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Què és el mètode residual?

Quins són els límits de la seva aplicació pràctica?

És un mètode valoratiu d’aplicació universal?

Quines són les seves formes?



Es tracta d’una discussió teòrica tancada o bé encara 
es troba en procés d’evolució?



ANTESCEDENTS

1. MARC HISTÒRIC DE LA FILOSOFIA RESIDUAL DEL SÒL

• Influència del dret romà sobre el dret comú de les nacions europees.

• Paper preeminent de la propietat del sòl en el procés de feudalització.

• Liberalització d'accés als drets dominicals iniciat amb la revolució 
francesa.

• Revalorització del sòl urbà per efecte de la concentració de salaris i 
capital resultant de la revolució industrial.

• Dinàmica d'urbanització exponencial del sòl al llarg del segle XX, 
en particular a partir de 1945.



 

ANTESCEDENTS

La filosofia residual en el valor del sòl ha estat present a les societats humanes 
des de molt abans que fos formulada cap teoria explicativa.

Durant l'edat mitjana els senyors feudals i el poder eclesiàstic imposaven als 
seus vassalls delmes i censos en contrapartida a l'ús de les seves terres segons 
una lògica residual basada en el manteniment de les condicions de vida del 
pagès.

Miniatura d'una Lletra capitular d'un manuscrit medieval mostrant un serf, 
amb un instrument de treball observant a dos senyors, un noble i l'altre 
eclesiàstic, que discuteixen. font: viquipèdia.



MARC TEÒRIC GENERAL

“In its popular connotation, the term “property” refers to land and buildings 

in the case of personal property. But the real estate market deals in rights, 

not directly in the land and buildings that are the property objects.”

Preguntar-se pel valor residual és preguntar-se per l'essència del valor de

canvi del dret de propietat del sòl :

Ratcliff, R. Real Estate Analysis. Cap. V: The legal dimensions of real estate. 

McGraw Hill Books. 1961. p.81.



MARC TEÒRIC GENERAL

Qualsevol formulació pràctica que faci ús del mètode residual per avaluar 
el sòl exigeix assumir, prèviament, que el dret de propietat del sòl és un dret 
preeminent en l’estructura social (una estructura social en la qual les 
possibilitats individuals es troben condicionades pels drets que posseeixen 
—o deixen de poseir— sobre els factors de producció.

1.  DIMENSIÓ SOCIAL DE LA FILOSOFIA RESIDUAL DEL SÒL

On January 5, 1904, Lizzie J. Magie, a Quaker woman from Virginia, 
received a patent for a board game.
Lizzie Magie belonged to a tax movement led by Philadelphia-
born Henry George; the movement supported the theory that the 
renting of land and real estate produced an unearned increase 
in land values that profited a few individuals (landlords) rather 
than the majority of the people (tenants). Henry George 
proposed a single federal tax based on land ownership believing a 
single tax would discourage speculation and encourage equal 
opportunity.

“The Landlord Game”



Henry George (1839-1897)

“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”

MARC TEÒRIC GENERAL

“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.“



SITUACIÓ ACTUAL

1. Aplicació del mètode residual en el camp de la valoració immobiliària.

• Aplicació intuitiva - Aplicació reglada - Aplicació sistemàtica.

• La major part dels urbanistes i promotors coneixen les formulacions 
residuals més comunes (especialment m. residual estàtic).

• preus expropiatoris generalment elevats i a vegades en contradicció 
amb els valors de mercat.

• L’aplicació acrítica del mètode residual ha arribat a obviar les limitacions 
al desenvolupament del sòl imposades pel mercat.

• L’aplicació mecànica del mètode residual ha tingut dos efectes negatius 
importants:

• retenció de finques amb immobles en desús en el sòl urbà consolidat.



