


INTRODUCCIÓ MARC LEGISLATIU ESTAT DE L’ART BIBLIOGRAFIAMETODOLOGIA

La sostenibilitat econòmica dels nous creixements urbans. Reconeixement, qualificació i anàlisi dels paràmetres econòmics.

SERVEIS RECURSOS

Desenvolupament sostenible “es aquell que satisfà les necessitats de la generació actual sense comprometre la capacitat 
per satisfer les necessitats de les generacions futures”

Informe Bruntdal 1987

ECONÒMIC
racionalitat
eficiència
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SERVEIS RECURSOS

o Criteri de VIABILITAT ECONÒMICA 

o Estudi Econòmic - Financer

Document d’anàlisi per tal d’avaluar la rendibilitat del sector i justificar la possibilitat
d’executar els sistemes propis d’un sector, amb els recursos generats en ell mateix.

La imputació de despeses en el procés d’avaluació, acabava amb la fi de les obres
d’urbanització i la seva recepció per part de l’Administració.

2007 Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo

o Criteri de SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

o Memòria de Sostenibilitat Econòmica

Document d’anàlisi de l’impacte econòmic que els nous creixements urbans produeixen a
les Hisendes Públiques.

Allarga la imputació de costos en el temps, incloent-hi:

Obliga també a justificar la suficiència i adequació dels sòl destinats a usos productius

els d’implantació i prestació de serveis necessaris

els manteniment de les infraestructures
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SERVEIS RECURSOS

M            E            D            I            A            M            B            I            E            N       T

programes d’acció de les Comunitats europees en
matèria de medi ambient de 1973, 1977 i 1983,

Comunicación de la Comisión, de 11 de enero de
2006, sobre una Estrategia temática para el medio
ambiente urbano COM(2005)718 final

Directiva 2001/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001, relativa a la evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el

propone un modelo de ciudad
compacta y advierte de los graves
inconvenientes de la urbanización
dispersa o desordenada: impacto
ambiental segregación social e

Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de
junio de 1985, relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados
proyectos públicos i privados sobre el medio

ambiente urbano COM(2005)718 final

Ley 8/2007 de

p y p g
medio ambiente

ambiental, segregación social e
ineficiencia económica por los
elevados costes energéticos, de
construcción y mantenimiento de
infraestructuras y de prestación de los
servicios públicos

p y p p
ambiente

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental.

RD 1131/1988 de 30 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento para la
ejecución del RDL 1302/1986, de 28 de
junio, de evaluación de impacto ambiental

Ley 8/2007, de
28 de mayo,
del suelo
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SERVEIS RECURSOS

Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo Decret llei 1/2007, de 16 de octubre, de
mesures urgents en matèria urbanística.

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme

U            R            B            A            N            I           S            M           E

d urbanisme

a l’exposició de motius

l'Urbanisme ha de respondre als requeriments
del desenvolupament sostenible

adverteix inconvenients de la urbanització
dispersa

adequa el Decret Legislatiu
1/2005 a la Ley 8/2007

p

impacte ambiental

segregació social

ineficiència econòmica

considera el sòl com un recurs natural, escàs i
no renovable

Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de
juliol, pel qual
s’aprova el Text
refós de la Llei
d’urbanisme

Ley 8/2007,
de 28 de
mayo, del
suelo

dona valor ambiental a la ciutat construïda com
a creació cultural col·lectiva

a l’article 15

obliga a incloure en els documents d’ordenació
de les actuacions d’urbanització un informe o

d urbanisme

de les actuacions d urbanització un informe o
memòria de sostenibilitat econòmica,
ponderant

impacte a les Hisendes públiques

per implantació i manteniment
infraestructures

óper la posta en marxa i la prestació dels
serveis

la suficiència i adequació dels sòls destinats
a usos productius

seguiment periòdic dels paràmetres de
sostenibilitat ambiental i econòmicasostenibilitat ambiental i econòmica

legislació bàsica
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SERVEIS RECURSOS

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria

À          M          B          I          T                    T R         I         B         U         T         A         R         I

RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia
Sostenible

a l’article 2
defineix els tributs:

ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias
exigidas por una Administración pública como consecuencia
de la realización del supuesto de hecho al que la Ley vincula
el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los

Reguladora de las Haciendas Locales

a la Subsecció II, article 60

Impost sobre els Bens Immobles
tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes
inmuebles en los términos establecidos en esta Ley

a la Subsecció III article 78

a la Disposició final 58ena

Modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria

se suprime el segundo párrafo de la letra a) del apartado 2 del
tí l 2

taxes

ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.

els classifica en:

tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público, la prestación de servicios o la realización de
actividades en régimen de derecho público

a la Subsecció III, article 78

Impost sobre Activitats Econòmiques
tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está
constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de
actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan
o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las
tarifas del impuesto.

l S b ió IV ti l 92

artículo 2

legislació bàsica

actividades en régimen de derecho público

contribucions especials

tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por
el obligado tributario de un beneficio o de un aumento
de valor de sus bienes como consecuencia de la
realización de obras públicas o del establecimiento o
ampliación de servicios públicos.

a la Subsecció IV, article 92

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de esta
naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera
que sean su clase y categoría.

a la Subsecció V, article 100
impostos

tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho 
imponible está constituido por negocios, actos o hechos 
que ponen de manifiesto la capacidad económica del 
contribuyente

Impost Construccions Instal·lacions i Obres

tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la
realización, dentro del término municipal, de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de
la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición
corresponda al ayuntamiento de la imposición.

legislació bàsica a la Subsecció VI, article 104

Impost Increment de Valors Terrenys de
Naturalesa Urbana

tributo directo que grava el incremento de valor que
experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenosconsecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos
por cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos.

legislació bàsica
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SERVEIS RECURSOS

Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen 
Local

À         M         B         I         T                  A        D        M        I        N        I        S        T  R A        T        I        U

Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre,
por el que se establecen las Normas Aplicables al
Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas

Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas

a l’article 26

- establia els Serveis mínims que han de
donar els municipis
1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en
todo caso los servicios siguientes:

a l’article 2.6

- defineix el concepte d’equivalent-habitant
(e-h)
la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de
oxígeno de cinco días (DBO 5) de 60 gramos de oxígeno por día

Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas

a la Disposició final 1a

Los preceptos de este Real Decreto-Ley tienen naturaleza de
legislación básica, dictada al amparo del artículo 149.1.18. y
23. de la Constitución.

todo caso, los servicios siguientes:

a) En todos los Municipios:
Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos,
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua
potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de
población, pavimentación de las vías públicas y control
de alimentos y bebidas.

oxígeno de cinco días (DBO 5), de 60 gramos de oxígeno por día

legislació comunitària

Aquest fet implica la modificació, introduïda
pe aq esta no ma dels c ite is estable ts

legislació bàsica

b) En los Municipios con población superior a 5.000
habitantes, además:
Parque público, biblioteca pública, mercado y
tratamiento de residuos.

c) En los municipios con población superior a 20.000
habitantes, además:
Protección civil prestación de servicios sociales

per aquesta norma, dels criteris establerts
en l’article 26 de la ley 7/1985 reguladora
de las Bases de Régimen Local, canviant el
criteri de nombre d’habitants pel de
nombre d’habitants-equivalents.

Protección civil, prestación de servicios sociales,
prevención y extinción de incendios e instalaciones
deportivas de uso público.

d) En los Municipios con población superior a 50.000
habitantes, además:
Transporte colectivo urbano de viajeros y protección del
medio ambiente.

Ley 7/1985 Reguladora de 
las Bases de Régimen Local

legislació bàsica

…
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SERVEIS RECURSOS

a. Seguridad en lugares públicos.

Matèries en les que els municipis tenen assignades Competències
(Article 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.)

a. Seguridad en lugares públicos.

b. Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.

c. Protección civil, prevención y extinción de incendios.

d. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines,
pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.

e. Patrimonio histórico-artístico.

f. Protección del medio ambiente.

