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L'Inventari i l'Immobilitzat

En aquesta primera part tractarem sobre l'inventari i l'immobilitzat, especialment
sobre les novetats introduïdes pel nou PGCP derivades de l'Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la Instrucció de comptabilitat
(Model normal) pel que fa a:

- El tractament comptable de l'Immobilitzat
- Les normes de valoració
- Les infraestructures d'ús general
- El Patrimoni Públic del sòl
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L'Inventari i l'Immobilitzat

Respecte a l'Inventari

Aquest continua regulat mitjançant el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel que
s'aprova el Reglament de Patrimoni dels ens Locals.

A títol enunciatiu:

- El Patrimoni de l'Entitat Local està constituït per tots els béns i drets que els hi
pertanyen, amb independència de la seva naturalesa i del seu títol d'adquisició.

- S'ha de calcular, en base al inventari format a 31 de desembre de cada exercici,
el Patrimoni net, concepte que es calcula com:

Σ valors dels béns i drets de l'entitat local menys

Σ Passius financers (Deute emés, préstecs, bestretes rebudes i dipòsits
constituïts per tercers en els comptes de l'ens local).
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L'Inventari i l'Immobilitzat

Classificació dels béns d'acord amb l'inventari:

- Béns de domini públic.

- Béns comunals

- Béns patrimonials (caràcter residual)

Cal recordar l'existència dins dels béns de caràcter patrimonial, que s'han de
considerar de forma separada:

- Els béns del patrimoni del sòl
- Els béns del patrimoni històrico-artístic
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L'Inventari i l'Immobilitzat

Els Ens locals han de dur un inventari consolidat en el que s'han d'integrar,
mitjançant epígrafs i subepígrafs (amb els ajustos necessaris per a avitar
duplicitats) els inventaris que han de comprendre:

- Els del propi ens Local

- Els afectes al Patrimoni del sòl i històrico-artístic, si procedeix.

- Els dels seus Organismes Autònoms Administratius i altres ens amb personalitat
pròpia dependents de l'Ens Local (Societats mercantils, EPEL, Fundacions...).

- Els cedits a altres administracions o particulars però reversibles a l'Ens Local.
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L'Inventari i l'Immobilitzat

L'Inventari consolidat s'ha d'actualitzar continuadament, tot acte administratiu que
generi assentaments susceptibles d'ésser incorporats a l'inventari s'han d'anotar
amb caràcter immediat en el mateix.

Quan es forma per primer cop, el Ple ha d'aprovar l'Inventari de l'Entitat Local.

No obstant, hi ha dos moments en què el Ple ha d'actualitzar l'inventari:

- Quan es produeix la verificació del mateix, que comporta una rectificació amb
una periodicitat anual.

- Quan es renova la Corporació, els òrgans de govern dels OOAA o dels seus
ens dependents, aquesta actualització s'anomena de comprovació.

En aquest segon supòsit, es pot aixecar acta addicional, si procedeix, als efectes
d'establiment de responsabilitats que es puguin derivar dels membres sortints i,
al seu dia, dels entrants.
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L'Inventari i l'Immobilitzat

L'Inventari general ha de ser autoritzat pel Secretari de la Corporació, amb el vist-
i-plau del seu President.

La Classificació per epígrafs es troba regulada a l'article 106 del Reglament de
Patrimoni dels ens locals (RP).

Per a cada bé, s'haurà de disposar d'una fitxa descriptiva, que ha de contenir
totes les dades i elements del mateix, que consten detallats als arts. 108 a 117
del RP, en funció de la naturalesa de cada bé que conforma l'inventari.



8

L'Inventari i l'Immobilitzat

L'Immobilitzat:

El nou PGCP adaptat a l'Administració Local mitjançant l'Ordre HAP/1781/2013,
de 20 de setembre, que aprova la Instrucció de comptabilitat (Model normal) ha
significat una nova regulació d'aquest element de l'Actiu, essent el més
destacable:

- Deixa de ser una Àrea d'especial transcendència (Instrucció 2004) i regulat, per
tant, dins les regles que conformen la Instrucció per a ser tractat en la seva
integritat en el PGCP.

