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La incorporació en el debat social de la sostenibilitat com a concepte, amb la publicació l’any 1987 de 
l’informe Bruntland, on es defineix el desenvolupament sostenible com “aquell que satisfà les 
necessitats de la generació actual sense comprometre la capacitat per satisfer les necessitats de les 
generacions futures”, ha relativitzat els objectius expansionistes del desenvolupament humà i les eines 
emprades per aconseguir-los. L’aprofundiment en l’anàlisi del concepte de sostenibilitat, l’ha portat a 
tres camps fonamentals: l’ambiental, el social i l’econòmic. (Munassinghe, 1993). 
 

En el camp ambiental, es planteja que l’efecte de qualsevol activitat en el seu entorn hauria de ser nul. 
Cal preveure eines per minimitzar-ne l’impacte en el medi ambient, vetllant pel manteniment de la 
biodiversitat, evitant l’esgotament dels recursos i reduint la contaminació. Si bé no és tan evident com 
l’ambiental, el factor social cal tenir-lo en compte. Cal valorar els efectes de tota activitat en l’equilibri 
social del seu entorn, evitant-ne l’empobriment econòmic i cultural, prenent mesures per preservar-ne la 
identitat i reduirne les diferències. Per últim, cal considerar la vessant econòmica de qualsevol activitat, 
aconseguint la seva eficàcia, mitjançant una racionalització de recursos i una reposició dels fons 
invertits que duguin a una situació d’equilibri, i per tant estable, a mig i llarg termini. 
 

L’avaluació de la incidència en termes econòmics dels efectes produïts per aquests tres factors, ha 
portat als economistes ambientals a demanar l’avaluació d’aquests tres paràmetres. Centrats en el 
camp econòmic, hem hagut d’esperar a l’entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo, 
per a veure implementat en el sí de la legislació urbanística la necessitat de avaluar la vessant 
econòmica des de la sostenibilitat. 
 

Fins aquell moment, la justificació de la viabilitat econòmica d’un àmbit de sòl, era suficient per a 
incorporar-lo en el sòl urbanitzable com un nou sector, i posteriorment, amb el seu desenvolupament, 
esdevenir sòl urbà. S’exigia tan sols avaluar 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 del sector i amb la recepció de les mateixes per part de 
l’Administració. El criteri emprat era tant sols el de la Viabilitat econòmica, sent l’Estudi Econòmic-
Financer el document que avaluava el procés i en justificava la seva viabilitat.  
 

La nova legislació va més enllà. A més a més d’avaluar i justificar la viabilitat económica del nou sector, 
cal analitzar i avaluar: 

 l’impacte econòmic a les Hisendes Públiques afectades, pel manteniment i conservació del nous 
àmbits que es generen, tant pel que fa a les noves infraestructures com als serveis que s’han de 
prestar obligatòriament, a les persones i als seus béns. 

 la suficiència i adequació dels sòls destinats a usos productius obliga també, a les Administracions 
competents en matèria d’ordenació i execució urbanístiques, a un seguiment periòdic dels 
paràmetres de sostenibilitat, tant ambiental com econòmica. El resultat d’aquesta avaluació 
continuada, és vinculant per a l’Administració, obligant-la a prendre las mesures correctores que 
se’n derivin.  

 

La Memòria de Sostenibilitat econòmica, és el document suport d’aquestes avaluacions. 
 

Aquest treball de Tesi de Màster, pretén analitzar els paràmetres que tenen incidència en el procés de 
producció de nou sòl, tant per a ús residencial com per activitats econòmiques, des de la vessant 
econòmica, per tal de, un cop detectats i analitzats, establir-ne criteris de ponderació. 
 

S’estructura, primer en un coneixement de la legislació que regula els paràmetres econòmics que 
incideixen en la redacció de la Memòria de Sostenibilitat econòmica d’un nou sector de 
desenvolupament urbà. En segon lloc, pretén qualificar aquests paràmetres, per tal de conèixer el seu 
comportament en l’anàlisi valoratiu. Finalment, intenta generar un procés metodològic, que doni 
resposta a la necessitat de quantificar numèricament la sostenibilitat econòmica dels nous creixements 
urbans. 
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