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Joaquim Rosell i López, Secretari (ef) de l’Ajuntament de la Garriga
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 22 de novembre de 2017 i, segons
consta a l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres el següent acord:
«6. Donar compte de la resolució d’Alcaldia-Presidència relativa a l’aprovació i
comunicació dels costos efectius corresponents a l’exercici pressupostari 2016.
ÀREA FUNCIONAL: Hisenda
L’Alcaldessa-Presidenta dona compte de la seva resolució relativa a l’aprovació dels costos
efectius dels serveis corresponents a l’exercici econòmic 2016, del tenor literal següent:
“La Garriga, 24 d’octubre de 2017
Antecedents
D’acord amb l’establert en l’article 116 ter de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, totes les entitats locals hauran de calcular el cost efectiu dels serveis que
presten i comunicar-lo al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per la seva
publicació.
Per completar amb el que es disposa en l’esmentat precepte, l’article 2 de l’ordre
HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la que s’estableixen els criteris de càlcul del cost
efectiu dels serveis prestats per les entitats locals, afegeix que s’hauran d calcular de tots els
serveis que prestin directament o indirectament a través d’entitats i organismes vinculats o
dependents.
Així doncs, i tal com ho ordena la disposició transitòria única de dita ordre, les corporacions
locals hauran de trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el cost efectiu
dels serveis públics que prestin, bé directament, bé a través d’entitats i organismes vinculats o
dependents, referit a l’exercici econòmic del 2016, abans de l’1 de novembre.
Fonaments de dret
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Els articles 25 a 27, 36 i 116 ter de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.



Els article 2 a 7 i la disposició transitòria única de l’ordre HAP/2075/2014, de 6 de
novembre, per la que s’estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats
per les entitats locals.



La resolució de 23 de juny de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Auto`nomica i
Local, per la que s’especifiquen els elements inclosos en els annexos de l’ordre
HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la que s’estableixen els criteris de càlcul del cost
efectiu dels serveis prestats per les entitats locals.

Consideracions jurídiques i econòmiques
Primera. De conformitat amb el que es disposa a l’article 7 de l’ordre HAP/2075/2014, de 6 de
novembre, la informació del cost efectiu dels serveis s’haurà de trametre en els annexos I i II de
la mateixa, distingint la naturalesa del servei:


Els serveis de prestació obligatòria, de conformitat amb els articles 26.1 i 36 de la llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.



Els serveis derivats de l’exercici de competències pròpies i delegades, esmentades en els
articles 7, 25.2 i 27 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

La informació a considerar pel càlcul del cost efectiu dels serveis, tal i com disposa l’esmentat
article 116 ter de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació
amb l’article 2 de l’ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, dependrà de l’entitat que presti
dit servei i serà el resultat d’agregar els costos reals directes i indirectes de cada servei.
Així, s’hauran de tenir en consideració les obligacions reconegudes netes, incloent les
obligacions pendents d’aplicació a pressupost de la liquidació del pressupost de l’exercici
immediatament anterior, respecte dels serveis prestats per l’Ajuntament; i els comptes anuals,
respecte dels serveis prestats per les entitats vinculades o dependents.
Segona. D’acord amb l’article 4 de l’ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, els costos
directes seran el resultats de la suma d’una sèrie de conceptes, segons classificació econòmica
de la despesa; o de l’import consignat en el grup de programa, segons classificació per
programes sempre respectant els conceptes inclosos segons la classificació econòmica)
recollits en els annexos I i II de l’esmentada norma.
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En el cas de tractar-se d’entitats dependents o vinculades a les entitats locals, que apliquin el
pla general de comptabilitat d’empresa, hauran de tenir-se en compte les despeses d’explotació
inclosos en el compte de pèrdues i guanys recollits en les partides 4, 6, 7 i 8
Tercera. D’acord amb l’article 5 de l’ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, els costos
indirectes, estaran formats per les despeses recollides en els grups de programes relatius a
l’administració general de les polítiques de despesa que s’indiquen igualment en l’annex I i II
de ‘ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, Aquests s’imputaran proporcionalment a cada
grup de programes o programa atenent al seu volum de despesa, segons el percentatge
d’importància dels costos directes imputats a cada programa.
Quarta. Aquesta informació econòmica, s’haurà de completar, de conformitat amb els
esmentats annexos I i II de l’ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, i la resolució de 23 de
juny de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica y Local, amb dues dades
més, la forma de prestació o de gestió i les anomenades “unitats físiques de referència” de
cadascun dels serveis prestats.
Cinquena. L’Ajuntament de la Garriga presta els següents serveis:
Annex 1
Serveis de prestació obligatòria per als municipis
Serveis de prestació obligatòria per als municipis
Formulari CE1a
Grup de
programa/
programa
165
164
1621

