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Des del paradigma de valoració que defensa la present investigació, el valor de mercat del sòl vacant 
és sempre un valor esperat, això és, no un valor materialitzat, sinó una estimació mercantil del valor 
actual del sòl feta a partir de la confiança que el mercat diposita en la hipotesi d’aprofitament més 
probable. Per tant, el valor mercantil del sòl vacant no es pot determinar residualment sense 
considerar l’estimació que fa el mercat de la probabilitat de materialitzar l’aprofitament, paràmetre que 
queda reflexat indirectament en la valoració del sòl vacant pel mètode de capitalització de les rendes 
a través del concepte de taxa de risc però que cal incorporar en la formulació del mètode residual 
clàssic, que presenta un buit conceptual en aquest aspecte. 
 
Aquesta estimació, que podem definir com a utilitat esperada del sòl en el mercat present, s’estableix 
en un marc d’incertesa dels agents respecte del valor (futur) de la localització de l’immoble i afecta al 
valor (present) del sòl vacant, a través de la dialèctica tensional oferta-demanda, en funció de la 
confiança del mercat en la hipotesi d’aprofitament potencial més probable (Ratcliff, 1951), confiança 
que depèn tant de la situació concreta de la parcel·la o finca edificada com de la dinàmica mercantil i 
que es materialitza a través del preu del sòl vacant en cada localització concreta, acostant o allunyant 
el preu del sòl respecte del seu valor màxim futur (valor residual de l’aprofitament més probable). 
 
Tot i que la confiança que el mercat diposita en l’aprofitament potencial del sòl tingui factors 
explicatius de caràcter zonal (factors que afecten a la dinàmica immobiliària concreta de la zona) i 
altres factors de caràcter temporal (factors vinculats al moment del cicle econòmic immobiliari), 
presenta també factors explicatius relacionats exclusivament amb les característiques físiques, 
jurídiques i econòmiques de la propietat (presència de drets, règim de tinença, dimensions de la 
parcel·la, etc.). Per això podem afirmar que el valor del sòl, que no el de la localització (repercussió 
zonal), és únic per a cada parcel·la. 
 
Donades unes condicions de mercat concretes que podem sintetitzar amb la lletra (s), tot valor de 
mercat del sòl vacant, determinat pel mètode comparatiu i expressat en termes de valor unitari, es pot 
identificar amb un valor de repercussió zonal Vr en funció de (s), determinat pel mètode residual, una 
edificabilitat potencial Ep i una probabilitat keynesiana de materialització en funció de (s), implícita en 
el preu actual del sòl vacant i que representa el grau de confiança del mercat en la materialització del 
valor definit per l’aprofitament potencial més probable, segons l’expressió següent: 
 

 
Essent el grau de confiança del mercat un paràmetre implícit en el preu i per tant només cognoscible 
indirèctament a través de l’anàlisi de la relació concreta preu del sòl/valor residual: 

 

   ;    
 

Els valors que es relacionen dirèctament amb la situació mercantil de la parcel·la s’expressen en 
funció de (s), mentre que l’edificabilitat potencial representa un factor exògen, de caràcter 
administratiu, que no depèn de la dinàmica mercantil1
 

. 
 

                                                
1 En el nostre marc urbanístic, el caràcter administratiu de l’edificabilitat és el fet més habitual en la mesura que mercat sol 
seguir els límits edificatoris fixats per l’Administració a través del planejament urbanístic. Volem deixar clar, amb tot, que en 
darrer terme és el mercat i no l’urbanisme qui origina l’aprofitament del sòl (donant suport als usos, densitats i intensitats 
edificatòries que tenen una major demanda). En ocasions, fins i tot ens trobarem que el mercat fixa límits edificatoris per sota 
dels límts màxims fixats en el planejament (situació relativament freqüent en algunes zones de baixa densitat edificatòria). En 
qualsevol d’aquests casos seria correcta l’expressió de l’edificabilitat en funció de les circumstàncies del mercat(s). 
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Vm (s ) =  Vr(s )  ×  E p  ×  ρEp (s )

Vm (s ) →  ρE p (s )
ρEp (s ) =  

Vm (s )

Vr(s ) ×  E p