10

SITUACIÓ ACTUAL

2. Problemàtica del mètode residual a nivell expropiatori.



Adam Smith (1723-1790)

• En la seva obra An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations (1776) es planteja el fet que el valor de les coses, també el valor 
immobiliari, és fruit de l’addició de tres factors productius de naturalesa 
diversa: Treball, Capital i Terra, els quals es retribueixen, respectivament, 
amb Salaris, Beneficis i Renda.

Tr + C + T = V = S + B + R

ESTAT DE LA QÜESTIÓ

1. Aportacions teòriques històriques a la valoració residual:



Plantejaments d’Adam Smith al Wealth of Nations :

• Defineix la naturalesa residual del valor de la terra i la seva posició 
privilegiada respecte del treball i el capital:

“Rent, it is to be observed, therefore, enters into the composition of the price 
of commodities in a different way from wages and profit. High or low 
wages or profit , are the causes of high or low price; high or low rent is the 
effect of it”

R = V - (S + B)

• L'explicació de les causes de la naturalesa residual del valor del sòl es 
troba en el fet que aquest recurs, de fet, esta monopolitzat pels propietaris.

• Justifica la importància de la localització de l'immoble exclusivament pel 
fet que, d'estar més properes a viles i mercats, els costos de transport seran 
menors.

ESTAT DE LA QÜESTIÓ



David Ricardo (1772-1823)

• En la seva obra The principles of political economy and taxation (1817)
exposa la teoria del valor-treball, on intenta justificar les virtuts del lliure 
mercat i de la competència, enunciant que els costos de producció són la 
base del valor de mercat de tots els articles, per la qual cosa les actituds 
intervencionistes per part de l'Estat no fan sinó introduir distorsions artificials 
en el preu final dels productes, essent la principal causa de l'aparició de les 
rendes de monopoli.

ESTAT DE LA QÜESTIÓ



Plantejaments de David Ricardo al Principles of political economy:

• Reformula la lògica residual apuntada per Adam Smith entenent que el 
mercat del sòl es fonamenta en la lliure competència de les diferents 
localitzacions.

• El valor dels productes és fixat pel cost de producció en les pitjors 
condicions possibles i la renda de la terra és el diferencial entre el cost de 
producció en les terres pitjors i el cost de producció en les terres millors, 
diferencial que seria el preu demanat pels propietaris als cultivadors de les 
terres millors i el que determinaria, per tant, el valor de la terra. 

• Probablement per a David Ricardo, allò que nosaltres anomenem renda 
urbana hauria d'ésser considerat com a benefici del capital que s'ha 
esmerçat en la construcció de la ciutat, ja que no prové de les “forces 
originals i indestructibles del sòl”, l’únic que pot generar renda.

• La seva formulació del valor és precursora del desenvolupament del 
mètode de cost.

S + M + C = V

ESTAT DE LA QÜESTIÓ



2. Aportacions teòriques més recents a la valoració residual:

• Constatació que —precisament per la lògica residual— el valor del sòl és 
sempre una derivada del valor del producte final.

"En definitiva, podemos afirmar que el mercado del suelo no tiene una existencia 
independiente del mercado de la vivienda, o en general, del producto espacial 
urbano, sino que es un derivado de éste."

• Alerta de la relació intrínseca del sòl amb les edificacions que sustenta:

"La tesis de que el valor del suelo es indiferente de la propiedad entera manifiesta toda 
una serie de vacíos teóricos." 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Manual de valoraciones inmobiliarias (Roca 1986)



2. Aportacions teòriques més recents a la valoració residual:

ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Manual de valoraciones inmobiliarias (Roca 1986)

Una qüestió important, de gran interès per aquest estudi, és la que s'exposa
amb les paraules següents:

"La cuestión que se plantea es si el suelo vale en función de lo que en él se 
podría edificar, en situaciones óptimas de mercado, o bién vale en función de lo 
que realmente tiene edificado." 



