  Vs > V 's

 

Vs Vr  e

V 's Vr  e'
 essent e' > e i per tant  Vs < V 's



3. Valor residual i probabilitat.

3.1   Principals aportacions a la problemàtica valorativa del sòl urbà.

3.1.1   La valoració del sòl urbà als manuals: el manual de J. Roca com a exemple.

 

V 's Vs

“En el segundo supuesto, parcela subedificada, nos encontramos con la presencia de dos “valores” del suelo: el

materialitzado efectivamente y el potencial …”.

El Manual assumeix que el valor d’un solar vacant ha de coincidir amb la resultant de multiplicar

el valor de repercussió i l’edificabilitat urbanística (aprofitament màxim legal).



Bases conceptuals de la metodologia cadastral.

3. Valor residual i probabilitat.

3.1   Principals aportacions a la problemàtica valorativa del sòl urbà.

3.1.2   La valoració del sòl urbà des de l’òptica fiscal.

“Art. 66.2: Para la determinación de la base imponible se tomarà como valor de los bienes inmuebles el valor

cadastral de los mismos, que se fijarà tomando como referencia el valor de mercado de aquellos, sin que, en ningún

caso, pueda exceder de éste.”

“Art. 71.1: Los valores cadastrales se modificaran, de oficio o a instancia de la Entidad Local correspondiente, cuando

el planeamiento urbanístico u otras circunstancias pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre aquellos y los

valores de mercado.”

Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL)

• La LRHL88 té com a objecte el valor de mercat dels immobles.

• El coeficient RM com a esbiaix posterior a la interpretació de l’art. 66.2.



Bases conceptuals de la metodologia cadastral.

 

3. Valor residual i probabilitat.

3.1   Principals aportacions a la problemàtica valorativa del sòl urbà.

3.1.2   La valoració del sòl urbà des de l’òptica fiscal.



El mètode cadastral: entre el VUP i el VRP

3.1.2   La valoració del sòl urbà des de l’òptica fiscal.

3.1.2   La valoració del sòl urbà des de l’òptica fiscal.Norma 9

“Como norma general, el suelo,

edificado o sin edificar, se valorarà por

el valor de repercusión, definido en

pesestas por metro cuadrado de

construcción (…), salvo en los casos

siguientes, en que se podrá valorar

por unitario, definido en pesetas por

metro cuadrado de suelo.”

Possibles excepcions:

Zones amb escassa activitat.

Circumstàncies complexes del sòl.

Indefinició respecte de l’edificabilitat a

considerar.

Sòl urbà vacant, en el cas que les

circumstàncies ho aconsellin.

Usos de baixa densitat.



La complexitat valorativa del sòl urbà quan a la definició del valor unitari del sòl.

VU = VR0 x E0 + VR1 x E1 + VR2 x E2 + …

3.1.2   La valoració del sòl urbà des de l’òptica fiscal.

3.1.2   La valoració del sòl urbà des de l’òptica fiscal.

VU: valor unitari en pessetes/m2 de sòl.
VR0, VR1, VR2: valors de repercussió diferenciats pels usos, en pessetes/m2 de construcció.

E0, E1, E2: edificabilitats diferenciades per usos, en m2 de construcció/m2 de sòl.

La edificabilitat E, però, pot ser “una de les següents”:

a) La permesa pel planejament.

b) La mitjana generalitzada del carrer, tram del carrer, zona o indret.

c) L’existent, mesurada sobre la parcel· la cadastrada.

d) En defecte de les anteriors, 1m2 / m2 mesurada sobre la parcel· la cadastrada.

Més endavant, però, les ponències de valors segueixen, com a regla general:

“Como norma general, el suelo se valorarà por aplicación del valor de repercusión VRC, expresado en euros por metro

cuadrado construido, recogido en la zona de valor, correspondiente a:

a)en el caso de suelo sin edificar, a los metros cuadrados potenciales o construibles, calculados con la edificabilidad

que se considere.

b)en el caso de suelo edificado, a los metros cuadrados realmente construidos.”



Critèris de valoració del sòl vacant o bé amb construccions ruïnoses.

VU = VR0 x E0 + VR1 x E1 + VR2 x E2 + …

3.1.2   La valoració del sòl urbà des de l’òptica fiscal.

3.1.2   La valoració del sòl urbà des de l’òptica fiscal.

VU: valor unitari en pessetes/m2 de sòl.
VR0, VR1, VR2: valors de repercussió diferenciats pels usos, en pessetes/m2 de construcció.

