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0. GLOSSARI 
 
*Aquest glossari correspon a les abreviatures utilitzades per a la creació del sistema de càlcul 
en Excel. 
 
PV: Full de càlcul destinat a valorar el Preu de venda pel sistema de comparació. 
PR: Full de càlcul destinat a valorar el Preu de renda pel sistema de comparació. 
Cost: Full de càlcul destinat a valorar el Cost de Construcció Material i les Despeses de 
Promoció. 
Plan. : Full de càlcul destinat a la planificació temporal de la promoció immobiliària. 
Econ. Full de càlcul destinat a la planificació econòmica de la promoció immobiliària. 
BD-PV : Base de dades pels càlculs del preu de venda pel sistema de comparació. 
BD-PR : Base de dades pels càlculs de preu de renda pel sistema de comparació. 
Ca. Re. : Full de càlcul destinat al sistema de capitalització de rendes. 
Resu. : Full de càlcul destinat a donar un resultat abreviat de la promoció immobiliària. 
Esta. : Full de càlcul destinat a realitzar previsions de valors necessaris per al càlcul a futur.  
Sel.-Comp. : Full de càlcul de suport per buscar els comparables del preu de venda. 
Sel.-Comp.R : Full de càlcul de suport per buscar els comparables del preu de renda. 
Sel.-Cost: Base de dades pel càlcul del cost de construcció i les despeses de promoció. 
Nº: número  
Hab. : Habitacions 
€: Euros  
m²: Metres quadrats 
Ant.:Antiguitat 
In. : Informació 
K: Coeficient de ponderació. 
I: Nombre de la desviació tipus. 
Coef. Coeficient o rati. 
PEM: Preu d’execució material. 
VPO: Habitatge de protecció oficial. 
Dur. : Duració 
MT: Moviment de terres. 
CIM: Cimentació. 
EST: Estructures. 
TA: Tancaments 
ACA: Acabats. 
0: inicial. 
VAN: Valor actual net 
∆: Increment 
VM: Valor de mercat 
IPC: Índex de preus de consum. 
CD: Coeficient decrement. 
ESS: Estudi de seguretat i salut. 
CSS: Coordinadors de seguretat i salut. 
Cg: Coeficient geogràfic. 
Ct: Coeficient tipològic. 
Cq: Coeficient de qualitat. 
Cu: Coeficient d’ús.  
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1. INTRODUCCIÓ         
 
El sistema de càlcul creat serà capaç de valorar un immoble pel sistema de comparació, 
calcular el cost d’execució material per el sistema de càlcul del Col·legi Oficial d’Arquitectes 
de Catalunya, les despeses del promotor utilitzant barems orientatius segona COAC, Asinac i 
UPC. Tenint tota aquesta informació serà capaç de calcular el finançament necessari, el cost 
del terreny que podem arribar a pagar per poder obtenir una rendibilitat concreta, mitjançant 
el mètode residual dinàmic.  
 
El full de càlcul serà capaç de comparar diversos supòsits per determinar la promoció més 
rentable i determinar el temps necessari per amortitzar la inversió mitjançant el sistema de  
capitalització de rendes.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                Taxacions immobiliàries automatitzades  5 
 

 

2. ANTECEDENTS 
 
 
SISTEMA DE VALORACIONS 
 
Cada mètode de valoració es  basa en la utilització d’una tècnica diferent que s’ajusten a les 
especificacions de la valoració, no sent excloents entre si.  
 
Aquest sistema serà capaç de valorar utilitzant els següents mètodes de valoració: 
 
 
 
 
2.1. MÈTODE DE COMPARACIÓ 
 
El mètode de comparació permet la obtenció del Valor de Mercat més probable de un be 
immoble, per comparació amb els preus de venda d’immobles similars de la mateixa zona. 
Està basat en el Principi d’Equivalència Funcional també anomenat Principi de Substitució. 
 
Es considera el mètode més objectiu i precís, ja que l’immoble a valorar es compara amb 
preus de venda reals d’immobles similars. 
 
És l’únic mètode que les seves variables explicatives, els preus de mercat són homogenis i 
estan en les mateixes unitats que la variable que es vol obtenir, el Valor de Mercat, preu-
síntesi de tots els preus i que varia en la mateixa forma de quantitat, temps i lloc que els preus 
sintetitzen. 
 
La seva aplicació és prioritària sobre qualsevol altre mètode, sempre que existeixi informació 
suficient del mercat per a la seva utilització. 
 
No és un mètode objectiu, però és el menys subjectiu i el més objectiu, i proporciona els 
valors de mercat més probables, podríem dir que és el sistema “menys dolent”. 
 
El Valor de Mercat obtingut com a patró objectiu, és un valor aleatori, no determinista i tindrà 
més fiabilitat quant major i millor sigui la mostra utilitzada en el procés estadístic de selecció, 
eliminació, homogeneïtzació i síntesi  del valor més probable. 
 
Les unitats que utilitzarem en aquest cas són els €/m² construït. 
 
 
Mètode de càlcul: 
 
És aplicable sempre que existeixi un número suficient d’immobles comparables que les seves 
característiques siguin representatives i/o comparables al l’immoble a valorar, això implica 
que ha d’existir un mostra d’immobles de les mateixes característiques en el mercat a valorar.  
 
Per tant s’haurà d’analitzar el segment de mercat immobiliari relatiu als immobles 
comparables, per localització, ús i tipologia al que es valora i, basant-se en informacions 
concretes sobre les transaccions reals o ofertes ferms (apropiadament corregides en el seu cas) 
i obtenir preus de compravenda al comptat de dits immobles a la data de taxació. 
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S’ha de seleccionar, de la informació obtinguda, una  mostra representativa dels preus dels 
immobles comparables al que es valora (corregint o depreciant les desviacions produïdes per 
preus anormals o dades no comparables), i homogeneïtzar els preus unitaris dels elements de 
la mostra amb els de l’immoble objecte de taxació, atenent a la data de les dades 
seleccionades i a les diferències o analogies observades entre les característiques (superfície, 
tipologia i antiguitat de l’edificació, entorn, condicions de pagament o qualsevol altres 
rellevants) d’aquells immobles i les de l’immoble a taxar.  
 
En la homogeneïtzació es podrà utilitzar el coeficient del mercat K definit com a relació 
existent entre el valor de mercat i el CRN actual d’immobles comparables que es valora 
atenent a les característiques mencionades. 
 
Finalment s’ha d’assignar un valor a l’immoble, net de costos, de despeses de 
comercialització, en funció d’aquests preus homogeneïtzats, prèvia deducció de les servituds i 
limitacions del domini que recaiguin sobre aquell i que no hagin tingut en compte en els 
passos procedents.  
 
Aquest valor de l’immoble és el resultat de la mitjana aritmètica dels immobles 
homogeneïtzats. 
 
Per a la correcta aplicació d’aquest sistema s’haurà de disposar d’informació suficient sobre 
almenys tres transaccions reals. També podran utilitzar a aquests efectes dades suficientment 
representatives i apropiadament corregides d’ofertes no condicionades en un número no 
inferior a sis. Per aquesta correcció es partirà dels preus d’ofertes menors i tindran 
d’expressar-se els criteris utilitzats. Aquestes informacions i dades no hauran de ser inferiors 
als dotze mesos de la data de taxació. 
 
 
 
 
2.2. MÈTODE DEL COST DE REPOSICIÓ 
 
Aquest mètode de valoració calcula el cost de la construcció i per tant no valora l’immoble en 
la seva totalitat, no valora el sòl, només l’edifici.  
 
El Cost de reposició de la construcció és el valor equivalent al que costaria reconstruir o 
reproduir l’edifici, a preus actuals dels factors de producció (materials, mà d’obra...) reduint 
d’aquest valor la depreciació pel seu estat actual, és a dir; és el que costaria construir avui en 
dia aquest immoble restant-li a aquest valor depreciacions a causa de desgast, funcionalitat, 
situació...  
 
Quan a causa de la seva antiguitat no es pugues construir o reproduir un edifici idèntic es 
calcularà el Cost de Reemplaçament d’un edifici que tingués les seves mateixes 
característiques, utilitats similars i les mateixes qualitats funcionals, però construït amb 
materials i tècniques modernes, amb preus actuals i d’acord amb el Principi d’Equivalència 
Funcional. 
 
El valor total de l’immoble vindrà donat per la suma de cost de construcció més es valor del 
sòl. 
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El Cost Reposició ha de tenir en compte tots els costos que impliquen la construcció de 
l’immoble pel fi que s’ha construït. Aquests inclouen costos d’urbanització, costos de 
preparació del solar, costos directes, costos indirectes, benefici empresarial del constructor...  
 
 
Mètodes de càlcul: 
 
Per determinar els costos es pot fer per diferents mètodes: 
 
Mètode analític detallat:  
 
Consisteix en tornar a fer el pressupost de l’edifici nou, descompost en partides, conjunts, 
subconjunts, elements... calculant per cadascú el cost de material, mà d’obra i costos 
indirectes. És el pressupost que es faria en el cas que es tingues de fer un edifici nou. És un 
sistema laboriós i innecessari, només s’utilitzen en edificis nous i es disposa del pressupost 
utilitzat. 
 
Mètode analític simplificat:         
 
Consisteix en tornar a fer el pressupost de l’edifici no però agrupant els costos pels 
components bàsics de la construcció; és a dir; per fases de l’obra. 
 
Mètode sintètic unitari:  
 
Aplicació del preu unitari per m² construït, per tipologia, zona, qualitat de la construcció. En 
la pràctica és l’únic utilitzat per les valoracions. Es pot obtenir referències en publicacions 
especialitzades. 
 
Mètode del cost històric: 
 
Aplicació dels índexs de variació de preus de cada component al cost històric de la 
construcció. És un mètode inviable per construccions antigues, però si l’edifici és modern, es 
disposa del cost real de construcció, aquest pot actualitzar amb els índex de preus dels últims 
anys. 
  
La depreciació física de l’edificació es calcularà per un dels següents procediments: 
 
Aplicant al CRB, exclòs el valor de mercat del terreny, la tècnica d’amortització lineal segons 
l’antiguitat de l’edificació i la seva vida útil total. A aquests afectes:  

 
Es multiplicarà la part citada del CRB per el quocient que resulta de dividir l’antiguitat de 
l’immoble per la vida útil total. 
 
La vida útil total serà la estimada pel taxador i com a màxim:  

• Per edificis d’ús residencial: cent anys. 
• Per edificis d’oficines: seixanta cinc anys. 
• Per edificis comercials: cinquanta anys. 
• Per edificis d’ús comercial i immobles lligats a una explotació econòmica:                                      

trenta cinc anys. 
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També es pot aplicar una depreciació exponencial creixent si es tracta d’un edifici que està en 
un gran estat de conservació cosa que implica que la pèrdua de valor, la realitzarà amb més 
intensitat al final de la vida útil o decreixent si es tracta d’un estat contrari. 
 