Descripció

Tipus de gestió

163

Neteja viària

161

Abastament domiciliari d’aigua potable

160
1531/150P
1532/150P
171/170P
3321/330P
1623
135/130P
231

Clavegueram
Accés als nuclis de població
Pavimentació de les vies públiques
Parc públic
Biblioteca pública
Tractament de residus
Protecció civil
Avaluació i informació de situacions de necessitat social i
l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·

Enllumenat públic
Cementiri
Recollida de residus

Gestió directa per l’entitat
Gestió directa per l’entitat
Gestió indirecta mitjançant concessió,
gestionant el concessionari el servei a
risc i ventura
Gestió indirecta mitjançant concessió,
gestionant el concessionari el servei a
risc i ventura
Gestió indirecta mitjançant concessió,
gestionant el concessionari el servei a
risc i ventura
Gestió directa per l’entitat local
Gestió directa per l’entitat local
Gestió directa per l’entitat local
Gestió directa per l’entitat local
Gestió directa per l’entitat local
Gestió consorciada
Gestió directa per l’entitat local
Gestió directa per l’entitat local
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136/130P
342/340P
4411/440P
1721/170P
171/170P
1622
1721/170P

social
Prevenció i extinció d’incendis
Instal·lacions esportives d’ús públic
Transport col·lectiu urbà de viatgers
Medi ambient urbà
Medi ambient urbà: parcs i jardins públics
Medi ambient urbà: gestió dels residus sòlids urbans
Medi ambient urbà: protecció contra la contaminació acústica,
lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes

Gestió directa per l’entitat local
Gestió directa per l’entitat local
No es presta el servei
Gestió directa per l’entitat local
Gestió directa per l’entitat local
Gestió indirecta mitjançant concessió,
gestionant el concessionari el servei a
risc i ventura
No es presta el servei

Serveis de prestació obligatòria per als municipis
Formulari CE2a
Grup de
programa/
programa
165
164
1621
163
161
160
1531/150P
1532/150P
171/170P
3321/330P
1623
135/130P
231
136/130P
342/340P
4411/440P
1721/170P
171/170P
1622
1721/170P

Descripció

Cost efectiu
2016

Cost efectiu 2015

Cost efectiu 2014

643.996,74 €
2.320.17 €
664.720,21 €
464.250,76 €
66.449,51 €
206.624,42 €
91.598,57 €
1.054.457,83 €
829.625,09 €
178.856,15 €
0,00 €
58.352,58 €
409.719,33 €

460.237,81 €
10.747,96 €
631.165,19 €
449.026,44 €
0,00 €
167.579,01 €
99.237,82 €
939.676,70 €
954.860,78 €
194.486,78 €
0,00 €
63.798,59 €
320.707,83 €

499.046,28 €
9.884,52 €
86.721,89 €
508.348,68 €
61.707,41 €
147.546,95
11.588,23 €
553.198,45 €
348.119,08 €
291.583,48 €
0,00 €
34.251,00 €
583.893,66 €

18.830,96 €
482.539,21 €
0,00 €
46.053,34 €
0,00 €
63.633,77 €
0,00 €

0,00 €
576.578,00 €
0,00
41.381,79 €
0,00 €
42.201,60 €
0,00 €

0,00 €
592.584,13 €
0,00 €
68.387,92 €
319.562,35 €
25.421,28 €
0,00 €

Unitat físiques de
referència

Nombre unitats

Potència instal·lada
Superfícies il·luminada: ml

388

Enllumenat públic
Cementiri
Recollida de residus
Neteja viària
Abastament domiciliari d’aigua potable
Clavegueram
Accés als nuclis de població
Pavimentació de les vies públiques
Parc públic
Biblioteca pública
Tractament de residus
Protecció civil
Avaluació i informació de situacions de necessitat social i
l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió
social
Prevenció i extinció d’incendis
Instal·lacions esportives d’ús públic
Transport col·lectiu urbà de viatgers
Medi ambient urbà
Medi ambient urbà: parcs i jardins públics
Medi ambient urbà: gestió dels residus sòlids urbans
Medi ambient urbà: protecció contra la contaminació acústica,
lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes

Serveis de prestació obligatòria per als municipis
Formulari CE3a
Grup de
programa/
programa
165
165

Descripció

165
164
1621
1621

Enllumenat públic
Cementiri
Recollida de residus
Recollida de residus

Enllumenat públic
Enllumenat públic

Nombre punts de llum
Superfície en m2
Producció anual: Tones
Nombre contenidors
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1621
1621
163
163
161
161

Recollida de residus
Recollida de residus
Neteja viària
Neteja viària
Abastament domiciliari d’aigua potable
Abastament domiciliari d’aigua potable

160
160

Clavegueram
Clavegueram

1531/150P
1532/150P
171/170P
3321/330P
3321/330P
3321/330P
1623
135/130P
135/130P
231

Accés als nuclis de població
Pavimentació de les vies públiques
Parc públic
Biblioteca pública
Biblioteca pública
Biblioteca pública
Tractament residus
Protecció civil
Protecció civil
Avaluació i informació de situacions de necessitat social
i l’atenció immediata a persones en situació o risc
d’exclusió social
Avaluació i informació de situacions de necessitat social
i l’atenció immediata a persones en situació o risc
d’exclusió social
Avaluació i informació de situacions de necessitat social
i l’atenció immediata a persones en situació o risc
d’exclusió social
Avaluació i informació de situacions de necessitat social
i l’atenció immediata a persones en situació o risc
d’exclusió social
Avaluació i informació de situacions de necessitat social
i l’atenció immediata a persones en situació o risc
d’exclusió social
Avaluació i informació de situacions de necessitat social
i l’atenció immediata a persones en situació o risc
d’exclusió social
Avaluació i informació de situacions de necessitat social
i l’atenció immediata a persones en situació o risc
d’exclusió social
Prevenció i extinció d’incendis
Prevenció i extinció d’incendis
Instal·lacions esportives d’ús públic
Instal·lacions esportives d’ús públic
Transport col·lectiu urbà de viatgers
Transport col·lectiu urbà de viatgers

231
231
231
231
231
231
136/130P
136/130P
342/340P
342/340P
4411/440P
4411/440P
4411/440P
1721/170P
1721/170P
171/170P
1622
1721/170P
1721/170P

Periodicitat
Quilòmetres lineals
Nombre persones
Superfície m2
Longitud de xarxa: ml
Nombre habitatges
connectats i no con.
Longitud tram: ml
Nombre habitatges amb
servei
Punts Km
Superfície: m2
Superfície: m2
Superfície: m2
Nombre publicacions
Nombre préstecs
Abocador. Capacitat m3
Nombre persones
Superfície: m2
Nombre persones en
plantilla adscrites al servei

Diari
33.520
6
262.860
35.000
6.700
25.000
6.700
29,40
200.000
5.750
1.788,15
47.426
54.120
1
40
9

Superfície : m2

359,30

Nombre residències
persones grans

4

Nombre guarderies
infantils

2

Nombre albergs
municipals

0

Nombre centres
rehabilitació toxicòmans

1

Nombre altres centres
d’atenció social

0

Nombre persones
Vehicles destinats servei
Superfície: m2
Nombre persones
Nombre total km
Nombre total de viatgers
any
Nombre total autobusos
Nombre de persones
Superfície:km2
Superfície: km2
Producció anual: Tm
Nombre persones

0
0
25.159,31
8
0
0

Transport col·lectiu urbà de viatgers
Medi ambient urbà
Medi ambient urbà
Medi ambient urbà: parcs i jardins públics
Medi ambient urbà: gestió residus sòlids urbans
Medi ambient urbà: protecció contra la contaminació
acústica, lumínica i atmosfèrica zones urbanes
Medi ambient urbà: protecció contra la contaminació
Superfície en Km2
acústica, lumínica i atmosfèrica zones urbanes
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Annex II
Serveis corresponents a competències pròpies dels municipis
Serveis corresponents a competències pròpies dels municipis
Formulari CE1b
Grup de
programa/
programa
151/150P
336/330P
1521/150P
1522/150P
160
45
132/130P
134/130P
432/430P
4311/430P
4312/430P
4313/430P
311
164
341/340P
342/340P
337/330P
334/330P
333/330P
325/320P
321/322/
320P
323/324/
320P
491/492