E0, E1, E2: edificabilitats diferenciades per usos, en m2 de construcció/m2 de sòl.

Regla general ponències de valors:

En el cas del sòl vacant, la normativa tècnica cadastral, tot i donar preferència a la valoració residual, es mostra oberta a la

metodologia pericial que la ponència consideri més adient, sigui la residual (VRP) o la comparativa (VUP).

En tot cas, si la valoració es realitza per via de la repercussió (VRP), la normativa demana expressament que l’edificabilitat de

referència sigui el sostre potencial:

“Art. 4: Las parcelas sin edificar podran valorarse por repercusión (VRP), aplicado a los metros cuadrados de

construcción susceptibles de edificarse en las mismas, o bien por unitario (VUP), aplicando a los metros cuadrados de

superficie de suelo”

De la mateixa manera es procedeix en la valoració del sòl dels immobles que la ponència identifica com a ruïnosos:

“El valor de las parcelas con construcción ruinosa será el del valor del suelo considerado como suelo vacante.”



Critèris de valoració del sòl en cas de subedificació i sobreedificació.

VU = VR0 x E0 + VR1 x E1 + VR2 x E2 + …

3.1.2   La valoració del sòl urbà des de l’òptica fiscal.

3.1.2   La valoració del sòl urbà des de l’òptica fiscal.

VU: valor unitari en pessetes/m2 de sòl.
VR0, VR1, VR2: valors de repercussió diferenciats pels usos, en pessetes/m2 de construcció.

E0, E1, E2: edificabilitats diferenciades per usos, en m2 de construcció/m2 de sòl.

Regla general ponències de valors:

“Se consideran parcelas subedificadas aquellas que no alcanzando el límite de edificación permitido por el planeamiento

urbanístico, no cumplen las condiciones para ser consideradas infraedificadas. Si se encuentran en zonas de valor de

repercusión, se valoraran aplicando el valor de repercusión correspondiente a los metros cuadrados de construcción

realmente edificados.”

El mateix criteri s’estableix pel cas de les parcel·les sobreedificades, respecte les quals la norma 9 limita la valoració del sòl

mitjançant el sostre materialitzat:

“Art. 6: Cuando se valoren parcelas cuya superfície realmente construida sea mayor que la que puede deducirse de la

ponencia de valores como susceptible de edificarse, el valor de repercusión podrá aplicarse sobre dicha superfície

realmente construida, ….”



3.1.3   El valor del sòl urbà des de l’experiència pericial nord americana

 

 

 

Richard U. Ratcliff (1906-1980)

La cultura urbanística americana: el mercat com a forma urbana

Les aportacions del professor Richard U. Ratcliff en matèria pericial

“An appraisal is an economic analisys under uncertain conditions and thus can be

expressed only in terms of probability.”

Pel que fa a les aportacions de Ratcliff, si bé signifiquen un pas endavant en la definició

del valor del sòl i llur relació amb els valors i la dinàmica del mercat, cal apuntar dos

aspectes importants:

•Ratcliff en cap moment no pretén concretar en termes matemàtics el concepte d’ús

més probable, sinó que es limita a reivindicar un major grau de realisme en l’activitat

pericial immobiliària.

•Ratclif utilitza el concepte de preu més probable en el sentit freqüencial del terme

probable. Així, en els seus escrits, el valor de mercat es pot descriure a partir de la idea

de rang de preus.



3.1.3   El valor del sòl urbà des de l’experiència pericial nord americana

La definició de Valor de Mercat segons les institucions pericials americanes.

 

“Highest and best use:

The reasonably probable and legal use of vacant land or an improved property, which is physically possible,

appropriately supported (by law), financially feasible, and that results in the highest value. The four criteria the

highest and best use must meet are legal permissibility, physical possibility, financial feasibility, and maximum

productivity.”



3.2   Valorar en el marc de l’incertesa: el paper de la probabilitat.

3.2.1   El concepte de probabilitat.

 

 

Blaise Pascal (1623-1662) i Pierre de Fermat (1601-1665)

 

Christiaan Huygens (1629-1695) 

La probabilitat clàssica

E és el valor esperat en el present

a0, a1, etc, els valors dels diversos casos possibles en el futur

p0, p1, etc. les probabilitats parcials de cada valor



3.2   Valorar en el marc de l’incertesa: el paper de la probabilitat.

3.2.1   El concepte de probabilitat.

Probabilitat física-objectiva (ontològica) versus psíquica-subjectiva (epistemològica).