Sumant als costos i despeses necessaris per transformar l’edifici actual en un de nou de 
característiques similars. Aquest mètode s’utilitzarà per estimar la depreciació física quan la 
tècnica d’amortització lineal no resulti adequada per la excessiva antiguitat de l’edificació, pel 
seu estat de conservació o altres causes. La depreciació funcional es calcularà deduint del 
CRB, el valor de mercat del terreny, el valor dels costos y despeses necessàries per adaptar 
l’edifici als usos al que es destina. 
  
 
 
 
2.3. MÈTODE DE CAPITALITZACIÓ DE RENDES 
 
Consisteix en determinar el valor de capitalització d’un immoble, aquest és el valor en funció 
de les rendes o rendiments reals o potencials que produeix o pot produir. Es calcula per el 
mètode de capitalització de les rendes netes a un  determinat interès i tipus de capitalització, 
també dit tipus o taxa de descompte. 
 
Diríem que és els sistema per obtenir un preu de venda d’un immoble en funció del ingressos 
que pot produir aquest, tenint en compte els interessos que pot obtenir el comprador amb la 
seva explotació, la vida útil de l’immoble, les possibles variacions del mercat, el canvi de 
valor de la unitat monetària, del valor residual final un cop finalitzada la seva activitat 
econòmica. 
  
El valor de renda obtingut pel mètode de capitalització, és també un valor de mercat ja que 
aquest és el valor de referència que un potencial comprador/inversor immobiliari estaria 
disposat a pagar en un mercat transparent, fluït i ampli d’immobles destinats a lloguers o 
explotacions econòmiques, sempre que els tipus de descompte utilitzats siguin també els del 
mercat immobiliari.  
 
Aquest mètode està basat en el Principi d’anticipació i són aplicables a tota classe 
d’immobles susceptibles de produir rendes. El valor vindrà determinat per el valor present de 
totes les rendes netes futures imputables a l’immoble. 
 
 
Mètodes de càlcul: 
 
La seva aplicació requereix: 
 
Estimar els fluxos, de ingressos o de pagaments, imputables a l’immoble fins el final de la 
seva vida útil. 
 
Aquesta estimació es realitzarà d’acord amb els criteris de prudència i utilitzarà les hipòtesis 
més probables per determinar els imports o terminis dels ingressos i pagaments. 
 
En el  cas de que les rendes esperades procedeixin una explotació econòmica a la que estigui 
lligada l’immoble, els fluxos de caixa es determinaran a partir de ràtios mitjos de ingressos i 
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despeses del sector d’activitat que s’integren a aquesta explotació, corregits raonablement 
quan la localització o les característiques particulars de l’immoble influeixin clarament en la 
obtenció de ingressos nets previstos. Si les dades efectives d’explotació de l’immoble són 
significativament inferiors a aquells ràtios mitjos, el taxador haurà de corregir el valor dels 
fluxos de caixa atenent a aquells descomptes o seguir utilitzant aquests ràtios mitjos i 
justificar  raonadament i expressament en el seu informe els factors, aliens a l’immoble o 
transitoris, origen d’aquesta desviació. 
 
Quan aquestes rendes esperades vagin a procedir de l’arrendament de l’immoble, s’aplicaran 
les següents regles: 
 
En la determinació dels ingressos per lloguer o repercussió de despeses, es tindran en compte 
aquells factor que afectin a la quantia i obtenció efectives, tals com la ocupació actual de 
l’immoble i les seves possibilitats d’ocupació futura, les condicions legals o pactades (rendes, 
revisions, períodes...) aplicables als contractes existents, la morositat actual o previsible, les 
rendes que normalment s’obtinguin en immobles similars del mateix entorn, l’evolució 
previsible del mercat... En les despeses recuperables es tindran també en compte el període 
previsibles en que vagin a ser efectivament recuperats. 
 
En el càlcul dels pagament s’inclourà qualsevol tipus de despesa necessària actual o 
previsible, inclòs recuperable, que hagi de suportar la propietat, ja sigui imputable directament 
a l’immoble (manteniment, conservació, administració, impostos, taxes...) conseqüència del 
seu destí o necessàries per la seva venda (administració dels lloguers, comercialització...). 
 
Estimar el valor de reversió de l’immoble, entenen com a valor de mercat previsible de 
l’immoble al final de la seva vida útil. 
 
El valor de mercat de l’immoble serà equivalent al CRN previsible al final de la seva vida útil. 
El valor del terreny inclòs en el valor de reversió es determinarà a partir del seu valor de 
mercat en la data de taxació, la qual es podrà actualitzar amb la plusvàlua o minusvalidesa  
que resulti raonable atenent a la localització i ús, i a l’evolució esperada en el mercat. Per 
prudència valorativa, la plusvàlua a adoptar no podrà excedir del 2% anual. 
 
 
Triar el tipus d’actualització: 
 
Com tipus d’actualització s’utilitzarà una taxa percentual, real o nominal (segons sigui 
constant o nominal l’estimació del flux de caixa i del valor de reversió), representatiu de la 
rendibilitat mitja anual de la deute de l’Estat a termini no inferior a dos anys, del país on 
estigui situat l’immoble, incrementats en un diferencial. 
 
El tipus d’interès adoptat tindrà de ser publicat oficialment i la seva mitja es referirà a un 
període continuat no inferior a tres mesos ni superior a un any contats abans de la data de 
taxació. Per immobles situats a Espanya s’agafarà el del deute de l’Estat amb venciment 
residual entre dos i sis anys. 
 
El diferencial no serà inferior a dos punts positius i atendrà al volum, grau de liquides de la 
inversió i tipologia (industrial, comercial...) de l’immoble. 
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Determinar el valor de l’immoble per diferenciar entre el valor actual net (VAN) dels fluxos 
de caixa i el valor de reversió esperat per el tipus d’actualització escollit. 
 
Tant el flux de caixa com el VAN es determinen per unitat de  temps que el taxador ha 
d’especificar (mensuals, trimestrals, anual...). 
 
 
 
 
2.4. MÈTODE RESIDUAL 
 
És el mètode que et permet calcular per residu, determinar el valor de mercat o una de les 
variables que afecten a aquest valor. 
 
El valor atribuïble a cada un dels factors de producció d’un immoble és la diferencia entre el 
valor total de l’actiu i els valors atribuïts a la resta dels factors. 
 
Habitualment s’aplica per valorar el sòl, de manera que partint d’un valor de mercat de 
l’immoble es van deduint tots aquells costos relatius a la construcció en el sentit més ampli de 
la seva expressió, obtenint com a resultat residual el valor del terreny. 
 
Es simplifica amb una fórmula que es pot descompondre per determinar qualsevol valor si 
tens la resta de dades necessàries: 
 

VM=S+CC+DP+B 
VM: Valor de mercat. 
S: Preu del sòl 
CC: Costos de construcció 
DP: Despeses de promoció 
B: Benefici del promotor 
 
Conseqüentment es pot aplicar aquesta expressió per determinar el valor del sòl, de la 
construcció i el valor del mercat de l’immoble. 
 
El sòl com a superfície és el que realment es demanda en les zones urbanes; existeixen valors 
qualitatius i quantitatius que provoquen que dos sòls en localitzacions diferents tinguin 
valoracions diferents. Podríem afirmar que no existeixen dos solars iguals, ja que cadascun té 
les seves pròpies condicions. El condicionant més important és la possibilitat d’aprofitament, 
és a di; la capacitat per desenvolupar productes immobiliaris. En aquest sentit apareix el 
concepte d’edificabilitat, entesa com la superfície de sostre que es pot edificar sobre un 
determinat terreny, d’acord a les possibilitats i qualificacions establertes en els planejaments 
 
 
Es pot realitzar per dos sistemes: 
 
Estàtic: On no es té en compte la variació del valor unitari de la moneda, en el pas del temps. 
 
Dinàmic: On si es té en compte el canvi de valor dels diners en el pas del temps.  
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La utilització d’un o altre dependrà de si es tracta d’una acció de compravenda que passa en 
un període curt o llarg.   
 
Pel sistema residual dinàmic es necessita: 
 
Determinar la promoció immobiliària més provable a desenvolupar sobre l’immoble a valorar, 
segons el principi de major i millor ús. No obstant, quan sigui conegut el destí decidit per la 
propietat de l’immoble i no vagi en contra la normativa urbanística, s’atendrà aquest. 
 
Estimar les dates i terminis de la construcció o rehabilitació, i de la comercialització de 
l’immoble acabat, segons la hipòtesis més probable. Atenent a les seves qualitats i 
característiques i quan es tracti de terrenys, el grau de desenvolupament del planejament de la 
gestió urbanística i de la urbanització. 
 
Estimar els costos de la construcció, les despeses necessàries de promoció, financers i de la 
comercialització normals per un promotor de tipus mig i per una promoció de característiques 
similars analitzades. En el cas d’immobles en rehabilitació, es tindrà en compte a aquests 
efectes els costos de construcció pressupostats en el corresponent projecte de rehabilitació. 
 
Estimar el valor de mercat de l’immoble a promoure per la hipòtesis de l’edifici acabat, referit 
a les dates previstes de comercialització. Per això es partirà del valor de mercat en la data de 
taxació i es tindrà en compte l’evolució esperada dels preus de mercat, sense que en cap cas 
puguin aplicar-se increments anuals superiors a l’ IPC dels últims dotze mesos. 
 
Tenint en compte les dades i estimacions anteriors es determinaran els fluxos de caixa 
previsibles durant la promoció. 
 
Fixar un tipus d’actualització (i). Com tipus d’actualització s’utilitzarà el representatiu de la 
taxa de rendibilitat mitja anual sobre fons propis que obtindrà un promotor mig en una 
promoció de les característiques analitzades, calculada d’acord amb la següent fórmula: 

 
i= taxa lliure de risc + prima de risc 

 
La taxa lliure de risc serà la taxa percentual representativa de la rendibilitat  mitja anual de la 
deute de l’Estat en un termini no inferior a dos anys del país on està situat l’immoble. L’ 
anomenat tipus haurà d’haver sigut publicat oficialment i la seva mitja es referirà a un període 
continuat no inferior a tres mesos ni superior a un any contant abans de la data de taxació. Per 
immobles situats en Espanya, s’agafarà la rendibilitat mitja anual de la deute de l’Estat amb 
venciment residual entre dos i sis anys. 
 