- Apareixen nous criteris de valoració de l'immobilitzat:

Preu d'adquisició
Cost de producció
Valor raoable

- Nou tractament comptable de les infraestructures d'ús general.
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L'Inventari i l'Immobilitzat

Criteris de valoració de l'Immobilitzat material:

a) Preu d'adquisició: És el preu abonat efectivament per la compra de l'actiu,
inclou els impostos indirectes no recuperables que recaiguin sobre l'operació, els
aranzels d'importació (si s'escau) així com qualsevol cost directament relacionat
amb aquesta adquisició, com poden ser:

- Honoraris professionals (arquitectes, enginyeries, registre de la propietat,
notaries, agents intermediaris etc.)
- Despeses necessàries per a la instal·lació.
- Acondicioament de l'emplaçament físic.
- El valor actual del cost estimat de desmantellament de l'actiu i la restauració del
seu emplaçament.
- Es poden activar les despeses financeres assumides per l'Entitat Local, en el cas
que l'actiu requereixi d'un període superior a un any per a trobar-se en condicions
d'ús.
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L'Inventari i l'Immobilitzat

Exemple de comptabilització d'un actiu material a preu d'ad quisició:

Una Entitat Local decideix adquirir uns nous servidors per a la xarxa informàtica
municipal. Una vegada instal·lats i en funcionament, s'han calculat els següents
elements afectats a aquesta adquisició:

- El preu d'adquisició dels equipaments informàtics ha estat de 100.000 €
- S'ha hagut d'incrementar la capacitat de refrigeració de la Sala on s'ubique els
servidors, les despeses de condicionament de la Sala ascendeix a 2.000 €.
- La instal·lació i posta en marxa ha ascendit a 5.000 €
- Es calcula una vida útil de 6 anys.
- El tipus d'interès mitjà a què es finança l'Entitat Local és al 3%.
- Els serveis d'informàtica municipals calculen que les despeses de
desmantellament d'aquesta instal·lació, una vegada esgotada la seva vida útil,
seran de 3.000 €
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L'Inventari i l'Immobilitzat

Tenim doncs:

* Es calcula com el valor actual net de les despeses de desmantellament: 3.000 € * (1+i)¯ⁿ on i =
0,03 i n = 6

Assentament a la comptabilitat General:

107.512,45 (217) Equipaments per als processos d'informació a
(400) Creditors per OR PC 105.000,00 €
(143) Provisió per desmantellament INF 2.512,45 €

Elements Imports
Factura servidors 100.000,00
Despeses instal· lació 5.000,00
Desmuntatge* 2.512,45
Total valor actiu 107.512,45
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L'Inventari i l'Immobilitzat

Durant cada exercici , haurem de comptabilitar l'actualització financera de la
provisió, al final del primer any implicarà:

* Es calcula de la següent manera: Provisió anterior * i (2.512,45 € * 0,03 = 75,37 €)

Quan es produeixi el desmantellament efectiu (al final del sisè any):

3.000,00 € (143) Provisió per desmantellament INF a
(400) Creditors per OR PC 3.000,00 €

75,37 (660) Despeses financeres per actualització de provisions a
(143) Provisió per desmantellament INF 75,37 €*
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L'Inventari i l'Immobilitzat

b) Cost de producció: És aquell mètode de valoració que afecta als actius no
corrents quina fabricació és realitzada per la pròpia entitat local amb els seus
mitjans de producció propis.

En aquest cas es valoraran els elements necessaris per a la fabricació amb els
mateixos criteris que els descrits en els del cost d'adquisició.

Caldrà afegir a aquests costos, tots aquells costos indirectes relacionats amb la
fabricació.

Els costos indirectes, al seu torn, es classifiquen en:

- C.I. Fixes: Aquells que es meriten amb independència del volum de producció.
- C.I. Variables: Aquells que que es deuen exclusivament al volum de producció.
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L'Inventari i l'Immobilitzat

Diferència entre cost directe i cost indirecte:

Cost directe → És tot aquell que es genera de forma específica i exclusivament
per a la prestació d’un servei o la producció d’un bé

Cost indirecte → És tot aquell cost que no es produeix de forma específica i en
exclusiva per a un servei o producció d’un bé, però que, sense el qual, no seria
possible l’execució del servei o la producció del bé que es pretén realitzar

Exemple: Servei d’Escola Bressol

Cost directe: El personal adscrit al Servei de l’Escola Bressol.