Descripció

Tipus de gestió

Urbanisme: planejament, gestió i execució i disciplina
Protecció i gestió del patrimoni històric
Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb
criteris de sostenibilitat financera
Conservació i rehabilitació de l’edificació
Evacuació i tractament d’aigües residuals
Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat de l’ens
local
Policia local
Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat
Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit
local
Fires
Abastaments, mercats, llotges
Comerç ambulant
Protecció de la salubritat pública
Activitats funeràries
Promoció de l’esport
Instal·lacions esportives
Instal·lacions d’ocupació del temps lliure
Promoció de la cultura
Equipaments culturals
Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat
Cooperar amb les administracions educatives corresponents en
l’obtenció dels solars necessaris per la construcció de nous
centres docents
Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat
local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació
primària o d’educació especial
Promoció en el terme municipal de la participació dels ciutadans
en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i
les comunicacions

Gestió directa per l’entitat local
Gestió directe per l’entitat local
Gestió directa per l’entitat local
Gestió directa per l’entitat local
Gestió consorciada
Gestió directa per l’entitat local
Gestió directa per l’entitat local
Gestió indirecta mitjançant concessió,
gestionant el concessionari el servei a
risc i ventura
Gestió directa per l’entitat local
Gestió directa per l’entitat local
No es presta el servei
Gestió directa per l’entitat local
Gestió directa per l’entitat local
Gestió indirecta mitjançant concessió,
gestionant el concessionari el servei a
risc i ventura
Gestió directa per l’entitat local
Gestió directa per l’entitat local
Gestió directa per l’entitat local
Gestió directa per l’entitat local
Gestió directa per l’entitat local
No es presta el servei
No es presta el servei
Gestió directa per l’entitat local
Gestió directa per l’entitat local

Serveis corresponents a competències pròpies dels municipis
Formulari CE2b
Grup de
programa/

Descripció

Cost efectiu
2016
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programa
151/150P
336/330P
1521/150P
1522/150P
160
45
132/130P
134/130P
432/430P
4311/430P
4312/430P
4313/430P
311
164
341/340P
342/340P
337/330P
334/330P
333/330P
325/320P
321/322/
320P
323/324/
320P
491/492

Urbanisme: planejament, gestió i execució i disciplina
urbanística
Protecció i gestió del patrimoni històric
Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb
criteris de sostenibilitat financera
Conservació i rehabilitació de l’edificació
Evacuació i tractament d’aigües residuals
Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat de l’ens
local
Policia local
Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat
Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit
local
Fires
Abastaments, mercats, llotges
Comerç ambulant
Protecció de la salubritat pública
Activitats funeràries
Promoció de l’esport
Instal·lacions esportives
Instal·lacions d’ocupació del temps lliure
Promoció de la cultura
Equipaments culturals
Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat
Cooperar amb les administracions educatives corresponents en
l’obtenció dels solars necessaris per la construcció de nous
centres docents
Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat
local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació
primària o d’educació especial
Promoció en el terme municipal de la participació dels ciutadans
en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i
les comunicacions

248.059,56 €

238.614,49 €

37.284,28 €

150.108,53 €
0,00 €

99.126,18 €
7.486,85 €

132.702,04 €
23.071,51 €

0,00 €
0,00 €
98.385,70 €

0,00 €
0,00 €
1.029.799,85 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

1.206.919,31 €
80.103.15 €
58.578,43 €

1.258.444,14 €
46.169,46 €
77.635,86 €

1.342.939,75 €
66.462,47 €
126.640,47 €

9.724,44 €
0,00 €
1.003,29 €
87.326,44 €
0,00 €
248.610,32 €
482.539,21 €
1.689,14 €
111.540,58 €
200.175,00 €
0,00 €
0,00 €

77.010,56 €
0,00 €
1.079,10 €
63.466,17 €
0,00 €
175.854,79 €
576.578,00 €
1.942,95 €
101.815,14 €
199.998,63 €
0,00 €
0,00 €

17.418,51 €
0,00 €
419,05 €
117.094,11 €
6.156,56 €
193.679,12 €
1.658.711,70 €
24.210,92 €
8.701,97 €
362.194,56 €
0,00 €
0,00 €