Ab t t d f i d d f d i idg. Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores.

h. Protección de la salubridad pública.

i. Participación en la gestión de la atención primaria de la salud.

j Cementerios y servicios funerariosj. Cementerios y servicios funerarios.

k. Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.

l. Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

ll. Transporte público de viajeros.

m. Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo.

n. Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción
y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del
cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
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SERVEIS RECURSOS

Des d’1 h >5 000 h-e >20 000 h-e >50 000 h-e

Serveis que estan obligats a donar els municipis
(Article 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.)

Enllumenat públic

Cementiri

Parc públic

Biblioteca pública

Protecció civil

Prestació serveis 

Transport col·lectiu

Protecció medi 

Des d 1 h >5.000 h e >20.000 h e >50.000 h e

Cementiri

Recollida residus

Biblioteca pública

Mercat

Prestació serveis 
socials

Prevenció i extinció 
d’incendis

Protecció medi 
ambient

Neteja viària

Abastiment aigua 

Tractament residus Instal·lacions 
esportives d’ús públic

boca

Clavegueram

Accés nuclis poblacióp

Pavimentació vies 
públiques

Control d’aliments i Control d aliments i 
begudes
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SERVEIS RECURSOS

Destí dels Serveis que estan obligats a donar els municipis

Des d’1 h >5.000 h-e >20.000 h-e >50.000 h-e

Enllumenat públic
Parc Protecció Servei transport col·lectiu 

urbàpúblic civil

Cementiri Biblioteca pública Prestació serveis socials Protecció medi ambient

Recollida residus Mercat
Prevenció i
extinció d’incendis

Neteja viària Tractament residus
Instal·lacions esportives 
d’ús públic

Abastament aigua boca

Clavegueram

Accés nuclis població

Pavimentació vies públiques

Control d’aliments i begudesControl d aliments i begudes

Serveis a les persones Serveis als bens Serveis al medi
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SERVEIS RECURSOS

Serveis obligatoris. Detecció dels costos i del seu finançament

servei construcció manteniment explotació

 d
’1

 h

Enllumenat públic
no no

Cementiri

D
e
s taxa taxa taxa

Recollida residus
taxa taxa taxa

Neteja viària
no no

Abastament aigua boca
taxa taxa taxa

Clavegueram
taxa taxa taxa

Accés nuclis població
no no no

Pavimentació vies públiques
no no

Control d’aliments i begudesControl d aliments i begudes
no

5
.0

0
0

 h
-e

Parc públic
no no no

Biblioteca pública
no no no

Mercat

>
5 Mercat

taxa taxa taxa
Tractament residus

taxa taxa taxa

0
 h

-e

Protecció civil
no no

Prestació serveis socials

>
2

0
.0

0
0 Prestació serveis socials

taxa*
Prevenció i extinció d’incendis

no no no
Instal·lacions esportives d’ús públic

no no no

T  l l i te cost

>
5

0
.0

0
0

 Transport col·lectiu
taxa taxa taxa

Protecció medi ambient
no no

* la prestació d'alguns serveis porten implícits el pagament d'una taxa

te cost
finançament
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SERVEIS RECURSOS

Recursos de les entitats locals
(Article 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.)

Ingressos procedents del seu patrimoni
(Legislació autonòmica)

Tributs propis
(TÍTOL II, capítol I, del RDL2/2004, texto refundido de la LRHL)

Taxes
(TÍTOL II, capítol II, secció I, article 57 del RDL2/2004, texto refundido de la LRHL)

Contribucions especials
(TÍTOL II, capítol II, secció II, article 58 del RDL2/2004, texto refundido de la LRHL)

Impostos
(TÍTOL II, capítol II, secció III, article 59 del RDL2/2004, texto refundido de la LRHL)

Caràcter obligatori (recaptació periòdica)Caràcter obligatori (recaptació periòdica)
Impost sobre Bens Immobles. (I.B.I.)
Impost sobre Activitats Econòmiques. (I.A.E.)
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. (I.V.T.M.)

Caràcter potestatiu (recaptació puntual)
Impost sobre Construccions, Instal∙lacions i Obres. (I.C.I.O.)p , ( )
Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. (I.I.V.T.N.U.)