Cost indirecte: El personal de serveis financers, que gestiona la liquidació i
cobrament dels ingressos del servei, el servei de recursos humans que calcula les
seves nòmines, el personal d'administració general que gestiona les matrícules.
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L'Inventari i l'Immobilitzat

c) Valor raonable: És l'import pel que pot ser adquirit un actiu o liquidat un passiu,
entre parts interessades i degudament informades, que realitzen una transacció en
condicions d'independència mútua.

Aquest mètode de valoració serà d'aplicació, entre d'altres, en els següents
supòsits:

- Per als actius aflorats amb motiu d'un inventari inicial (sempre que no sigui
possible establir el valor comptable corresponent al seu preu d'adquisició).
- Per aquells actius d'una altre entitat de la mateixa organització per a la seva
dotació inicial o per béns adscrits per altres administracions.
- Per actius adquirits a tercers a un preu simbòlic o nul.
- Actius adquirits en permuta.
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L'Inventari i l'Immobilitzat

Mètodes de càlcul d'actius a Valor raonable:

Amb caràcter general, aquells que es dedueixen d'un valor de mercat fiable:

- El preu en un mercat actiu: els béns o serveis han de ser homogenis, es pot
trobar en qualsevol moment compradors o venedors i el s preus són coneguts i
fàcilent accessibles per al públic.

- Si no existeix mercat actiu: S'han d'aplicar models i técniques de valoració.
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L'Inventari i l'Immobilitzat

Correccions valoratives: Amortització i deteriorament

L'amortització d'un actiu és la progressiva depreciació del mateix a mesura que
transcorre la seva vida útil.

La nova instrucció de comptabilitat preveu, entre d'altres, els següents mètodes
d'amortització:

- El mètode lineal.
- Taxa constant sobre el valor comptable
- Suma d'unitats produïdes
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L'Inventari i l'Immobilitzat

Amortització pel mètode lineal:

És el mètode ordinari si no s'opta per els altres existents.

Es calcula com una dotació en funció de la vida útil de l'actiu. S'aplica sobre la
base de càlcul del valor d'adquisició del bé, tenint en compte, si s'escau, un
possible valor residual del mateix.

Exemple: S'adquireix un vehicle per a la Policia Local per un valor de 25.000 €,
s'estima que al final de la vida útil de l'actiu, estimada en 10 anys, el seu valor
residual serà de 1.000 €.
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L'Inventari i l'Immobilitzat

Quadre d'amortització pel mètode lineal:

La Base de càlcul és el valor del bé (25.000 €) menys el seu valor residual (1.000
€).

Valor pendent
1 2.400,00 2.400,00 21.600,00
2 2.400,00 4.800,00 19.200,00
3 2.400,00 7.200,00 16.800,00
4 2.400,00 9.600,00 14.400,00
5 2.400,00 12.000,00 12.000,00
6 2.400,00 14.400,00 9.600,00
7 2.400,00 16.800,00 7.200,00
8 2.400,00 19.200,00 4.800,00
9 2.400,00 21.600,00 2.400,00
10 2.400,00 24.000,00 0,00

Anys de 
vida útil

Quota anual 
d'amortització

Amortització 
acumulada
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L'Inventari i l'Immobilitzat

Amortització pel mètode de taxa constant:

Consisteix en aplicar un mateix percentatge d'amortització, però prenent com a
valor base d'amortització el valor residual d'aquell element al principi d'aquell any,
és a dir, el percentatge d'amortització és constant, però s'aplcia sobre el valor
pendent d'amortització de cada any.

Aquest mètode pressuposa que es produeix una major depreciació els primers
exercicis.

Calculada la vida útil, dividirem entre 100 entre el nombre d'anys escollit. El
coeficient d'amortitzación lineal escollit es ponderarà en funció dels següents
paràmetres:

• 1,5 si l'element té un període d'amortització inferior a 5 anys.
• 2 si l'element té un període d'amortització igual o superior a 5 anys i inferior a 8.
• 2,5 si l'element té un període d'amortització igual o superior a 8 años.
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L'Inventari i l'Immobilitzat

El coeficient així obtingut no podrà ser menor del 11%

El coficient obtingut s'aplicarà sobre el valor pendient d'amortització (diferencia
entre el valor d'adquisició i l'amortització practicada).

El saldo pendent d'amortitzar en el darrer periode de vida útil s'amortitzarà en
aquell periode.

