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RESUM
L'intens proces d'elevacio dels preus de la vivenda en Espanya durant el “BOOM
immobiliari” i en el moment de l'inici de la crisis del 2008, ha tret a la llum de nou el
paper del sol en dit proces, i en particular la relacio entre sol‐ vivenda i especulacio: ¿es
la carestia del sol guiat per l'especulacio la que provoca a l'alça als preus de la vivenda;
o es l'expectativa d'elevacio continuada d'estos ultims la que eixercix una pressio sobre
els preus del sol i encoraja l'especulacio? En el centre d'esta qüestio està la
caracterisacio del sol, que no pot assimilar‐se a un mercat perfecte i eficient, en els
termens en que la teoria economica els definix i que a lo llarc d'este estudi anem a
comprovar.
La investigació presa com principal objecte d'estudi la legislació urbanística espanyola i
part de l'anàlisi del tractament que ella fa sobre l'especulació del sòl, des de l'inici del
nou cicle immobiliari de 1994 fins a l'actual crisi del 2008.
El treball que es desenrotlla tracta de donar unes idees generals de l'evolució d'este
període i de la seua influència en el desenrotllament urbanístic, prenent únicament la
legislació estatal a pesar que les competències en vivenda i urbanisme pertanyen a les
comunitats autònomes, però no per això, renunciar a un estudi detallat de tal situació a
la Comunitat Valenciana.
Amb esta investigació es pretén identificar els possibles efectes o resultats de la
legislació urbanística en l'actual mercat del sòl, de com a través de les seues diferents
formes de gestió i regulació normativa, ha sabut influir sobre el preu i el valor del sòl i si
ha analitzat de forma concloent el control de l'especulació en el sòl.
Aspectes com la no sustituibilitat, entre sols situats en diferents localisacions; o les
posicions politiques recents, associades als ultims desenrolls urbanistics, calificant a
este com un be ESCASO, o les afirmacions, com “el sol es el causant de la pujada de
preus, hi ha que evitar l'especulacio”, i sense oblidar l'importancia que en estos dos
ultimes decades s'ha donat a l'articul 47 de la Constitucio a on se proclama el dret per
als espanyols a una vivenda digna i adequada i orde als poders publics fer‐ho efectiu
mediant les normes pertinents que regulen el sol i eviten l'especulacio, mos ha portat a
la necessitat de considerar l'estudi l'investigacio sobre l'imminent necessitat de
controlar, l'especulacio del sol i si els poders llegislatius han sabut portar a veta este
comés. Profundisar per a estudiar si a lo llarc dels processos urbanistics de l'ultimes
dos decades i les noves llegislacions han segut efectives la regulacio, que no intervencio.
Si a través de la Llei de Sol i atres llegislacions han sabut tractar de donar resposta i
solucions a tal plantejament.