Participació en els tributs de les Comunitats autònomes
(Diverses lleis autonòmiques)

Participació en els tributs de l’Estat

Règim de cessió: capitals de província o C.A., municipis>75.000 h. i municipis turístics
(TITOL II, capítol III del RDL2/2004, texto refundido de la LRHL)

Participació en els tributs de l Estat
(TÍTOL II, capítol III, del RDL2/2004, texto refundido de la LRHL)

Règim de participació: resta de municipisRègim de participació: resta de municipis
(TITOL II, capítol IV del RDL2/2004, texto refundido de la LRHL)
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SERVEIS RECURSOS

o Contextualització del marc teòric a partir de:

o Cos legislatiu

o A l’àmbit del medi ambient

o Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
d t i d  t  úbli  i i d  b  l di  bi t  determinados proyectos públicos i privados sobre el medio ambiente. 

o Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas

o Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambientep y p g

o Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una Estrategia temática para el 
medio ambiente urbano

o Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental

o Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del 
Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental 

o Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al 
Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas

o A l’àmbit de l’urbanisme

o Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo

o Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo

D t L i l ti  1/2005  d  26 d  j li l  l l ’  l T t fó  d  l  Ll i d’ b io Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

o El Decret llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, 

o Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 

o A l’àmbit tributari

o Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

o Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
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SERVEIS RECURSOS

o A l’àmbit administratiu

o Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

o El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales

o Autonomies

o Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra

o Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha

o Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia 

o Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León

o Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón 

o Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración Local de La Rioja

o Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid

o Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya 

o Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears

o Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana 

o Bibliografia

o Ley del Suelo. Comentario sistemático de la ley 8/2007, de 28 de mayo

o Informe de l’Observatori de Govern Localo Informe de l Observatori de Govern Local

o Articles

o Sobre el Informe/Memoria de Sostenibilidad Económica de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 
urbanización, establecido en el art. 15.4 del RD Legislativo 2/2008, de 20 junio, g / , j

o La Memoria de Sostenibilidad Económica en el Planeamiento. Propuesta metodològica

o Las participaciones locales en los tributos de las Comunidades Autónomas: Una revisión crítica
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SERVEIS RECURSOS

o Contextualització del marc pràctic a partir de:

o Memòries de Sostenibilitat Econòmica de les figures de Planejament redactades

o Planejament general

o revisió del Pla General de Santander 
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ciudad/plan_ordenacion/infor_publica_pgou

o revisió del POUM de Tarragona
ftp://ftp.tarragona.cat/informe_sostenibilitat_economica/informe_sostenibilitat_economica.pdf

o revisió del Pla General d’Alacant
http://www.alicante-ayto.es/documentos/urbanismo/plangeneralprov2/MEMORIAS/MEMORIA%20JUSTIFICATIVA/ANEXO%206%20-
%20SOSTENIBILIDAD%20ECONOMICA%20 %2011 ABRIL 2010 df%20SOSTENIBILIDAD%20ECONOMICA%20v%2011-ABRIL-2010.pdf

o Planejament derivat

o Pla parcial urbanístic del sector urbanitzable PPU1 La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda al municipi de Sitges
htt // it t/d /d 25799123 1 dfhttp://www.sitges.cat/doc/doc_25799123_1.pdf

o Pla parcial urbanístic del Sector VI-3 de Vila-seca. 
http://www.vila-seca.cat/online/pdf/inf_urbanisme/PP_VI_3/ESTUDI_ECONOMIC_PLA_PARCIAL_URBANISTIC_VI_3.pdf
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SERVEIS RECURSOS

 s’hi localitzen:
 les persones
 els seus béns
 les activitats econòmiques

 s’hi generen:
 la quasi totalitat dels tributs

 s’hi donen:
 serveis a les persones
 serveis als béns

b
à

m
e
n

t 
u

rb

zones

sistemes

 sòls de titularitat privada amb usos lucratius

 sòls de titularitat pública amb usos no lucratiusre
ix

e
m

 s’hi localitzen:
 les activitats comunitàries

 s’hi generen:  s’hi donen:

n
o

u
 c

 alguns tributs  serveis comunitaris
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SERVEIS RECURSOS

Els nous creixements, es considerarà que aportaran nous habitants i/o noves activitats en el
municipi.

hipòtesis a considerar

Les taxes, enteses com el pagament d’un servei prestat, no es computaran per estar dimensionades
a cost real

Les taxes, enteses com el pagament d’una utilització privativa del domini públic, es computaran
integrament, donat que suposen un ingrés sense cap despesa.