685.864,41 €

704.534,88 €

1.220.084,29 €

0,00 €

69.444,68 €

231.735.12 €

Unitat físiques de
referència

Nombre unitats

Serveis corresponents a competències pròpies dels municipis
Formulari CE3b
Grup de
programa/
programa
151/150P
151/150P
336/330P
336/330P
1521/150P
1521/150P
1522/150P
1522/150P
160
160
160

Descripció

Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina
Superfície urbanitzada:
urbanística
Km2
Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina
Superfície urbanitzable:
urbanística
Km2
Protecció i gestió del patrimoni històric
Nombre persones
Protecció i gestió del patrimoni històric
Nombre béns culturals
Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública
Nombre d’habitatges de
amb criteris de sostenibilitat financera
protecció pública
Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública
Superfície de terrenys
amb criteris de sostenibilitat financera
destinats a edificació: m2
Conservació i rehabilitació de l’edificació
Nombre persones
Conservació i rehabilitació de l’edificació
Nombre edificis
Evacuació i tractament d’aigües residuals
Longitud del tram: ml
Evacuació i tractament d’aigües residuals
Nombre habitatges
Evacuació i tractament d’aigües residuals
Cabal m3
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3,35
0,50
1
308
4
4.000
6
5
0
0
0
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45
132/130P
132/130P
134/130P
134/130P
432/430P
4311/430P
4311/430P
4312/430P
4312/430P
4313/430P
311
311
164
164
341/340P
341/340P
342/340P
342/340P
337/330P
337/330P
334/330P
334/330P
333/330P
333/330P
325/320P
321/322/320P
323/324/320P
323/324/320P
491/492
491/492

Infraestructura viària i altres equipaments
Policia local
Policia local
Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat
Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat
Informació i promoció activitat turística
Fires
Fires
Abastaments, mercats i llotges
Abastaments, mercats i llotges
Comerç ambulant
Protecció salubritat pública
Protecció salubritat pública
Activitats funeràries
Activitats funeràries
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport
Instal·lacions esportives
Instal·lacions esportives
Instal·lacions d’ocupació del temps de lleure
Instal·lacions d’ocupació del temps de lleure
Promoció de la cultura
Promoció de la cultura
Equipaments culturals
Equipaments culturals
Participar vigilàncies compliment escolaritat obli.
Cooperar amb les administracions educatives obtenció
de solars necessaris per construcció de nous centres
docents.
Conservació, manteniment i vigilàncies edificis de
titularitat local destinats a centres públics d’educació
infantil, primària o especial
Conservació, manteniment i vigilàncies edificis de
titularitat local destinats a centres públics d’educació
infantil, primària o especial
Promoció participació ciutadania us eficient i sostenible
de les tecnologies de la informació i les comunicacions
Promoció participació ciutadania us eficient i sostenible
de les tecnologies de la informació i les comunicacions

Nombre persones
Nombre efectius
Nombre vehicles
Nombre efectius
Nombre vehicles
Nombre efectiu
Nombre de fires anuals
Estimació anual persones
Nombre de llocs
Superfície: m2
Nombre llicències
Nombre efectius
Nombre campanyes anuals
Nombre efectius
Nombre vehicles
Nombre efectius
Nombre campanyes any
Superfície: m2
Nombre persones
Superfície: m2
Nombre persones
Nombre efectius
Nombre campanyes any
Superfície: m2
Nombre persones
Nombre efectius
Superfície nous terrenys

6
27
7
0,01
0,01
1
1
20.000
0
0
65
1
2
0,01
0,01
12
6
25.158,31
8
747,95
2
8
10
5.554,47
8
0
0

Nombre aules

63

Superfície: m2

30.203,40

Nombre efectius

4

Nombre campanyes any

2

Per tot això, i en ús de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent,
RESOLC:
Primer. Aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l’entitat local i que s’han relacionat a la
part expositiva d’aquesta resolució.
Segon. Trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques els costos efectius dels
serveis anteriorment referenciats.
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Tercer. Donar compte al Ple a la propera sessió ordinària.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa-Presidenta, en el lloc i data indicats a l’encapçalament,
davant meu el Secretari, que en dono fe.”
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.»
I perquè així hi consti als efectes de l’expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el
vist i plau de la Sra. alcaldessa, amb la condició que preveu l’article 206 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Vist i plau,

F_FIRMA_62

F_FIRMA_12

Signat digitalment per:
Secretari (e.f.)
Joaquím Rosell López
24-11-2017 0824:57i:00

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Meritxell Budó i Pla
24-11-2017 0924:27i:00
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