La prima de risc es determinarà mitjançant l’evolució del risc de la promoció, tenint en 
compte el tipus d’actiu immobiliari a construir, la seva ubicació, liquides, terminis, així com 
el volum de la inversió necessària. Aquesta prima dependrà del tipus d’immoble. 
Calcular el valor de mercat entre el valor actual dels ingressos obtinguts per la venda de 
l’immoble acabat i el valor actual dels pagaments realitzats pels diversos costos i despeses i 
pel tipus d’actualització fixat. 
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Pel sistema residual estàtic es necessita: 
 
Determinar la promoció immobiliària més provable a desenvolupar sobre l’immoble a valorar, 
segons el principi de major i millor ús. No obstant, quan sigui conegut el destí decidit per la 
propietat de l’immoble i no vagi en contra la normativa urbanística, s’atendrà aquest. 
 
Estimar els costos de la construcció, les despeses necessàries de promoció, financers i de la 
comercialització normals per un promotor de tipus mig i per una promoció de característiques 
similars analitzades. En el cas d’immobles en rehabilitació, es tindrà en compte a aquests 
efectes els costos de construcció pressupostats en el corresponent projecte de rehabilitació. 
 
Estimar el valor de mercat de l’immoble a promoure per la hipòtesis de l’edifici acabat en la 
data de taxació. 
 
Fixar el marge de benefici del promotor atenent al comú en les promocions de similars 
característiques i emplaçament.  
 
En totes les etapes el taxador haurà de justificar raonadament i explícitament en el seu 
informe les hipòtesis i paràmetres de càlcul adoptats.     
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3. ÀMBIT DEL PROJECTE 
 
 
3.1.VALORS DE CÀLCUL 
 

• El sistema de taxació et calcula el preu de mercat, pel sistema de comparació. 
 
• El cost de construcció o rehabilitació pel sistema de càlcul de preus d’execució 

material desenvolupat pel Col·legi d’Arquitectes de Barcelona.   
 

• També et calcula les despeses de promoció mitjançant barems orientatius i les 
despeses com a conseqüència del finançament de la promoció. 

 
• Et permet el càlcul del benefici. 
 
• El full de càlcul et dona el valor del terreny d’una promoció mitjançant el mètode 

residual dinàmic. 
 

• Et permet el càlcul del preu renda mitjançant el mètode de comparació i una vegada 
obtingut la renda et calcula el valor de la promoció mitjançant el mètode de 
capitalització de rendes. 

 
 
 
 
3.2. OBJECTES A VALORAR 
 
Ens centrarem a l’anàlisi i a les taxacions d’una part d’immobles en el quals hi entren 
habitatges en totes les seves possibles varietats, aparcaments, locals comercials i edificis 
industrials però el programa serà capaç de calcular qualsevol tipus d’immoble sempre que 
puguis inscriure les dades necessàries en ell.  
 
Habitatges:  
 
El programa de taxació es centrarà en els següents immobles dins d’aquest camp: cases, pisos, 
dúplex, loft, cases rurals... en general tot aquell tipus de habitatges que poden se adquirides 
per un particular com a edificació per a un ús propi.  
 
Aparcaments: 
 
Aquest programa calcularà aparcaments de superfície reduïda com en el cas turismes, 
furgonetes..., no entrarà en la bases de dades per el càlcul d’aparcaments per camions, 
autobusos... 
 
Edificis comercials:  
 
Entra en el programa tot tipus de locals comercials. 
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Edificis industrials: 
 
Les industries es podran taxar com edificis immobles no segons el seu contingut. 
 
*Pot ser que la base de dades generada no tingui suficient comparables o dades per determinar alguns valor, 
sempre es pot afegir informació, el full de càlcul serà capaç  de obtenir un resultat si té tota la informació 
necessària. 
 
      
 
 
3.3. ZONES A VALORA 
 
Aquest sistema es centre  a Catalunya, els ràtios de costos de construcció, els valors 
comparables , els barems dels costos de promoció... són els de Catalunya. Però el sistemes de 
càlcul són internacionals, amb fonts d’informació d’altres mercats es podria adaptar el 
sistema.    
 
 
 
 
3.4.MATERIAL UTILITZAT 
 
El projecte de càlcul consta de tres parts principalment: una base de dades, un sistema de 
càlcul i un resultat final en format d’informe. Aquesta tres parts les realitzarem en Excel ja 
que és un programa estructurat en quadricula capaç de ordenar un base de dades per una fàcil 
comprensió, ofereix les eines necessàries per a la realització dels càlculs, capaç de crear 
estadístiques... i que et permet crear un informa estructurat amb la informació obtinguda pel 
càlcul. 
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4. CONSTRUCCIÓ DEL SISTEMA DE TAXACIÓ 
 
 
4.1. BASES DE DADES 
 
El sistema té dues bases de dades les quals tenen el mateix format, una s’utilitza pel càlcul del 
valor de mercat i una segona pel valor de renda distribuïdes en dos fulls de càlcul que són 
“BD-PV” i “BD-PR” respectivament. 
 
 
Bases de dades per determinar el valor de mercat i valor de renda: 
 
Les bases de dades tindran tota la informació necessària pel càlcul a realitzar en el mètode de 
comparació.  
 
Ens descriu varis conjunts d’immobles i ens diu el seu preu de venda en un moment 
determinat en el temps, alhora que ens facilita la lectura de les dades i l’obtenció de la 
informació necessària pels càlculs.  
 
 
4.1.1. Estructura/Format 
 
Les bases de dades estan estructurades de forma que faciliti la lectura dels diferents immobles 
que estan alineats per files i cadascun dels seus camps estan ordenats per columnes. D’aquesta 
manera et permet buscar la informació necessària per realitzar la comparació.  
 
 
4.1.2. Camps 
 
És molt important tenir la major informació possible dels immobles per lo que és recomanable 
que hi hagi una gran nombre de camps que et descriguin l’edifici a més dels preu de venda: 
 
Localització: Has de poder situar l’immoble en un lloc concret hi has de determinar un entorn 
o aquest immoble pugui ser representatiu d’altres edificis de característiques similars. 
 
Tipologia i ús: Has de descriure de quin tipus d’immoble es tracta, quines característiques té, i 
quina és la finalitat perquè s’ha construït. No es poden comparar dos edificis amb un ús molt 
diferent com podrien ser locals comercials i habitatges. No es pot comparar, encara que la 
forma de càlcul sigui en unitats, pisos molt petits en pisos grans, són dos bens que no actuen 
per igual en el mercat. 
 
Qualitat de l’edificació: És lògic entendre que el preu de l’edifici varia notablement segons els 
materials i sistemes utilitzats en la seva construcció. 
 
Antiguitat i estat de l’edifici: S’ha de valorar si es tracta d’obra nova o un edifici antic, ja que 
els edificis tenen una vida útil i un cop finalitzada aquest s’ha de reformar o reconstruir i això 
comporta un cost, i s’ha de tenir en compta la seva conservació, aquest estat pot augmentar o 
reduir la vida útil de l’edifici. 
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Superfície: No es pot comparar, encara que la forma de càlcul sigui en unitats, pisos molt 
petits en pisos grans, són dos bens que no actuen per igual en el mercat i els seus preus tenen 
una variació diferent segons l’oferta i la demanda. 
 
Situació: L’edifici pot variar notablement de valor segon l’orientació o col· locació que té. Per 
exemple en habitatges la vista al mar provoca un gran increment del valor de l’immoble o 
locals comercials per tenir façana en un gran carrer comercia... 
 
En la realització de la  base de dades em de definir tots els camps per tal de que ens doni tota 
la informació necessària d’una forma sistemàtica. 
 
 
Els camps seleccionats són: 
 
Ciutat: És molt important per realitzar una taxació situar geogràficament l’edifici. En aquest 
camp hi ha el nom de la ciutat on està localitzat l’immoble. 
 
Districte: En moltes poblacions el preu unitari de l’immoble pot variar en funció de la situació 
en que es troba dins una ciutat. Aquest camp et permet situar l’immoble dins una ciutat, 
disminuint així la grandària del mercat cosa que et permetrà ser més concret i fiable en la 
determinació del preu de mercat. 
 
Direcció: Et determina el punt exacte on es troba l’edifici, correspon a l’adreça. 
 
Nº: Correspon al número de carrer en que fa referència l’edifici. 
 
Ús: El preu de l’immoble varia significativament segons l’ús que es realitza en ell. En aquest 
camp es podrà determinar si l’immoble es tracta d’un edifici d’habitatges, oficines, locals 
comercials... 
 
Tipus: Dins un mateix ús hi ha diversitat d’immobles que tenen preus diferents en el mercat. 
No es pot comparar un habitatge unifamiliar amb un bloc de pisos. Aquest camp et permet 
diferenciar els immobles d’un mateix ús. 
 
Superfície: Correspon al número de m² que té l’edifici, aquest valor defineix els m² construïts 
més la repercussió d’espais comuns. 
 
Nº d’habitacions: T’informa del número d’espais que poden està destinats a dormitoris dins 
d’un habitatge. 
 
€/m²: En el cas del càlcul del valor de mercat correspon al valor unitari de l’immoble i és el 
resultat de dividir el preu de venda de  l’edifici per la seva superfície construïda. 
 
En el cas del càlcul del valor de renda  correspon al valor renda unitari de l’immoble i és el 
resultat de dividir la renda mensual de l’edifici per la seva superfície construïda. 
 
€: T’informa del valor total de l’edifici amb la unitat d’euros en el cas de la base de dades de 
Valor de Mercat, i en el cas de la base de dades del Valor de Renda t’informa del valor total 
de renda mensual de l’edifici. 
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Qualitat: Et descriu el nivell de la construcció en funció de la seva qualitat i la situa en un 
nivell determinat dins d’un rang de cinc variables (excel·lent, bona, mitjana, baixa, dolenta). 
 
Atributs: En aquest camp serveix per donar informació de l’immoble que afecta en gran 
mesura al seu preu de venda i que no correspon a cap altre camp. Per exemple si un edifici es 
troba a primera línia de mar. 
 
Antiguitat: Correspon en el nombre d’anys que té l’edifici en el moment que reps la 
informació, s’ha de tenir en compte que si l’immoble a rebut una rehabilitació complerta en 
un moment determinat, aquesta passa a ser la seva data inicial. 
 
Any inf.: És l’any en que has rebut la informació. És important situar les dades en el temps ja 
que els valors també canvien en funció de l’evolució del mercat en el seu pas. 
 
   

 
 

Figura 4.1 : Base de dades del valor de mercat 
 

 
 

Figura 4.2: Base de dades del valor de renda 
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4.1.3. Fons d’informació 
 
Hi ha molts sistemes per a la recerca de la informació i tots són vàlids, dependrà de la taxació 
que realitzem per determinar on obtenim la informació.   
 