Exemple: S'adquireix un programa informàtic per un valor de 20.000 €, s'estima
que la vida útil de l'actiu serà de 5 anys.

El coeficient d'amortització serà: (100 / 5) * 2 = 40%



22

L'Inventari i l'Immobilitzat

Quadre d'amortització:

Recordem que el darrer periode s'aplica com a quota d'amortització el saldo
pendent d'amortitzar del període immediat anterior.

Valor pendent
1 8.000,00 8.000,00 12.000,00
2 4.800,00 12.800,00 7.200,00
3 2.880,00 15.680,00 4.320,00
4 1.728,00 17.408,00 2.592,00
5 2.592,00 20.000,00 0,00

Anys de 
vida útil

Quota anual 
d'amortització

Amortització 
acumulada
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Amortització pel mètode d'unitats produïdes:

En aquest mètode es considera la depreciació en funció de la utilització o de
l'activitat, i no del temps.

Per tant, la vida útil de l'actiu es fonamenta en funció del rendiment i del nombre
d'unitats que produeix, de les hores que produeix, o del rendiment considerant
aquestes dues opcions conjuntament.

Exemple: S'adquireix una equip d'impressió multifunció per valor de 10.000 €. Es
preveu que durant la seva vida útil (5 anys) es realitzin unes 100.000 impressions.
Amb aquestes dades obtenim (cost inversió / nombre unitats produïdes) = (10.000
/ 100.000 ) = 0,10 €.

El nombre d'impressions evoluciona de la següent manera: any 1 20.000, any 2
25.000, any 3 30.000, any 4 15.000 i any 5 10.000.
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Amortització pel mètode d'unitats produïdes:

Quadre de quotes d'amortització:

Cost impressió Valor pendent
1 0,10 20.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
2 0,10 25.000,00 2.500,00 4.500,00 5.500,00
3 0,10 30.000,00 3.000,00 7.500,00 2.500,00
4 0,10 15.000,00 1.500,00 9.000,00 1.000,00
5 0,10 10.000,00 1.000,00 10.000,00 0,00

Anys de 
vida útil

Nombre 
impressions

Quota 
d'amortització

Amortització 
acumulada
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El deteriorament:

El deteriorament del valor d'un actiu que pertany a l'immobilitzat es determinarà
amb caràcter general, per la quantitat que excedeix el valor comptable d'un actiu al
seu import recuperable, sempre que la seva diferència sigui significativa.

Almenys a la data de tancament de l'exercici, caldria avaluar si existeixen indicis
de que algun element de l'immobilitzat, atenent:

- Canvis significatiu en l'entor tecnològic o legal.
- Disminució significativa del valor de mercat de l'actiu.
- Evidència d'obsolescència o deteriorament físic de l'actiu.
- Evidència acreditada mitjançant els oportuns informes de que el rendiment de
l'actiu és o serà significativament inferior a l'esperat.
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Les infraestructures d'ús general:

Aquest element de l'actiu presenta una nova fórmula de comptabilització.

Recordem que en la instrucció de 2004, aquest tipus d'inversions, una vegada
executades i posades en servei, es desactivaven i formaven part del patrimoni en
forma de “Patrimoni lliurat a l'ús general” en un compte amb saldo deutor.

Amb la nova instrucció pasen a tenir la consideració d'inmobilitzat material,
utilitzables per la generalitat dels ciutadans o destinats a la prestació de serveis
públics, sempre que compleixen els següents requisits:

- Són part d'un sistema o xarxa.
- Tenen una finalitat específica que no sol admetre altres usos alternatius.

Queden recollits al compte 212 “infraestructures” del PGCP, i subjectes, a partir de
la seva activació a les amortitzacions i deterioraments ja explicats.
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El Cost efectiu dels serveis públics:

La LRSAL va incorporar com a nou concepte, a l'art. 116 ter de la Llei 7/1985,
reguladora de les Bases del Règim Local, el de cost efectiu dels serveis públics.

Aquest precepte preveu:

- L'àmbit objectiu d'aplicació del cost efectiu, les fonts d'informació que han de
fonamentar el seu càlcul i a la publicitat que del mateix hauran de realitzar les
Entitats Locals.

- La obligatorietat que, abans del 1 de novembre de cada exercici, totes les EELL
publiquin el cost efectiu dels serveis públics que prestin.