Física-objectiva

freqüencial

tendencial

 

 

 

Richard von Mises (1883-1953) Hans Reichenbach (1891-1953)

Karl Popper (1902-1994)

 

“La distribució dels esdeveniments en el temps manté una relació de causalitat directa amb la geometria i propietats físiques de l’experiment.”

Diagrama de densitats de probabilitat corresponents a

les funcions d’ona d’un electró en un àtom d’hidrògen



3.2   Valorar en el marc de l’incertesa: el paper de la probabilitat.

3.2.1   El concepte de probabilitat.

Probabilitat física-objectiva (ontològica) versus psíquica-subjectiva (epistemològica).

Epistemològica-

subjectiva

lògica-

deductiva

inductiva

John Maynard Keynes (1883-1946)

Frank Plumpton Ramsey (1903-1930)Bruno de Finetti (1906-1985)

 

  



3.2.2   La teoria de la utilitat esperada, a la base del pensament econòmic.

Els Bernoulli, pares de la teoria de la utilitat esperada.

Expected  Utility = 
i 1

k

Pk  · 2(k 1)  
1

2
 · 1 + 

1

4
 · 2 + 

1

6
 · 4 + … + etc. =  ???

c: és el cost d’accés a l’aposta,

w: és la probabilitat mitjana d’obtenir guanys i,

entre parèntesis hi ha el còmput del guany net que es produirà al finalitzar l’aposta, ponderant la riquesa final i inicial segons la funció

logarítmica proposada per al càlcul de la utilitat esperada.

PARADOXA!

Si els guanys potencials són infinits...

...el valor esperat actualment també és infinit?

 Wk 2k 1 Wk és el guany potencial en k 

Daniel Bernoulli (1700-1782)



3.2.2   La teoria de la utilitat esperada, a la base del pensament econòmic.

Els Bernoulli, pares de la teoria de la utilitat esperada.

 Wk 2k 1

Nicolau (I) Bernoulli (1687 - 1759)

Wk és el guany potencial en k 

 



3.2.2   La teoria de la utilitat esperada, a la base del pensament econòmic.

Crítica de Keynes a la formulació de la utilitat marginal esperada de Bernoulli.

Wk :CF1,CF2,...,CFt

John Maynard Keynes (1883 - 1946)

Wk és el capital futur en k 

“If there is risk in the cash flow people can achive from investing their 

money, then the value of cash flow must be reduced to take account of the 

fact that it’s not 100 percent certain.”

utilitat marginal esperada = valor actual net F(r,t)

r és la taxa de retorn del capital segons el risc

t és el temps



3.2.2   La teoria de la utilitat esperada, a la base del pensament econòmic contemporani.

La utilitat esperada emergent segons el model sintètic proposat per Savage.

Leonard Savage (1917 - 1971)

“The price you set is the "operational subjective

probability" that you assign to the proposition on

which you are betting.”

A partir de les idees de Ramsey (1926) i de Finetti (1931) sobre la naturalesa subjectiva de la probabilitat,

Leonard Savage (1954) desenvolupa la teoria de la probabilitat inversa o teoria de la utilitat emergent,

prenent com a punt de partida les bases analítiques següents:

•La lògica matemàtica del procés inductiu plantejat pel matemàtic Thomas Bayes (1702-1761).

•El càlcul freqüencial plantejat per Von Newmann-Morgenstern (1944).

Ui(t) = W1(t) · mi1 + W2(t) · mi2 + εi (t)



La teoria de la perspectiva de Daniel Kahneman i Amos Tversky

Daniel Kahneman (1934 - ...)

Amos Tversky (1937 - 1996)

3.2.2   La teoria de la utilitat esperada, a la base del pensament econòmic.



3.2.3   L’economia del comportament: de la utilitat racional al valor de mercat.

Les aportacions de Robert J. Schiller en anàlisi del comportament dels mercats

Robert J. Schiller (1946 - ...)

 

“irracional exhuberance”



3.2.3   L’economia del comportament: de la utilitat racional al valor de mercat.

Les aportacions de Robert J. Schiller en anàlisi del comportament dels mercats

Robert J. Schiller (1946 - ...)