Treball de camp: És el sistema que et proporciona la informació més detallada de cada 
immoble, realitzar la recerca amb aquest sistema et permet trobar la informació més fiable i 
que s’adapta millor a l’immoble a taxar, però en contra es tracta del sistema més lent, lo que 
provoca obtenir un nombre d’immobles menors. 
 
Registre de la propietat i Cadastre: Pot ser un bona font de informació en el cas de realitzar 
expropiacions... però no solen determinar un valor similar al valor de mercat. 
 
Internet: És un sistema ràpid, amb molta informació, que et permet rebre les dades de forma 
sistemàtica i adaptar-les ràpidament a la base de dades. En contra no tens fiabilitat i és 
possible que en molts casos et falti informació. 
 
 
4.1.4. Adaptació de la informació 
 
Per a la realització d’una primera base de dades necessitem obtenir molta informació de forma 
ràpida, per lo que em utilitzat Internet per a la obtenció de dades, concretament em utilitzat la 
pàgina web www.fotocasa.com ja que té un sistema estructurat similar a la base de dades 
realitzada lo que facilita l’adaptació de la informació (en aquesta pàgina solen faltar camps 
com antiguitat i/o qualitats).  
 
Però sempre si pota afegir bens immobles, el que s’haurà de fer és escriure la informació en el 
camp que correspon dintre de les possibilitats que ofereix la base de dades. 
 
 
 
 
4.2. SISTEMA DE CÀLCUL 
 
En aquest full de càlcul es poden taxar immobles i les diferents parts que el componen, és a 
dir; podem saber el valor de mercat de l’edifici, el cost de construcció, les despeses de 
promoció, el valor del terreny, el benefici en la realització d’una promoció i la capitalització 
que produeix. 
 
Tots aquest valors estan relacionat entre si, per tant depenen entre ells i són necessaris el 
càlcul d’uns per resoldre els altres valors.  
 
Per tenir un major rigor del resultat obtingut hem de posar tots els valors en el temps i s’han 
actualitzat segons les variacions del mercat en el seu pas.  
 
En els següents apartats s’expliquen els diferents càlculs realitzats per determinar tots els 
valors. 
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4.2.1. Preu de venda 
 
En cas de que tinguem varis tipus d’immobles en una promoció el full de càlcul et permet fer 
el càlcul de fins a un total de 5 supòsits diferent. Per exemple en una mateixa promoció 
podem tenir una part d’aparcaments, una altra de locals comercials i una altra d’habitatges, o 
diferents tipus d’habitatges que tenen un valor de mercat diferent. Aquests supòsits estan 
desenvolupats en els fulls de càlcul “PV” enumerats del número 1 al 5.    
 
Per calcular el valor de mercat de cadascuna de les parts de l’immoble, primerament haurem 
d’escollir les diferents característiques que el defineixen: 
 
Ciutat: En el full de càlcul hi ha un apartat destinat a l’elecció de la ciutat on es troba situat 
l’immoble a valorar. Ex. Si l’elecció de la teva ciutat és Barcelona el sistema de càlcul 
menysprearà tots aquells valors que no siguin de Barcelona. 
 
Districte: També pots limitar la teva recerca segons el districte dins la ciutat. 
 
Direcció: Pots determinar el carrer que es troba l’edifici. 
 
Ús: Pots determinar l’ús que està determinat l’immoble. Ex. Habitatges, aparcaments, locals 
comercials, indústries.... 
 
Tipus: Dins un mateix ús hi han varis tipus d’immobles. Ex. En el cas d’habitatges podem 
parlar de cases, pisos, dúplex... 
 
Superfície: Aquest camp s’utilitza per determinar la superfície de l’immoble a valorar, si es 
tracta d’un habitatge de pisos hauràs de posar la superfície construïda amb espais comuns. Ex. 
Volem saber el valor d’uns pisos de 110 m²  de superfície construïda cadascun, doncs haurem 
de buscar valors de pisos d’aquesta superfície.  
 
Aquest camp permet una opció anomenada “Marge” on es col·locarà un percentatge, la seva 
funció és establir un interval de superfície. Ex. Si tenim una superfície de 100m² i un marge 
del 20% el sistema de càlcul no tindrà en compte aquells immobles que tinguin una superfície 
inferior a 80m² i tampoc als que aquesta sigui superior a 120m², és a dir; et tindrà en compte 
tots els immobles entre 80 i 120m². Si el marge és 0 o està en blanc només et buscarà 
immobles d’una superfície de 100m² justos. 
 
Nº hab.: Correspon al número d’habitació que té l’immoble. En aquest cas el “Marge” et crea 
un interval no segons a un percentatge, sinó sobre un increment i decrement del nº 
d’habitacions. Ex. Si el Nº hab. És igual a 2 i el marge és 1 et buscarà immobles de 1, 2, i 3 
habitacions. 
 
€/m² i €: Es pot determinar la recerca segons el valor unitari i valor total de l’immoble amb un 
marge que correspon a un percentatge sobre el valor escollit. Per lo que podràs determinar 
comparables amb valor que ja has determinat. Utilitzar aquestes opcions poden tenir sentit si 
es tracta d’una promotora que s’ha creat una marca dins el mercat i té uns intervals de venda, 
segons els seus tipus d’immobles (qualitats, suplements...), d’aquesta forma es poden 
menysprear aquells valors que no et siguin satisfactoris. 
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Qualitats: Et permet determinar el nivell de qualitat de l’edifici construït entre els següents 
valors: Excel·lent, Bona, Mitjana, Baixa i Dolenta. 
 
Atributs: Et permet escollir immobles amb atributs que poden variar significativament el valor 
de mercat. Ex. Primera línia de mar. 
 
Antiguitat: Pots escollir els anys d’antiguitat de l’edifici amb un marge percentual sobre el 
valor indicat per lo que et determinarà un interval d’antiguitat. Ex. Amb una antiguitat de 20 
anys i un marge de 10% et buscarà edificis amb un interval d’antiguitat de 18 a 22 anys. 
 
Any inf.: És l’any en que vols saber la informació i per tant et donarà valors que hagin entrat 
en la base de dades en aquell any. Es pot establir un marge que correspon al número d’anys 
anterior que acceptes rebre informació. Ex. Si tens un any d’informació de 2011 i un marge de 
2 et donarà els valors que hagin entrat a la base de dades del 2011, 2010 i 2009.  Ara bé, en 
aquest cas el valor unitari de cada immoble se li aplicarà l’augment/reducció corresponents 
segons l’any i la ciutat per obtenir el valor que li correspon a l’any de la informació 
sol·licitada. Aquest augment/reducció s’extreu segons l’ Institut d’Estadística de Catalunya.          
 
En el cas de que una opció estigui en blanc tots els valors d’aquell camp seran vàlids per tant 
no extraurà cap valor dels comparables a causa d’aquesta opció. 

 

 
 

Figura 4.3: Camps de comparació 
 
Un vegada escollides les opcions de recerca necessàries, el full de càlcul et dona tots els 
comparables que reuneixen tots els requisits, et permet aplicar-li un coeficient 
d’homogeneïtzació (K) i et calcula els següents valors: 
 
K: Correspon al coeficient d’homogeneïtzació aplicable al valor de l’immoble, aquest valor ha 
de ser superior a 0, si es tracta d’un número inferior a 1 el valor de l’immoble disminuirà, si es 
tracta d’un  superior el valor augmentarà. 
 

Valor homogeneïtzat= Valor de l’immoble x K 
 
 

 
 

Figura 4.4: Comparables i homogeneïtzació 
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Et dona la mitjana del valor unitari de tots els comparables, la desviació estàndard, el valor 
unitari menor i major de tots els comparables, el número de comparables.  

 
 
 

El sistema et permet saber segons un Nivell de confiança escollit el interval de confiança i 
l’error admissible que tens. També et permet calcular la grandària de la mostra necessària (el 
número de comparables que hauries de tenir) segons un nivell de confiança i un error 
admissible prèviament determinats. 
 
 
 
 
I: nivell de confiança  
σ: desviació estàndard  
n: grandària de la mostra 
x: valors comparables 
 
El sistema de càlcul et permet extreure el valor de mercat mitjançant la recta de regressió 
lineal en lloc de la mitjan. Serà decisió de l’usuari l’elecció del sistema a utilitzar. 
 
 
 
 
 
 
 
Fins ara em treballat amb el valor unitari, per obtenir el valor total del preu venda haurem de 
determinar la superfície total, aquesta correspon a la suma de les superfícies amb la 
repercussió d’espais comuns de tots els immobles que compleixen les opcions escollides.    
 

 
 

Figura 4.5: Resultat 
 
 

4.2.2. Cost de construcció 
 
Pel càlcul del Cost de construcció ho fem mitjançant el sistema del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, aquest mètode consisteix en aplicar uns ràtios sobre un mòdul bàsic (preu inicial). 
Aquest apartat es troba en el full de càlcul “Cost”. 
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En el sistema tenim la informació i els ràtios que aplicarem en cada immoble i el mòdul bàsic, 
aquesta informació es troba al full de càlcul “Sel.-Cost”. 
 
El mòdul bàsic a l’any 2011 és de 480 €/m².  Aquest mòdul bàsic s’haurà d’actualitzar cada 
any segons l’augment/disminució dels costos de construcció en el pas del temps. 
 

P.E.M: MB x S x Cg x Ct x Cq x Cu 
 
MB:Mòdul bàsic 
S: Superfície 
Cg: Coeficient geogràfic 
Ct: Coeficient tipològic  
Cq: Coeficient de qualitat 
Cu: Coeficient d’ús  
 
 
Ràtios de comparació: 
 
Aquest ràtios es divideixen en quatre grups segons la situació geogràfica (Cg), la tipologia de 
l’edificació (Ct), el nivell de qualitat que aplicarem (Cq) i l’ús de l’edifici (Cu). 
 
Situació geogràfica:  
 
1,00 Barcelona i la seva antiga àrea metropolitana 
 
0,95 Resta de la província de Barcelona, província de Girona, província de 
Tarragona (excepte comarques de l'apartat següent), Lleida capital i les 
comarques de la Cerdanya, la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. 
 
0.90 Resta província de Lleida i comarques tarragonines del Baix Ebre, 
Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta. 
 
Tipologia: 
 
1,20 Edifici aïllat (4 façanes). 
Soterranis a partir del 3r en tot tipus d'edifici. 
 
1,10 Edifici en testera (3 façanes). 
Soterranis 1 r i 2n en tot tipus d'edifici. 
 
1,00 Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes). 
 
0.90 Rehabilitació integral d'edifici conservant exclusivament les façanes. 
 
0,70 Reformes que afectin elements estructurals. 
 