"La cuestión que se plantea 
es si el suelo vale en 
función de lo que en él se 
podría edificar, en 
situaciones óptimas de 
mercado, o bién vale en 
función de lo que realmente 
tiene edificado." 



ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Resposta A

"La valoración de un solar como si estuviera vacante parte de la base de que 
siempre es posible derribar la construcción existente a fin de sustituirla por una 
nueva de acuerdo con el mejor uso posible en el mercado. De ahí que el valor del 
suelo sea, en toda ocasión, desde esta perspectiva, el que tendrá si estuviese 
vacante."

Resposta B

"Debe darse, sin embargo, una visión alternativa a la anteriormente desarrollada: la 
que el inmueble vale no en función de la suma de sus componentes 
considerados separadamente, sino en relación al mejor i más intensivo uso posible 
que como tal, es decir, como concreta relación suelo/edificación, puede conseguir 
en el mercado urbano." 

Segons el manual, hi ha en realitat dues possibles respostes:



ESTAT DE LA QÜESTIÓ

La “solució de compromís” que el manual ens proposa consisteix a comparar
els resultats de les dues valoracions i quedar-nos sempre amb el més alt:

"el uso y edificación existentes se mantendrán en pie sólo hasta que el valor del suelo 
en su mejor uso potencial exceda la suma del valor de la propiedad entera en su 
situación actual más el coste de remover las edificaciones; momento a partir del cual 
ya no será rentable su mantenimiento, sino que será necesaria su sustitución por 
una edificación y uso congruentes con el óptimo denotado por el mercado."

 

Figura del manual de valoracions de J. Roca (1986)

amb la qual s'il·lustra la dualitat entre el valor residual

potencial i el valor residual real del sòl en un immoble

urbà infraedificat.



OBJECTIUS

1. Objectius generals de la tesi de màster. 

Aquest fet explica que, segons la solució proposada per Roca a la valoració dels

immobles infraedificats, una vegada el valor residual del sòl, segons el seu

millor i més intensiu ús potencial possible, ha superat el valor de l'immoble

existent (sòl+edificació), l'enderroc es produeix per una lògica econòmica

d’acció immediata: el valor del sòl passa a ser automàticament considerat com

a derivat de l’ús més intensiu possible sobre la parcel·la.

Cal advertir que, en la seva aproximació teòrica al problema del valor residual

del sòl urbà infraedificat, Roca considera la infraedificació com a anomalia

immobiliària i no pas com a tònica de mercat.



OBJECTIUS

1. Objectius generals de la tesi de màster. 

En aquest treball volem estudiar què succeeix amb el valor residual del 

sòl en els entorns urbans on la infraedificació es situa en la tònica del 

mercat, és a dir, on els productes immobiliaris rarament atrauen l'atenció 

de la demanda promotora.



OBJECTIUS

1. Objectius generals de la tesi de màster. 

En un mercat en aquestes condicions, podem seguir considerant que la 

solució de compromís, consistent en efectuar dues valoracions i quedar-se 

amb el resultat superior, és la més adeqüada?
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OBJECTIUS

1. Objectius generals de la tesi de màster. 
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OBJECTIUS

1. Objectius generals de la tesi de màster. 
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OBJECTIUS

1. Objectius generals de la tesi de màster. 
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OBJECTIUS

1. Objectius generals de la tesi de màster. 
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OBJECTIUS

1. Objectius generals de la tesi de màster. 
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OBJECTIUS

1. Objectius generals de la tesi de màster. 



OBJECTIUS

1. Objectius generals de la tesi de màster. 



OBJECTIUS

2. Objectius específics de la tesi de màster. 

• intentar completar els buits teòrics que hi ha respecte de l'aplicació del 
mètode residual en el cas dels entorns urbans amb un alt grau 
d'infraedificació.

• contribuir a reconciliar les valoracions urbanístiques amb el valor de 
mercat, dibuixant noves eines d'anàlisi per a la determinació de valors 
immobiliaris de finques urbanes infraedificades.