Les contribucions especials, no es computaran, ja que es consideren dimensionades a cost real.
Caldrà considerar, si es produeix, el percentatge de participació municipal, en el seu cas.

Els impostos es consideraran sempre. Es descomptaran però, les despeses de gestió (manteniment
de padrons, morositat, etc).

En el càlcul dels ingressos provinents tant de la Participació en els tributs de les Comunitats
Autònomes, com en els tributs de l’Estat, s’hauran de descomptar les possibles despeses financeres
produïdes per un retard en la seva transferència.

No es consideraran en l’avaluació del balanç, els ingressos municipals provinents de sancionsç, g p p
administratives.

En el cost de les obres d’un equipament de construcció obligatòria, l’amortització periòdica d’aquesta
despesa, calculada pel seu primer cicle de vida, es considerarà sempre.

A l’hora d’establir els Serveis obligatoris es considerarà el concepte habitant El concepte habitantA l hora d establir els Serveis obligatoris es considerarà el concepte habitant. El concepte habitant
equivalent, tan sols es considerarà en l’estimació dels Serveis obligatoris on intervinguin processos de
tractament d’aigües residuals.

Donat que a l’anàlisi dels paràmetres econòmics i intervé el factor temps, s’hauran d’emprar tècniques
d’actualització de capitals.
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SERVEIS RECURSOS

balanços d’avaluació

al planejament general
elaboració dels balanços inicials de tots i cadascun dels nous creixements proposats
es genera el balanç fiscal del document de Planejament General integrant els balanços individualses genera el balanç fiscal del document de Planejament General integrant els balanços individuals

al planejament derivat
es torna a avaluar el Sector, emprant dades del moment en que s’inicia el desenvolupament
s’actualitza el balanç del document de Planejament General  i es prenen mesures correctores 
en cas de ser necessari

balanç d’avaluació al planejament derivat

ingressos a les Zones despeses a les Zones

ingressos als Sistemes despeses als Sistemes

ingressos a l’àmbit despeses a l’àmbit
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SERVEIS RECURSOS

o Bibliografia

o Ley del Suelo.Comentario sistemático de la ley 8/2007, de 28 de mayo
Enrique, Sanchez Goyanes. Editorial, la Ley

I f  d  l’Ob t i d  G  L lo Informe de l’Observatori de Govern Local
Magre Ferran, Jaume, ed.
Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals
ISBN: 85-95417-63-4

o La participación de las haciendas locales en los tributos de las comunidades autónomas.
R  P i t  J úRamos Prieto, Jesús
Serie Claves del Gobierno Local, 10
Fundación Democracia y Gobierno Local
ISBN: 978-84-613-2571-9

o Articleso Articles

o Sobre el Informe/Memoria de Sostenibilidad Económica de los instrumentos de ordenación 
de las actuaciones de urbanización, establecido en el art. 15.4 del RD Legislativo 2/2008, 
de 20 junio, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Suelo”
Miguel Àngel García Valderrey, Revista Práctica Urbanística nº 74

o Memoria de Sostenibilidad Económica en el Planeamiento  Propuesta metodológica  o Memoria de Sostenibilidad Económica en el Planeamiento. Propuesta metodológica. 
Turmo de Padura, Julio. Revista Práctica Urbanística nº 102 

o La participación de los municipios en los ingresos de las Comunidades Autónomas
Cordero Ferrera, José Manuel - Murillo Huertas, Inés P.
Presupuesto y Gasto Público 53/2008: 39-63
Secretaría General de Presupuestos y Gastos© 2008, Instituto de Estudios Fiscales

o Las participaciones locales en los tributos de las Comunidades Autónomas: Una revisión 
crítica
Pedraja Chaparro, Francisco - Cordero Ferrera, José Manuel 
XXXVI Reuniones de estudios regionales. Asociacion Española de Ciencia Regional