0,50 Reformes que no afectin elements estructurals. 
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la superfície de 
façana.) 
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0,30 Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni instal·lacions. 
Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments. 
 
1,10 Moviments de terres i infraestructura. 
 
1,00 Superficials complementaries. 
 
1,10 Piscines i obres sota rasant 
 
Coeficients de qualitat: 
 
1,20 Nivell superior a l'estàndard d'ús 
 
1,00 Nivell estàndard segons ús. (Mínim obligatori en edificis d'habitatges, també en garatges 
d'habitatges unifamiliars). 
 
0,80 Nivell inferior a l'estàndard d'ús. (Aplicable a locals, naus i magatzems sense us definit o 
que requereixin una actuació posterior.) 
 
Tipus d’ús: 
 
3,00 Arquitectura monumental. Cines. Discoteques. Hotels 5*. Museus. Teatres. 
 
2,80 Clíniques i hospitals. 
 
2,60 Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i escoles universitàries. Hotels de 
4*. Presons. Saunes. Terminals marítimes i aèries. 
 
2,40 Laboratoris. 
 
2,20 Clubs de reunió. Hotels de 3*. 
 
2,00 Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d'oficines. Ensenyaments primaris i secundaris. 
Hotels de 2*. Locals bancaris. Pavellons esportius coberts. Residencies universitàries. 
Restaurants. Habitatges > 200 m2. 
 
1,80 Asils. Dispensaris. Estacions d'autobusos. Hostals. Hotels d'1*. Parvularis. Pensions. 
Habitatges < 50 m2. Habitatges entre 200 m2 i 150m2. 
 
1,60 Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m2 i 100 m2. 
 
1,40 Vestidors. Habitatges entre 100 m2 i 50 m2. 
 
1,20 Edificis d'aparcaments i garatges amb equipament. Plantes altes per a locals sense ús 
específic. Sota cobertes compartides com a locals comunitaris o no vinculades. 
 
1,00 Locals comercials en planta baixa sense ús específic. Aparcaments sense activitat en 
edificis plurifamiliars. Garatges d'habitatges unifamiliars. 
 
0,70 Magatzems i naus industrials amb llums > 12 m i coberta lleugera auto-portant. 
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0,60 Magatzems i naus industrials amb llums fins 12 m i coberta lleugera auto-portant. 
 
nota: Espais sota coberta vinculats a l'habitatge (golfes). Els espais sota coberta amb 
possibilitat de vincular-se a l'habitatge inferior, entre 1,50 i 2,50 m d'altura, caldrà valorar-los 
com l'habitatge inferior, sense augmentar el Cu per superfície total. Els espais sota coberta no 
habitables en edificis plurifamiliars (trasters) tindran la consideració de locals en planta alta. 
 
1,00 Piscines (sense cobrir). 
 
0,40 Parcs infantils a l'aire lliure. 
 
0,20 Urbanització bàsica. 
 
0,10 Urbanització complementaria. 
 
0,20 Pistes d'asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge. 
 
0,10 Jardins. Pistes de terra sense drenatge. 
 
El resultat que et dona el valor del cost d’execució material, s’haurà d’indicar la superfície 
total de l’immoble de característiques  similars per obtenir el valor total de l’immoble. 
 
Com en el cas del càlcul del Valor de Mercat es poden realitzar fins a un màxim de 5 supòsits 
diferents. En la part inicial del full de càlcul del cost d’execució material hi ha una opció que 
et permet determinar el número de supòsits. 
 
Finalment el programa de càlcul et dona el valor total corresponent a la suma dels valors dels 
diferents immobles a més d’un gràfic comparatiu del cost de cadascuna de les parts.   
 

 
 

Figura 4.6: Preu d’execució material 
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4.2.3. Despeses de Promoció 
 
Les despeses de promoció es calculen en el full de càlcul “Cost”. Aquests valors sovint estan  
relacionats als costos de construcció, al valor de mercat, a la superfície total o poden ser 
valors independents i aïllats.  
 

 
 

Figura 4.7: Despeses de promoció 
 

En quan als valors relacionats als factors de construcció poden ser percentatges dels costos de 
construcció o valor de mercat o en el cas de la relació amb la superfície els valors estan 
tabulats.  
 
Aquests valors estan integrats en el full de càlcul “Sel.-Cost” per lo que el seu càlcul és 
automàtic. En el cas de valors aïllats serà responsabilitat de l’usuari determinar el seu valor.  
 
La informació per determinar els costos de promoció s’ha obtingut de “Valoracions 
immobiliàries: aplicacions urbanístiques i expropiacions” de Carlos Pérez Lama (Edicions 
UPC), ASINCA (Associació d’Empreses d’Enginyers i Consultoria Independent de 
Catalunya), COAC (Col· legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya). 
 
 
Factor de les despeses de promoció: 
 
Costos d' Execució Material de Seguretat i Salut: Aquest cost depèn molt de la política de 
l’empresa, per defecte em posat un 2% sobre el cost de construcció, però aquest valor pot 
variar. 
 
Obra nova i divisió horitzontal: En les promocions immobiliàries suposen conjuntament entre 
el 0’4% i el 2% del valor escripturat per cada una de les operacions necessàries (adquisició 
del solar, declaració d’obra nova, divisió horitzontal, etc.). En aquest cas no hi ha un valor 
determinat així que s’ha de ponderar en aquest interval segons la superfície de construcció. 
 
Honoraris del projecta: La realització del projecte, extraient la part de direcció de l’obra i 
l’E.S.S, correspon al 68.5% dels honoraris de l’arquitecte. Per lo que els honoraris del 
projecte és el producte entre el PEM i el factor corresponent a la següent taula que es 
determina per la superfície de l’obra pel 68.5%. 
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     Interval de superfície 
 

Honoraris 
Arquitectes 

 <50 15,60% 
50 100 14,40% 
100 200 13,68% 
200 400 13,20% 
400 600 12,72% 
600 800 12,24% 
800 1000 11,76% 
1000 2000 11,28% 
2000 3000 10,80% 
3000 4000 10,32% 
4000 6000 9,84% 
6000 8000 9,48% 
8000 10000 9,12% 
10000 12000 8,76% 
12000 14000 8,40% 
14000 16000 8,04% 
16000 18000 7,80% 
18000 20000 7,56% 
20000 25000 7,32% 
25000 30000 7,08% 
30000 35000 6,84% 
35000 40000 6,60% 
40000 50000 6,36% 
50000 65000 6,24% 
65000 80000 6,12% 
80000 100000 6,00% 
100000 120000 5,88% 
120000 140000 5,76% 
140000 180000 5,64% 
180000 200000 5,52% 
>200000  5,40% 

 
Taula DP 1: Honoraris d’arquitectes 

 
Honoraris d'Estudi de Seguretat: És el producte entre el PEM i el factor corresponent a la 
següent taula que es determina pel PEM de l’obra. 
  

P.E.M. (milers €) 

  
C (Elaboració E.S.S.) 
( % S/PEM) 

0-500 0,18 

501-1.000 0,17 

1.001-2.000 0,16 

2.001-3.000 0,15 

3.001-4.000 0,14 

4.001-5.000 0,13 

5.001-6.000 0,12 

 > 6.000 0,10 

 
Taula DP 2: Estudi de seguretat i salut 
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Honoraris Direcció d'obra (Arquitecte): La part corresponent a la direcció de l’obra per part 
de l’arquitecte és 30% dels honoraris de l’arquitecte. Per lo que els honoraris de direcció 
d’obra per part de l’arquitecte és el producte entre el PEM i el factor corresponent a la taula 
DP 1 que es determina per la superfície de l’obra pel 30%. 
 
Honoraris Direcció d'obra (Enginyer d'edificació): Els honoraris de direcció de l’obra 
corresponen al 4.29% del PEM. 
 
Honoraris Direcció de Seguretat (coordinador): És el producte entre el PEM i el factor 
corresponent a la següent taula que es determina per el PEM de l’obra. 
 

P.E.M. (milers €) 

  
C(CSS fase d’obra) 

( % S/PEM) 

0-500 0,39 

501-1.000 0,38 

1.001-2.000 0,37 

2.001-3.000 0,36 

3.001-4.000 0,35 

4.001-5.000 0,34 

5.001-6.000 0,33 

 > 6.000 0,30 

 
Taula DP 3: Coordinador de seguretat i salut  

 
Taxa per Llicencia d'obres: Taxa per a la tramitació de la llicencia d’obres, ocupació de la via 
pública, barrat de l’obra, senyalització d’alineacions (“tira de cordes”), instal·lació de grua, 
etc. El cost total pot considerar al voltant del 3% del pressupost d’execució material (2% a 5% 
segons els casos). Per lo que s’ha de ponderar segons la superfície de la construcció en el 
interval del 5% al 2% i aplicar-lo sobre el PEM. 
 
Taxa per Calcificació VPO: En el cas d’Habitatges de Protecció Oficial les taxes per 
llicencies d’obres i la despeses per comercialització són un 50% més barates per lo que 
aplicarem aquesta reducció sobre aquests dos factors. 
 
Despeses Control de Qualitat: Les despeses del control de qualitat tenen una mitjana de l’ 1% 
sobre el PEM  
 
Financers: Corresponen als interessos que t’apliquen el banc o la font de finançament, pel 
càlcul d’aquest factor s’ha de realitzar la planificació de l’obra i la planificació dels ingressos 
i les despeses.    
 
Despeses mensuals de gestió: Les despeses de gestió poden variar en molts casos per lo que 
serà elecció de l’usuari determinar el cost d’aquesta factor. En el full de càlcul et permet 
determinar-lo per un salari mensual hi una duració determinada de la promoció o també pots 
determinar-lo com a una única unitat de temps i donar un valor total de la gestió.  
 
Despeses  de subcontractació: Les despeses auxiliars i de subcontractació varien entre 1,7% i 
el 10,35% del PEM, amb un promig del 5,85%. Per aquest cas hem de ponderar segons el 
import que valorem, que pot ser el total de l’obra o una part. 
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Despeses de publicitat: Aquest valor és molt subjectiu, depèn de cada empresa. Tingues en 
compte que com més publicitat es faci més probabilitat de venda, i d’aquesta forma tindràs 
més possibilitat de complir la planificació prevista. Per defecte en el full de càlcul correspon a 
un percentatge del valor de mercat de l’immoble. 
 
Despeses de comercialització: Per la compravenda, les despeses de notaria es situen entre el 
0’05% i el 1’4% i els d’inscripció al Registre de la Propietat entre el 0,03% i el 0’6%, segons 
una escala en funció del import de transacció. Per lo que s’ha de ponderar segons el valor de 
venda (valor de mercat) entre el 0.08 i 2% segons la grandària de la transacció.  
 