- Habilita al MINHAP a que desenvolupi mitjançant Ordre els criteris de càlcul i que
serà l'Organisme que recabarà tota la informació lliurada per les EELL per a la
seva posterior publicació.
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En data 7 de novembre de 2014 es va publicar al BOE l'Ordre HAP/2075/2014, pel
que s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les
entitats locals.

Cal advertir que aquesta ordre no té per objecte regular sobre:

- El càlcul dels cost dels serveis públics als efectes de l'establiment de taxes o
preus públics (arts. 25 i 44 del TRLRHL).

- No substitueix a la memòria del cost i rendiment dels serveis (art. 211 TRLRHL)
ni informar sobre el cost de les activitatsi els indicadors de gestió a incorporar a la
memòria dels comptes anuals previstes a la Instrucció de comptabilitat.
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Objecte i l'àmbit d'aplicació de l'Ordre es concreta en:

La regulació dels criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis locals, per a totes
les entitats locals, per a tots aquells serveis que prestin directament o mitjançant
administració institucional.

Es produeix una identitat entre el concepte de cost i el d'obligacions reconegudes,
essent doncs la comptabilitat pressupostària la principal font d'informació per al
càlcul del cost efectiu dels serveis públics locals, essent la referència l'estructura
de programes previstos a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que
s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals (modificada per
l'Ordre HAP/419/2014, que adapta els programes al nou règim competencial
derivat de LRSAL).

També s'hauran de considerar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost
(compte 413).
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L'Ordre distingeix entre dos grans conceptes de cost:

- Costos directes
- Costos indirectes

Costos directes:

S'imputaran aquells que tinguin aquesta consideració, l'Ordre en detalla els
conceptes econòmics per a cada tipologia de despesa:

- Despeses de personal: Articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 de la classificació
econòmica de la despesa.

- Despeses en béns corrents i serveis: Articles 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 de la
classificació econòmica de la despesa.
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- Despeses derivades de l'amortització de la inversió realitzada en l'exercici i en
els anteriors: Articles 60, 61, 62, 63 i 64 (llevat del concepte 648) de la classificació
econòmica de la despesa.

S'hauran de periodificar les inversions pel nombre d'anualitats al que s'extengui la
vida útil de cada element de l'immobilitzat.

A les infraestructures i als béns del patrimoni de l'entitat local que tinguin una vida
útil ilimitada, no sels aplicarà el criteri de periodificació. Bàsicament es donarà en
els supòsits de solars.

- Despeses dels articles 48 i 78 de la classificació econòmica, sempre que estiguin
vinculats directament relacionats amb la prestació del servei quin cost és objecte
de càlcul.

Qualsevol altre despesa no financera que tingui relació amb la prestació del
servei.
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- Costos indirectes:

Recolliran les despeses incorporades als grups de programes relatius a
l'Administració general de les polítiques de despesa i s'imputaran
proporcionalment a cada grup de programes atenent al seu volum de despesa.

Dins aquest apartat d'amnistració general, inclou serveis com:

- Hisenda
- Secretaria
- Òrgans de Govern
- Règim interior
- Informàtica
- Recursos humans (Departament de personal)
- Altres ... qualsevol altre servei amb que compti l'organització que no sigui un
servei públic en si mateix i que doni cobertura o suport a la resta de serveis
municipals.
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- Costos indirectes:

La fórmula de repartiment dels costos indirectes d'administració general, es
repartiran d'acord amb la següent fórmula:

Costos directes del servei ¹ *  Pressupost de l'Àrea ²
Total costos directes de tots els serveis públics ³

1 = Costos directes del servei al qual volem imputar els costos indirectes (per simplificació podria ser la 
classificació per programes)
2 = Pressupost global de l’àrea considerada indirecte a repartir
3 = El sumatori de tots els costos directes de tots els serveis públics que presta l'Entitat Local
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- Cas particular: Serveis prestats de forma indirecta

Per a tots aquells serveis prestats en règim de gestió indirecte, sota les fórmules
previstes al contracte de gestió de serveis públics recollides al TRLCSP es
computarà:

- El cost efectiu estarà conformat per la totalitat de les contraprestacions
econòmiques que aboni l'Entitat Local al contractista, incloses les
contraprestacions en concepte de preu del contracte, així com, si s'escau, les
subvencions d'explotació o de cobertura del preu del servei corresponent.