• aprofundir en l’estudi del sòl com a factor del valor immobiliari.



OBJECTIUS

3. Hipotesi inicial. 

La hipotesi de partida és que la doble valoració dels immobles edificats
que propugna la Llei de sòl vigent, fonamentada en els suposits dels 
manuals de valoració immobiliària, ha de ser posada en dubte en el 
moment que estem abordant el valor de mercat dels immobles 
infraedificats en entorns amb una baixa dinàmica de renovació del teixit 
existent, atès que pressuposa la transformació certa del sòl, hipòtesi que 
només es compleix en el si d'una relació oferta/demanda dominada pels 
agents promotors.



OBJECTIUS

"The problem of locational analysis in each of the foregoing examples is
essentially the same, for it involves a given or assumed site, a given or
assumed establishment, and a given urban environment. The time is the
present, but locational factors are subject to constant change, and in
each case the probability and nature of future changes must be
estimated."

Ratcliff, R. Real Estate Analysis. Cap. V: The legal dimensions of real estate. 

McGraw Hill Books. 1961. p.81.



METODOLOGIA

Es parteix de la base que, per la naturalesa de la temàtica, la tesi tindrà una component teòrica molt acusada.

Les etapes, ordenades cronològicament, podrien ser aquestes:

1. Identificació el més completa possible dels autors que han aportat quelcom de rellevant respecte de la

valoració residual del sòl (Llibres, Articles, Tesis, etc).

2. Lectura de les obres dels autors anteriors més representatives o més ben relacionades amb la matèria i

extracció sistemàtica dels elements innovadors del discurs de cadascun d'ells.

3. Desenvolupament, amb la major claredat possible, de les hipotesis teòriques plantejades.

4. Cerca d'exemples concrets, d'immobles en situació d'infraedificació, per tal d'analitzar els resultats de

l'aplicació de la valoració seguint el mètode residual en els diversos marcs teòrics plantejats.

5. En funció de l'observació dels resultats, proposar vies alternatives per a l'aplicació del mètode residual,

atenent a les circumstàncies concretes de la parcel·la, que reflexin de la manera més ajustada possible el valor

de mercat.



CALENDARI

Identificació d'autors, obres, articles.

de 25 de març a 15 d'abril de 2010 (3 setmanes)

Lectura i anàlisi de les obres, articles.

del 15 d'abril a 15 de maig de 2010 (1 mes)

Desenvolupament teòric de les hipotesis generals plantejades

de 15 de maig a 1 de juny de 2010 (15 dies)

Cerca i resolució de casos exemplars per a l'anàlisi dels límits del mètode residual

d'1 de juny a 1 de juliol de 2010 (1 mes)

Proposta d'una praxis valorativa específica per a la problemàtica estudiada

d'1 de juliol a 1 d'agost de 2010 (1 mes)

(vacances d'agost)

Preparació de documentació

de l'1 al 15 de setembre de 2010 (15 dies)

Data prevista de presentació de la tesi

setembre 2010



Articles:

• ROCA, Josep. Valor de reposición versus valor del mercado: análisis del concepto "coeficiente de mercado". 
CT Catastro nº 13. pp. 9-16. Juliol 1992 

Llibres:

• GEORGE, Henry. Progress and Poverty. An Inquiry into the Cause of Industrial Depressions and of Increase of 
Want with Increase of Wealth. Garden City, Doubleday Page & Co., 1912. 

• SMITH, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Indianapolis, Liberty Fund Inc., 
1981. 

• RICARDO, David. The principles of political economy and taxation. Mineola, Dover Publications Inc., 2004.

• ROCA, Josep. Maunual de Valoraciones Inmobiliarias. Barcelona, Ed. Ariel S.A., 1986.

• RATCLIFF, Richard U. Real Estate Analysis. New York, McGraw-Hill Book Company Inc., 1961.
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