Pòlissa de segur: Dependrà del tipus d’obra i del sistema de construcció, varies fons 
d’informació diuen que un valor mitjà és al voltant de 1% del valor de mercat però hi ha altres 
opinions. 
 
Possibles escomesa i consums: Aquest cost és molt variable i depèn de la ciutat i de la 
companyia, cada usuari haurà de buscar i preveure el valor total d’aquest cas. 
 
Hi ha altres possibles costos variables que poden existir o no, cada usuari haurà de preveure 
els possibles costos següents: 

• Possible inversió pendents en Gestió del planejament 
• Altres possibles despeses: 
• Costos de planejament 
• Comissions 
• Altres possibles despeses varies 
• Possible correcció en despeses (+/-) sobre qualsevol conceptual: 

 
Costos d’autoritzacions municipals: Impost sobra construccions, instal·lacions i obres. Grava 
l’execució de qualsevol tipus d’obres subjectes a llicencia, quan és atorgada per l’Ajuntament. 
La quota acostuma a ser superior a la mínima del 2% sobre el cost d’execució material de 
l’obra, i pot arribar fins al 4% en municipis majors de 100.000 habitants. 
 
Titulació del nou immoble: impostos i aranzels 
Impost sobre transmissions patrimonials. És un tribut estatal transferit a les comunitats 
autònomes. Excepte certs casos d’exempció, representa un 6% sobre el valor declarat a 
l’escriptura pública. 
 
 
4.2.4. Benefici 
 
En el full de càlcul “Resu.” en l’apartat del mètode residual et permet triar quin serà el mètode 
de càlcul del benefici i per defecte el del terreny. Aquests mètodes són els següents: 
 
Percentatge de les despeses: 
 
Pel càlcul del benefici s’ha de determinar el percentatge que admet l’inversor (promotor) per a 
la realització de la promoció. Aquest apartat es troba en el full de càlcul “Resu.”  en la secció 
de “Mètode Residual”. 
 
La inversió correspon a les despeses del promotor, és a dir; a la suma dels Costos de 
Construcció, les Despeses de Promoció i el Cost del Terreny. 
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B= x% (CC+DP+T) 

B: Benefici. 
x%: Percentatge de benefici que admet l’inversor. 
Cc: Costos de Construcció. 
DP: Despeses de Promoció. 
T: Cost del Terreny. 
 
En aquest moment encara no tenim el valor del terreny però podem utilitzar la fórmula del 
mètode residual per determinar aquest valor. 
 

VM=CC+DP+T+B 
VM: Valor de mercat. 
 
Realitzem el sistema entre el l’equació del Benefici i la del mètode residual aïllant i obtenim 
el Benefici. 

T=VM-DP-CC-B 
B=x%(CC+DP+T) 

 
B=x%(CC+DP+(VM-DP-CC-B)) 

 
B=x%VM-x%B 

 
B=x%VM/(1+x%) 

 
Aplicant aquesta fórmula obtenim el valor del benefici. 
 
Prima de risc sobre tots els factor: 
 
Pel càlcul del benefici s’ha de determinar el percentatge de la prima de risc que admet 
l’inversor (promotor) per a la realització de la promoció. Aquest apartat es troba en el full de 
càlcul “Resu.”  en la secció de “Mètode Residual”. 
 
El valor del benefici el dona la prima de risc que és el resultat d’actualitzar els valors amb una 
taxa més alta que l’actualització del mercat. 
 
Per aquest mètode obtindrem el valor del terreny i aplicant el mètode residual obtenim el 
benefici, és a dir; realitzem un residual dins del càlcul del VAN aplicant una prima de risc que 
serà igual al benefici, el resultat serà el valor del terreny. 
 
*Veure el càlcul del cost del terreny. 
 
Una vegada tens el valor del terreny calcules el benefici pel mètode residual simple. 
 

B=VM-Cc-Dp-T 
VM: Valor de mercat. 
B: Benefici. 
Cc: Costos de Construcció. 
DP: Despeses de Promoció. 
T: Cost del Terreny. 
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En l’apartat Residual del full de càlcul “Resu.” et dona el percentatge total sobre tots els 
costos que correspon el benefici, és a dir; quin percentatge correspon del valor de la suma de 
preu d’execució material, despeses de promoció i terreny. 
 

100% ×
++

=
TDPCc

B
x  

 x%: Percentatge de benefici. 
 
Prima de risc sobre els ingressos: 
 
En aquest cas el benefici correspon a un prima de risc sobre els ingressos. El càlcul es realitza 
mitjançant el VAN sobre els ingressos aplicant com a taxa d’actualització la prima de risc. 
 
La diferencia entre el total dels ingressos i el VAN dels ingressos aplicant la prima de risc. 
Aquest càlcul del VAN es produeix al full de càlcul “Econ.” i el càlcul del benefici en 
l’apartat del Residual en el full “Resu.”. 
 

B=VM-VAN(ingressos) 
 

( )∑ +
=

n

nTa

I
VAN

0 1
 

 
Ta=Pr 

B: Benefici. 
I: Ingressos. 
n: Períodes. 
Ta: Taxa d’actualització. 
Pr: Prima de risc. 
 
Els ingressos aplicats en el VAN i en el càlcul de valor de mercat final correspon als valors 
actualitzats segons l’IPC i la variació dels preus de mercat. 
 
 
4.2.5. Terreny 
 
El valor del terreny en el mètode creat té gran relació amb el càlcul del benefici, el terreny 
correspon al valor que pots arribar a pagar perquè la promoció et surti rentable amb un 
determinat benefici. Segons els mètodes calculats del benefici definim el terreny. Aquest 
valor està al full de càlcul “Resu.” en l’apartat mètode residual. 
 
Percentatge de les despeses: 
 
El valor del terreny l’obtenim aplicant la fórmula del Mètode Residual. 

 
T=VM-CC-DP-B 

 
El Valor de Mercat utilitzat pel mètode residual correspon al valor de mercat actualitzat en el 
temps segons la previsió realitzada de la variació dels valors de mercat en el pas del temps. 
 



                                                                                Taxacions immobiliàries automatitzades  31 
 

 

Els Costos de Construcció i les Despeses de Promoció corresponen als costos prèviament 
calculats actualitzats segons la previsió de la variació de l’IPC (Índex de Preus Constants) en 
el pas del temps. 
 
Prima de risc sobre tots els factors: 
 
El valor del terreny l’obtenim aplicant la fórmula del Mètode Residual. 
 

T+B=VM-CC-DP 
 
Però li restem una prima de risc per determinar el benefici i ho portem tot a dia d’avui. Els 
càlculs es troben al full de càlcul “Econ.”.  
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Pr+= TllTa  

T: Terreny. 
I: Ingressos. 
n: Períodes. 
DP: Despeses de promoció. 
Cc: Preu d’execució material. 
Ta: Taxa d’actualització. 
Tll: Taxa lliure de risc. 
Pr: Prima de risc. 
 
El Valor de Mercat utilitzat (Ingressos) pel mètode residual correspon al valor de mercat 
actualitzat en el temps segons la previsió realitzada de la variació dels valors de mercat en el 
pas del temps. 
 
Els Costos de Construcció i les Despeses de Promoció corresponen als costos prèviament 
calculats actualitzats segons la previsió de la variació de l’IPC (Índex de Preus Constants) en 
el pas del temps. 
 
La taxa d’actualització correspon a l’IPC de l’any d’actualització. 
 
Prima de risc sobre els ingressos: 
 
En aquest cas, una vegada calculat el benefici pel mètode descrit en l’apartat del benefici,  el 
valor del terreny l’obtenim aplicant directament el mètode residual. 
 

T=VM-Cc-DP-B 
 VM: Valor de mercat. 
B: Benefici. 
Cc: Costos de Construcció. 
DP: Despeses de Promoció. 
T: Cost del Terreny. 
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Tots els valors són actualitzat pels mètodes descrits en l’apartat de previsions, segons l’IPC i 
el valor de mercat. 
 
 
4.2.6. Planificació de la promoció 
 
Pel càlcul dels interessos i de les variacions dels preus hem de planificar la promoció. 
 
El programa de taxació té una part destinada a programar l’obra per fases constructives i així 
introduir la informació necessària per realitzar l’actualització dels preus i calcular els 
interessos pel cas de finançament bancari. Aquesta part es troba al full de càlcul “Plan.”. 
 
Aquest apartat té el següent funcionament: 
 
Primerament en el full de càlcul de planificació en l’apartat “Planificació de l’obra“ 
planificarem la part de construcció. Aquesta planificació es subdivideix en les següents fases 
d’obra: enderroc, moviment de terres, cimentació, estructures i acabats. Es tracta de 
determinar la duració de cada fase d’obra, que es pot fer de forma individualitzat o per un 
percentatge de la duració total, i inici d’aquesta fase. 
 
Amb la informació transmesa el sistema de càlcul et crea un Diagrama de Gantt de la 
planificació de l’obra per poder facilitar la visualització del procés constructiu i així poder 
modificar els períodes de treball en el cas de que no siguin els òptims. 
 
S’ha de tenir en compte que les unitats de mesura temporals corresponen a mesos, és a dir; el 
Diagrama de Gantt t’indica mes a mes el treball que es produeix. 
 

 
 

Figura 4.8: Planificació constructiva. 
 
Una vegada planificada la promoció estimem el flux de caixa. Per poder fer aquest següent 
apartat hem de realitzar la repercussió econòmica dels costos de construcció en les diferents 
fases d’obra, això ho farem aplicant un percentatge en cada fase sobre el cost total de 
construcció tenint en compte que el total ha de ser el 100%, en cas contrari el sistema et 
declara “ERROR”          
 

 
 

Figura 4.9: Repercussió econòmica 
 
 Procedirem a estimació del flux de caixa: en aquest apartat hem d’indicar el període mensual 
en que es produeix el pagament o ingrés del concepte seleccionat, això ho farem indicant quin 
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és el començament i final del pagament, si aquests dos valors són coincidents, el valor del 
concepte indicat es produirà en un mes determinat i en el cas contrari significa que el valor 
serà uniformement repartit entre els mesos compresos entre l’inicial i final inclosos aquest dos 
mesos indicats. En el cas dels conceptes de fases d’obra només s’haurà d’indicar el 
començament de la primera fase. 
 
El sistema de càlcul et fabrica el diagrama de Gantt del flux de caixa i et dona els valors 
parcials i finals dels conceptes indicats. 
 

 
 

Figura 4.10: Planificació econòmica 
 
 
4.2.7. Economia 
 
En aquest full de càlcul “Econ.” és on realitzarem la planificació bancària i la tresoreria amb 
valors actualitzats any a any. 
 