- Quan la retribució del contractista sigui percebuda directament per aquest dels
usuaris, el cost efectiu estarà determinat pels ingressos derivats de les tarifes que
abonin els usuaris del servei, així com, si s'escau, per les subvencions de
cobertura del preu que puguin correspondre a l'Entitat local titular del servei.
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- Serveis públics sobre els quals s'exigirà publicar el cost efectiu dels serveis:

L'Ordre HAP /2075/2014 incorpora 2 anexos en què es detallen:

- Els serveis de prestació obligatòria (art. 26.1 i 36 LRBRL), consten un total de 20
serveis.

- Serveis corresponents a competències pròpies dels municipis (art. 7, 25.2 i 27
LRBRL), consten un total de 23 serveis.

D'acord amb el contingut dels annexes, caldrà informar sobre:

- Cost efectiu del servei
- Unitats físiques de referència (Font: Enquesta sobre infraestructures i
equipaments locals. Es pot consultar al web:
https://ssweb.seap.minhap.es/descargas-eiel/index.php
- Indicació de la forma de gestió del servei (Directe, indirecte, mancumunada, per
conveni de col·laboració interadministratiu o per Consorci).
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El cost efectiu dels serveis públics

- Exemple complet de càlcul del cost efectiu d'un servei públic local:

Servei públic: Enllumenat públic
Tipus de servei: De prestació obligatòria
Programa pressupostari: 165
Forma de gestió: Gestió directe
Unitats físiques de referència : Potència instal·lada, Superfície il·luminada
(metres lineals), Número de punts de llum.
Dades corresponents a un municipi de 7.000 habitants (aprox.) i les dades les
relatives a l'exercici 2014.

Les dades corresponents als costos directes són:

Costos Directes
Despeses de personal 0,00
Contracte de manteniment 98.112,28
Despeses de subministramet 237.500,15
Inversions acumulades 2.144.125,10



37

El cost efectiu dels serveis públics

- Exemple complet de càlcul del cost efectiu d'un servei públic local:

Les dades corresponents a les inversions acumulades del servei es corresponen a
la informació històrica de tota la inversió feta en aquest servei des de el moment
en que es disposa d'informació fiable (1992).

Es considera que la vida útil de les inversions en l'enllumenat públic és de 50
anys.

No s'ha tingut en compte (no ho especifica l'Ordre), les possibles subvencions de
capital que han disminuït en algun exercici el cost de la inversió.

Per tant, la despesa imputable a l'exercici 2014 per les inversions associades al
servei és: 2.144.125,10 € / 50 anys = 42.882,50 €.
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El cost efectiu dels serveis públics

- Exemple complet de càlcul del cost efectiu d'un servei públic local:

Calculem ara el total de costos directes:

I la imputació de costos indirectes:

Costos Directes
Despeses de personal 0,00
Contracte de manteniment 98.112,28
Despeses de subministramet 237.500,15
Amortització inversions 42.882,50
Total costos directes 378.494,93

A Pressupost Àrea d'Administració General 1.044.115,10
B Costos directes del servei 378.494,93
C Total costos directes resta serveis públics 6.979.028,90
(B/C) * A Costos indirectes a imputar al servei 56.625,68
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El cost efectiu dels serveis públics

- Exemple complet de càlcul del cost efectiu d'un servei públic local:

Obtenim per fi el total del cost del servei:

Cost directe 378.494,93
Cost indirecte 56.625,68
Total cost efectiu del servei 435.120,61
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El cost efectiu dels serveis públics

- Exemple complet de càlcul del cost efectiu d'un servei públic local:

Si bé l'Ordre HAP/2075/2014 no especifica en el seu annex l'obtenció d'indicadors,
serà relativament senzill obtenir-ne alguns d'ells, en base al nivell poblacional o als
indicadors físics de referència, en el cas observat podem calcular:

Indicador Dada Cost / dada Interpretació
Població 6.869,00 63,35 Cost per habitant i any
Potència instal·lada 199,00 2.186,54 Cost per Kw Instal·lat
Superfície il·luminada 13.310,00 32,69 Cost per superfície (en metres)
Número de punts de llum 680,00 639,88 Cost per punt de llum
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