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PROFESSORAT

Professorat responsable: JOSE NICASIO ROCA CLADERA - CARLOS RAMIRO MARMOLEJO DUARTE

Altres: Segon quadrimestre:
CARLOS RAMIRO MARMOLEJO DUARTE - GVUA2
JOSE NICASIO ROCA CLADERA - GVUA2

METODOLOGIES DOCENTS

Mètode expositiu/Lliçó magistral
Seminari/Taller
Aprenentatge basat en projectes
Treball autònom
Tutoria

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

És capaç de valorar les obres d'arquitectura, urbanisme i actuacions mediambientals (real estate appraisal)

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 30,0 24.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

títol català

Descripció:
En aquesta assignatura es desenvolupen les metodologies de valoració del sòl i dels immobles: mètode additiu (o analític) i
mètode sintètic (o conjunt), així com les principals tècniques d'avaluació: mètodes de mercat, de cost de reposició, i de
capitalització de rendes futures esperades. S'estudiaran tots aquells factors que incideixin en la valoració immobiliària,
reflexionant molt especialment en els conceptes teòrics especialment complexos, com la naturalesa inductiva del mètode de
comparació, la subjectivitat inherent al procés de selecció i homogeneització de comparables, el significat teòric de la depreciació
i amortització dels immobles, o l'abast de les nocions de capitalització, actualització i tipus d'interès.
S'analitza la significació teòrica del valor del sòl, així com les característiques del mercat d'aquest producte, per incidir en els
diferents mètodes de valoració, amb especial incidència en els conceptes de valor unitari i de repercussió, així com en els
mètodes de valoració residual estàtica i dinàmica. L'assignatura aborda, igualment, l'anàlisi de viabilitat dels projectes urbans i
immobiliaris, desenvolupant les tècniques necessàries per a la seva concreció.
S'inclou un taller central, en el qual es desenvolupen de forma integrada i eminentment pràctica el conjunt de coneixements
adquirits al llarg de l'assignatura.

Objectius específics:
L'objectiu de l'assignatura és formar en el camp de la teoria econòmica de la valoració urbana. Més enllà de l'aprenentatge
pràctic, l'assignatura s'orienta també a refleionar sobre els elements bàsics de la Teoria de la Valoració, amb la finalitat d'obrir
escenaris d'investigació i desenvolupament ulterior en els projectes de tesi.
Per l'anteriorment exposat, es pretén desenvolupar els principals mètodes de valoració, així com els instruments bàsics per
desenvolupar el procés d'avaluació.

Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 30h
Aprenentatge autònom: 80h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Es realitzaran pràctiques breus en aula, individuals i/o grupals (durant les classes), utilizant
els programaris de treball, en què s'avaluarà el domini tècnic de les eines i els criteris
d'anàlisi.
Es desenvoluparan tallers finals, individuals i/o grupals, que s'han de lliurar després de la
finalització de les classes lectives.
Així mateix es considerarà un mínim de 80% d'assistència a les classes.

Avaluació continuada telemàtica
En les situacions de docència online, l’avaluació continuada es produirà de manera sincrònica i asincrònica, pels mitjans que estableixi
la Universitat i el Centre, amb un registre periòdic de l’activitat acadèmica mitjançant entregues, fòrums, qüestionaris o qualsevol
altre mitjà que faciliti la plataforma Atenea, o les eines alternatives que siguin proporcionades al professorat. En les situacions en les
quals aquesta docència telemàtica es produeixi amb la docència presencial ja iniciada, o per qüestions d’ordre extraacadèmic, les
alteracions de les ponderacions o sistemes de control regular de la docència seran comunicats detalladament a tots els estudiants a la
Atenea de cada assignatura.

Avaluació final telemàtica
Si l’avaluació continuada telemàtica no és positiva, es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de
caràcter global en format telemàtic que s’estableixi d’acord amb el criteri del professorat responsable i els mitjans i eines TIC que
proporcioni la Universitat o el Centre.

Les mesures d'adaptació a la docència no presencial s'implementaran atenent als criteris de seguretat TIC i protecció de dades
personals per tal de garantir el compliment de la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals (RGPD i LOPDGDD)
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