En l’apartat “Dades del préstec hipotecari” indicarem els següents valors necessaris pel càlcul 
del préstec: 
 
Finançament: Correspon al valor del préstec sovint aquest és un percentatge del valor de 
mercat (Ex.: El 80% del valor de mercat serà el valor que et financi el banc). 
Arres: És el import que percep el promotor per una venda abans de la finalització de l’obra 
que en el model de valoració creat l’utilitzarem per reduir el préstec o ingressarem a la 
tresoreria per reduir el dèficit. 
 
Any i mes inicial del préstec per poder calcular la seva duració. 
 
Interès: És el percentatge que t’aplica el banc a pagar a canvi del préstec sol·licitat. 
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Carència: És el mes on es comença a pagar el deute, és a dir; és el moment on acabes la 
construcció i comences a percebre el valor de les ventes a excepció de les arres. En aquest 
mes és on ingresses el valor restant de les vendes realitzades fins a la finalització de l’obra i 
on es produeix la disminució del préstec com a conseqüència d’aquest ingrés. El valor 
d’aquest ingrés és igual al valor de venda realitzat fins al moment menys el valor percebut per 
les arres, tenint en compte que el valor de venda s’actualitza any a any en funció de la previsió 
de l’augment/disminució del valor de mercat en el pas del temps. 
 
Amb tots aquests valors el full de càlcul et calcula els moviments que es produeixen en al 
saldo financer, és a dir; el valor del deute mes a mes, els interessos que es produeixen com a 
conseqüència d’aquest deute, la reducció que es produeix en el préstec a causa de les vendes, 
tant en el cas de ingressos d’arres com de vendes. 
 

 
 

Figura 4.11: Planificació bancària 
 
Una vegada calculats els interessos realitzem la tresoreria de tots els ingressos i costos dels 
processos de construcció i comercialització, aquests valors estan actualitzats any a any segons 
la previsió del increment dels valors de mercat i l’augment dels costos. 
 

 
 

Figura 4.12: Actualització econòmica. 
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4.2.8. Preu de renda 
 
Les variables a determinar per saber el valor del preu de renda es troben en el full de càlcul 
“PR” enumerades del número 1 al 5 per realitzar diferents supòsits i són les següents: 
 
€/m² i €: Et determinen el valor unitari i el valor total de renda mensual respectivament que 
s’admet per la recerca de la informació, amb l’opció de marge que correspon al percentatge 
que s’aplicarà sobre el valor unitari i el valor total per determinar el interval que rebràs la 
informació.  
Ex. Per un valor unitari igual a 10€ i un marge del 10% et trobarà valors compresos entre 90 i 
11. 
 
Any de la informació: És l’any en que vols saber la informació i per tant et donarà valors que 
hagin entrat en la base de dades en aquell any. Es pot establir un marge que correspon al 
número d’anys anterior que acceptes rebre informació. Ex. Si tens un any d’informació de 
2011 i un marge de 2 et donarà els valors que hagin entrat a la base de dades del 2011 2010 i 
2009.  Ara bé, en aquest cas el valor unitari de cada immoble se li aplicarà l’augment/reducció 
corresponents segons l’any i la ciutat per obtenir el valor que li correspon a l’any de la 
informació sol·licitada. Aquest augment/reducció s’extreu segons l’ Institut d’Estadística de 
Catalunya. 
 
La resta de les variables s’establiran automàticament a partir de la informació determinada en 
el preu de venda.    
 

 
 

Figura 4.13: Camps de comparació 
 
En el cas  que una opció estigui en blanc tots els valors d’aquell camp seran vàlids per tant no 
extraurà cap valor dels comparables a causa d’aquesta opció. 
 
Un vegada escollides les opcions de recerca necessàries, el full de càlcul et dona tots els 
comparables que reuneixen tots els requisits, et permet aplicar-li un coeficient 
d’homogeneïtzació (K) i et calcula els següents valors: 
 
K: Correspon al coeficient d’homogeneïtzació aplicable al valor de l’immoble, aquest valor ha 
de ser superior a 0, si es tracta d’un número inferior a 1 el valor de l’immoble disminuirà, si es 
tracta d’un  superior el valor augmentarà. 

Renda homogeneïtzat= Renda de l’immoble x K 
 

 
Figura 4.14: Comparables i homogeneïtzació 
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Et dona la mitjana del valor unitari de tots els comparables, la desviació típica, el valor unitari 
menor i major de tots els comparables, el número de comparables.  

 
 
 

 
El sistema et permet saber segons un Nivell de confiança escollit el interval de confiança i 
l’error admissible que tens. També et permet calcular la grandària de la mostra necessària (el 
número de comparables que hauries de tenir) segons un nivell de confiança i un error 
admissible prèviament determinats. 
 
 
 
 
 
I: nivell de confiança.  
σ: desviació estàndard.  
n: grandària de la mostra. 
x: valors comparables. 
 
El sistema de càlcul et permet extreure el valor de renda mensual mitjançant la recta de 
regressió lineal enlloc de la mitjan. Serà decisió de l’usuari l’elecció del sistema a utilitzar. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.15: Resultat 
 
 
4.2.9. Capitalització de rendes 
 
Realitzar el càlcul pel mètode de capitalització rendes et permet veure el benefici que podries 
tenir en cas de no vendre l’immoble, i dedicar-te a explotar-lo econòmicament en forma de 
lloguers. 
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Els càlculs es realitzen en el full de càlcul “Ca.Re.” a partir del preu de renda, del valor del 
terreny i del cost de construcció però s’ha de determinar la informació necessària pel correcte 
càlcul: 
 
Any0 i mes0: Correspon a la data inicial en el moment d’explotació econòmica. 
 
Anys i mesos: Si vols explotar-lo un cert temps, aquestes caselles són per determinar el temps 
en que durarà. D’aquesta forma et donarà el valor concret una vegada finalitzada el període. 
Exemple: 20 anys d’explotació econòmica. 
 
Data d’informació: automàticament el sistema et calcula la data en que et dona el valor de 
l’immoble. 
 
Taxa lliure de risc: Correspon a l’IPC del primer any i és la pèrdua de valor que tenen els 
euros al pas d’un any. Els càlculs per actualitzar els diners a dia d’avui es realitzaran amb una 
taxa d’actualització igual a la taxa lliure de risc més la prima de risc. 
 
Prima de risc: És un valor molt important segons aquest valor determinarà el benefici i en cas 
de que no es compleixi els objectius et permetrà no tenir pèrdues, ara bé, una prima de risc 
molt alta el sistema de càlcul et donarà un valor de l’immoble molt baix lo que repercutirà en 
que no és rentable la capitalització de rendes i val més vendre i en el cas contrari d’una prima 
massa baixa els riscos que pren l’inversor són més grans ja que si no es compleixen les 
prediccions l’immoble tindrà menys valor. 
 
Vida útil: Correspon als anys que l’immoble serà explotable. Uns barems orientatius serien en 
cas d’ús residencial 100 anys, en el cas de oficines 75, edificis comercials 50, dedicats a 
l’explotació industrial 35... 
 
Depreciació: Correspon a la pèrdua de valor de la construcció, sense tenir en compte el valor 
del terreny, a causa del pas del temps i s’expressa amb un percentatge sobre el valor inicial. 
Apliquem una depreciació lineal seguint la formula: 
 

D= (Temps transcorregut / Vida útil) x 100 
 
Valor residual actual: Correspon al valor del cost de construcció de l’any de la informació 
sol·licitada (tenint en compte que el valor de la construcció s’ha anat actualitzant segons les 
prediccions del valor de mercat) aplicant-li la depreciació corresponent, portat a dia d’avui 
amb una taxa d’actualització igual a la suma de la taxa lliure de risc més prima de risc. 
 
Valor del terreny actual: Correspon al valor del terreny en la data d’informació sol·licitada 
tenint en compte que el valor del terreny s’ha actualitzat any a any segons la previsió 
determinada per l’augment del valor de mercat dels immobles i portada a dia d’avui segons la 
taxa d’actualització igual a la prima de risc és la taxa lliure de risc. 
 
VAN: És el valor actual de l’immoble si ens dediquéssim a explorar-lo econòmicament durant 
aquest període. Correspon a la suma de rendes adquirides més al valor residual de la 
construcció més el valor del terreny portats a dia d’avui. 
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Rn: Rendes mensual 
TA: Taxa d’actualització 
Vr: Valor residual de la construcció mes valor del terreny. 
n: número de períodes transcorreguts. 
TLR: Taxa lliure de risc 
PR: Prima de risc 
 
En aquest full màxim hi ha un altre apartat on t’indica, segons la prima de risc escollida quina 
és el màxima valor que pots aconseguir i en quina data es produeix. En un prima de risc molt 
alta en molts casos et diu que la millor opció és a un període 0, per lo que et recomana vendre 
des de un principi i no explotar, i per una prima de risc baixa o 0 et recomana explotar-lo fins 
al final de la seva vida útil. 
 

 
 

Figura 4.16: Capitalització de rendes 
 
 
4.2.10. Previsions 
 
En molts casos per determinar valors futurs hem hagut de preveure quin tipus d’inflació o 
quin seria l’evolució del mercat. En els dos casos ho hem fet mitjançant la recta de regressió 
lineal, lo que preteníem amb aquest mètode és perseguir la tendència que té el mercat.  
 
Hem predit dos valors que són l’IPC i el valor de mercat unitari dels immobles. En el cas de 
l’IPC correspon a la recta de regressió lineal tenint informació de l’augment de l’IPC des de 
1995 – 1996. I en el cas del valor de mercat tenim informació des de 2001 de les principal 
ciutats de Catalunya segons el Institut d’Estadística de Catalunya, que són: 
 
Badalona, Balaguer, Banyoles, Barberà del Vallès, Barcelona, Berga, Blanes, Castelldefels, 
Cambrils, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Figueres, Gavà Girona, Granollers, 
l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Lleida, Lloret de Mar, Manresa, el Masnou, Mataró, 
Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Olot, el Prat de Llobregat, Reus, Ripollet, Rubí, 
Sabadell, Salt, Sant Adrià del Besos, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu 
de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet, Sitges, 
Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Tortosa, Valls, El Vendrell, Vic, Viladecans, Vilafranca del 
Penedès i Vilanova i la Geltrú. 
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Tota aquesta informació es troba al full de càlcul “Esta.”. 
 
Recta de regressió lineal: 
 
 
 
 
 
 
y: valor de mercat unitari en €/m² 
x: any de la informació 
 
 
 
 
4.3. RESULTAT  
 
Aquest full de càlcul “Resu.”és un quadre resum de tots el processos realitzats. 
 
Primerament t’informe de les característiques del terreny donant informació sobre: superfície 
bruta, superfície neta, edificabilitat, altura reguladora màxima, número de plantes, superfície 
construïda, impost de transmissió i despeses de transmissió que s’han  de restar del preu del 
terreny, i finalment el preu unitari i el preu total del terreny. 
 