“irracional exhuberance”



4. Vers un nou paradigma de valoració residual del sòl per a la ciutat consolidada

4.1   Valor residual vs. valor de mercat del sòl.

4.2  Crítica a l’ús actual del mètode residual en la valoració del sòl vacant.

4.43 Vers un nou paradigma de valoració residual del sòl urbà.



4.1   Valor residual vs. valor de mercat del sòl.

Fins ara, el mètode residual —sigui en la seva formulació “estàtica” o “dinàmica”— ha estat utilitzat per promotors,

arquitectes i professionals dedicats a l’assessorament immobiliari com a única metodologia possible per a la

determinació del valor del sòl urbà vacant, partint de la base que no era viable la recerca de dades sobre els

valors en venda de les parcel·les urbanes, atesa la poca transparència del mercat del sòl urbà. (?)

Amb aquest treball, volem posar en evidència que aquest fet comporta nombrosos problemes tant o més greus que

el problema de trobar comparables vàlids en el mercat del sòl urbà vacant, i que per aquest motiu fora bo que algú,

en el futur, es plantegés seriosament si no seria més raonable dedicar els seus esforços a la recerca de

noves eines pericials que permetéssin valorar els solars urbans vacants segons el mètode comparatiu amb

un grau de confiança acceptable.

Aquesta tesi s’oposa a la idea que les transaccions reals siguin gaire sovint fruit d’errors o equivocacions

en determinades zones urbanes, afirmant que allò que en realitat succeeix és que el mercat equilibra la tensió

oferta-demanda en funció de les circumstàncies i d’acord amb els respectius costos d’oportunitat.

Seguint la lògica inductiva, afirmem que és el dinamisme del mercat immobiliari de nova planta, o, en altres

paraules, la probabilitat de materialització de l’aprofitament potencial allò que mesura en quina posició es

troba l’equilibri tensional entre la propietat de la terra i el capital —i, en últim terme, el que determina el valor del sòl

vacant.

Segons aquest punt de vista, doncs, no existeix en el món real una dualitat de valors, localització vs sòl,

sinó que només hi ha un únic valor, alhora valor de localització i valor mercantil, capaç de ser identificat

amb una finca urbana en un moment històric concret.



4.2  Crítica a l’ús actual del mètode residual en la valoració del sòl vacant.

El problema del sòl vacant es divideix en la resolució de dues qüestions econòmiques de primer ordre:

•la determinació de quins són els supòsits del seu valor potencial: usos + edificabilitats + densitats.

•la determinació del risc de fracas —o probabilitat d’encert— de la valoració efectuada.

Pel que fa al mètode residual estàtic, cal incorporar a la seva formulació un factor de risc ad hoc, en

aquest moment inexistent. No podem continuar confiant el risc de la valoració, com hem fet fins ara, en

un marge de benefici arbitrari, perquè l’arbitrarietat ens separa de la funció de la utilitat esperada i pot

portar com a conseqüència, per exemple, una inverió en situació de fallida tècnica per haver adquirit sòl a

valors irracionals.

El valor futur de la propietat analitzada —que es troba, en essència, en llur naturalesa residual— s’ha de

ponderar en funció de la probabilitat emergent que té l’aprofitament potencial de materialitzar-se des de la

perspectiva que ens dóna el propi mercat en el moment present (Savage, 1954).

Pel que fa al mètode dinàmic, caldria utilitzar la prima de risc de manera més proactiva, essent

sensibles a l’evolució dels preus (cal aprendre a fer un ús coherent de la prima de risc, i, sobretot, cal

aprendre a utilitzar-la!).
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El valor residual del sòl pressuposa l’anticipació d’un aprofitament potencial futur (Roca, 2009).

Entendre com aquesta anticipació forma els preus del mercat del sòl és clau per entendre qualsevol valoració

immobiliària basada en el mètode residual.

Qui “crea” el valor del sòl...
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5. Conclusions

5.1 El concepte de probabilitat aplicat a la teoria de la valoració immobiliària. “Qui creu en el valor del Sòl?”

No deixa de ser cert, com ens demostren Ramsey (1921), Savage (1954) i Kahneman i Tversky (1979), entre altres

investigadors de la ciència econòmica, que l’únic punt de recolzament que té el valor del sòl per per a existir és

la confiança que els agents tenen en l’aprofitament que la localització és susceptible d’incorporar en el futur.

Ep (s)  

Vm (s)

Vr(s)  E p

 0  Ep(s)   1



“Every expected future pleasure or pain affects us with similar

feelings in the present time, but with an intensity diminished in

some proportion to its uncertainty and its remoteness in time. Such

are the main principles of feeling on wich economy is founded.”

William Standley Jevons

Brief Account of a General Mathematical Theory of Political Economy

Journal of the Royal Statistical Society 

London, 1866.