Aquest apartat és una eina per ajudar-te a desenvolupar l’edificabilitat de l’immoble. 
 

 
 

Figura 4.17: Terreny 
 
També hi ha un quadre resum de l’immoble analitzat determinant l’ús, superfície i valor de 
mercat. 
 

 
Figura 4.18: Promoció i Valor de Mercat 

Cost de construcció: és un resum de el tipus d’immoble que construeixes i el cost que 
representa. 
 

 
 

Figura 4.19: Preu d’execució material  
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Despeses de promoció: t’indica quina és la repercussió d’aquest cos sobre el total de 
l’immoble. 
 

 
 

Figura 4.20: Despeses de Promoció 
 

En aquest full hi ha un resum de la planificació bancària, et descriu el període, el valor de 
finançament, els interessos a pagar, la carència... 
 

 
 

Figura 4.21: Planificació bancària 
 
Residual: En aquest apartat és on es realitzen els càlculs del mètode residual on s’obté el valor 
del benefici i del terreny. 

VT = VM – Cc –Dp -B 
B: Benefici 
VM: Valor de mercat 
VT: Valor del terreny 
Cc: Cost de construcció 
Dp: Despeses de promoció 
 

 
 

Figura 4.22: Mètode Residual 
 
També hi ha l’apartat de tresoreria on t’indica el flux de caixa simplificant amb despeses, 
ingressos i total. 
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Figura 4.23: Tresoreria 
 

Per finalitza hi ha un quadre resum del sistema de capitalització de rendes on et resumeix  tota 
la informació analitzada per aquest mètode.  

 

 
 

Figura 4.24: Capitalització de rendes 
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5. RISCOS I POSSIBLES ERRORS 
 
Hi ha uns punts claus on poden ser objecte de cometre errors que poden afectar a l’eficàcia de 
la taxació immobiliària, en aquest punts s’han de prendre l’atenció necessària per realitzar una 
bona taxació. Aquest factors són els següents:  
 
 
Comparables: 
 
Un dels principals errors per realitzar la taxació són els comparables, és important escollir uns 
comparables que realment siguin significatius dels immobles a valorar.  
 
També s’ha de tenir present al número de comparables, com major sigui més fiabilitat tindràs 
en el resultat. El sistema et dona el nivell de confiança, l’error admissible, interval de 
confiança i la grandària de la mostra necessària. 
 
 
Costos de construcció: 
 
En quant el sistema de càlcul dels costos és un sistema bastant generalitzat, i el cost de 
construcció depèn molt de cada cas particular. Hi ha molts factors que intervenen, cada 
individu de l’obra pot fer variar aquest valor, per aquest cas encara que realitzéssim un  
càlcul del cost personalitzat difícilment podríem predir el cost de construcció exacte.  
 
Concepte com l’eficàcia i l’eficiència tenen una gran repercussió en aquesta indústria. 
 
 
Despeses de promoció: 
 
Molts dels valors com en el cas dels costos de construcció són generalitzats i depèn de la 
política i gestió de l’empresa que s’aproximi més o menys al valor resultat. 
 
A més en el càlcul de despeses de promoció hi ha valors personalitzats com costos de 
publicitat, incentius... que depèn de cada usuari determinar el cos concret. 
 
 
Planificació: 
 
És sense dubte un dels errors més significatius que pots realitzar, determinar una temps de 
construcció massa alt o un ritme de vendes que no s’adapti a la realitat poden provocar errors 
econòmics enormes.  
 
Aquest valors quedaran reflectits en els interessos que has de pagar i poden provocar un 
disminució del preu de venda a causa del perill de veure no complir els objectius o un 
augment del preu de venda cosa que provocarà una major duració del procés de 
comercialització. I aquests són costos no previstos. 
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Prediccions i actualitzacions:  
 
Ja em anomenat moltes vegades del sistema de prediccions que realitzem en l’IPC i el valor 
de mercat, mitjançant la recta de regressió lineal, d’aquesta forma intentem seguir la tendència 
que té aquesta industria al pas del temps, però en molts casos els mercats  són imprevisibles, 
per lo que és difícil saber quin serà el increment.  
 
El sistema disposa d’informació, en el cas de l’IPC, des de l’any 1995-1996 i en el cas de 
valor de mercat, des del 2001.  
 
*S’ha de tenir en compte que aquests valors s’han d’actualitzar any a any pel correcta funcionament del sistema 
de càlcul. 
 
 
Capitalització de rendes: 
 
Un dels valors a tenir molt present en aquest càlcul és la prima de risc. El problema greu que 
pots tenir és quan poses una prima de risc massa baixa, lo que et pot provocar són pèrdues, en 
el cas contrari podria ser que et surtis un valor de mercat massa baix, de totes formes en 
aquest cas ja ho tindries previst des de un inici. 
 
Un altre dels valors a establir amb un risc considerable és determinar la vida útil de l’edifici, 
si t’equivoques per defecte tindràs pèrdues si és per excés tindràs més beneficis. El càlcul que 
et realitza és una depreciació lineal de l’edifici.    
 
 
Tresoreria:  
 
Has de tenir en compte que la tresoreria no et quedi en negatiu o si et queda en negatiu buscar 
la forma de gestionar-ho ja sigui en capital propi, amb contractes de pagaments amb retard... 
En l’apartat d’economia hi ha l’opció de retornar el deute o destinar  
aquest capital al ingrés de la tresoreria de l’empresa. 
 
 
Benefici: 
 
El benefici correspon al percentatge que l’empresa escull per realitzar l’obra, tingues present 
que en cas que no es compleixin els objectius aquest serà el marge que tindràs per no tenir 
pèrdues.   
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6. CONCLUSIONS 
 
Una de les grans avantatges d’aquest full de càlcul és que ràpidament pots detectar quin dels 
possibles errors s’han comès i veure la repercussió que tenen sobre el resultat final. Aquests 
casos els pots analitzar inclòs avanç de realitzar l’obra per veure els riscos que tens. D’aquesta 
forma serà més fàcil prendre les mesures corresponents per tal de disminuir l’error en cas que 
es produeixi. 
 
A més una vegada taxat l’immoble, pots fer canvis amb molta facilitat, pots observar el 
benefici màxim que pots arribar a aconseguir, valor del terreny màxim, així mateix, en el cas 
de capitalització de rendes pots determinar la prima de risc que té el mercat..., pots calcular 
ràpidament canvis de projectes o fins i tot parts dels costos com és el cas dels honoraris 
d’arquitectes... o canvis de la planificació prevista, quina variació tenen sobre el resultat final. 
 
El full de càlcul és una eina molt útil pel taxador per veure les conseqüències de les 
prediccions, i d’aquesta forma veure l’evolució del mercat i veure quina repercussió té aquest 
en la taxació. Així pots observar com influeix en el valor de l’immoble el factor temps. 
 
La utilitat del full de càlcul no és solament la de realitzar la taxació, sinó la de formar el 
taxador. El full t’ajuda a veure les diferents variables. A entendre el mercat i quins casos són 
més rentables, com és el cas, mitjançant la recta de regressió pots veure quina diferència hi ha 
entre el valor dels immobles i com varia aquest segons la seva superfície o què és més 
rentable llogar o vendre o quina rendibilitat pots arribar a tenir en un immoble.   
 
Les valoracions i les planificacions dels immobles no són exactes en el món en què vivim, hi 
ha un gran nombres de factors aleatoris que afecten a aquest mercat, no estic dient que predir 
el valor exacte sigui una feina inútil sinó que lo que s’intenta fer, quan es taxa una promoció, 
és equivocar-se el menys possible i com més informació es té més probable és cometre un 
error menor. 
 
A més, per cada individu, el preu d’un immoble és diferent pel valor que li produeix aquest. 
El valor correspon a la interpretació que realitza un subjecte sobre la utilitat, desig, 
importància, interès i bellesa de l’immoble, és a dir; la valides de l’immoble és en certa 
mesura, atribuïda pel subjecte, acord als seus propis criteris i interpretació, producte d’un 
aprenentatge, d’una experiència, l’existència d’un ideal i fins i tot, la noció d’un ordre natural 
que transcendeix al subjecte en tot el seu àmbit. 
  
Podríem dir que el valor real d’un immoble no correspon al valor de taxació, ni tan sols el 
valor de venda, sinó que seria el valor màxim que podria arribar a pagar el subjecte. Però 
estem en un mercat on hi ha multitud de subjectes, doncs el valor  correspondria al preu 
màxim que pagaria algun subjecte del mercat. 
 
Com determinar aquest preu o quin és el millor mètode a utilitzar? 
 
Dependrà de cada cas de compravenda, i no només la transacció en si, sinó també per quina 
de les parts realitzis la taxació.  
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Exemple 1: 
 
Una promotora-constructora vol vendre un edifici d’habitatges dins un mercat, és a dir; que no 
té compradors concrets, segurament el millor mètode seria el de comparació ja que aquest 
sistema et dona una informació mitjana del mercat. 
 
Exemple 2: 
 
Un individu concret té un local comercial cèntric en una ciutat i rep el interès d’una empresa 
dedicada a la venda d’objectes (roba, ordinadors...). En aquest cas el millor mètode seria el 
mètode de capitalització de rendes. Correspondria a la renda que li pot proporcionar aquest 
immoble durant al llarg de la seva vida útil més el valor residual. 
 
Com determinar el valor de renda que pot tenir una empresa?  
 
La millor forma de determinar-ho seria utilitzant el mètode de comparació en altres locals 
comercials de característiques similars dedicades al mateix mercat. 
 
Els diferents sistemes de taxació no són excloents entre si i en molts casos la millor solució 
per realitzar una taxació correspon a la utilització de més d’un sistema. 
 
Com determinar si una taxació és bona o dolenta?  
 
Una manera de realitzar una comprovació és determinar un temps de venda i veure si es 
compleix. Aquest sistema es basa en l’oferta i la demanda, si un producte es ven ràpid  
correspon a un valor baix, si es tarda molt o no es ven correspon a un valor molt alt. 
 

 
Figura 6.1: Oferta i demanda 

 
Una bona forma seria determinar el punt d’equilibri, analitzant el temps que tarda en produir-
se la venda d’un edifici a un preu determinat dins el mercat. 
 
També depèn de la necessitat o interès de vendre del subjecte per determinar el temps que 
passa entre el moment de l’anunci i el moment de la venda. Aquest període es pot modificar 
mitjançant publicitat, relacions, capacitat de venda, sort...  
 
En qualsevol cas la taxació ha de ser justificable, raonable i ha d’anar documentada de tots els 
passos que s’han seguit.         
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