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 • Es crea amb la Llei 27/2013 LRSAL de modificació de la Llei de Bases de Règim 

Local, incorporant-se l’article 116ter. 

 

“Artículo 116 ter. Coste efectivo de los servicios. 

1. Todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de noviembre de cada año el 

coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación 

del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades 

vinculadas o dependientes, correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 

2. El cálculo del coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta los costes reales directos e 

indirectos de los servicios conforme a los datos de ejecución de gastos mencionados en el 

apartado anterior: Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se 

desarrollarán estos criterios de cálculo. 

3. Todas las Entidades Locales comunicarán los costes efectivos de cada uno de los servicios 

al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación.” 
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• La publicació del seu reglament, l’Ordre HAP/2075/2014 el 6 de 

novembre de 2014 va comportar la no aplicació fins a l’actual exercici, 

sobre la liquidació de 2014. 

 

•  La Resolució de 23 de juny de 2015, de la Secretaria General de 

Coordinació Autonòmica i Local, estableix les unitats físiques de 

referència sobre les que caldrà donar informació en relació als serveis 

que presten les entitats locals . 
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 Finalitat del càlcul del cost dels serveis públics 

Serveix per homogeneïtzar l'elaboració de la informació sobre una magnitud que s'anomena 

cost efectiu. 

Es pretén, millorar l'eficiència en la prestació dels serveis públics locals, contribuint 

d'aquesta manera a garantir el compliment del principi d'eficiència de conformitat amb 

l'article 7 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera. 

No obstant això, les veritables beneficiades poden ser les diputacions ja que moltes de 

les seves actuacions vindran condicionades per aquest concepte. L’article 36 de la LBRL 

7/85 , fixa que correspon a les Diputacions el seguiment dels costos de manera que, quan 

detecti que aquests costos són superiors als dels serveis coordinats o prestats per elles, 

oferirà als municipis : 
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1. la seva col·laboració per a una gestió coordinada més eficient dels serveis que 

permeti reduir els costos i 

2. inclouran en els plans provincials d'obres i serveis una anàlisi del cost efectiu dels 

serveis. 

Diu la llei també que, si s'escau, l'estat i les comunitats autònomes tindran en compte 

els costos efectius per a la concessió de subvencions. 

 

• Per altra banda LARSAL, va afegir al RDL 2/2004 una disposició addicional quinzena, 

que diu que quan la Diputació acrediti en un informe que l'acord de dos o més municipis 

per a la gestió integrada de tots els serveis municipals que siguin coincidents comporta 

un estalvi d'almenys el 10% respecte el cost efectiu total en el qual incorria cada 

municipi per separat, el coeficient de ponderació que resulti d'aplicació a cada municipi 

en la Participació en els tributs de l’estat, s'incrementarà en 0,04.  
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 SOBRE QUINS SERVEIS RECAU  

 
• La totalitat dels serveis que presti l’ens local, sigui quina sigui la forma de gestió directa o 

indirecta. 

• Directa per l’entitat local 

• Directa per un organisme autònom 

• Directa per una entitat pública empresarial 

• Directa per una societat mercantil 

• Indirecta mitjançant concessió a risc i ventura 

• Indirecta amb distribució de resultats entre l’entitat local i l’empresari 

• Indirecta mitjançant concert 

• Gestió mancomunada / comarcal / per la diputació o altre tipus d’agrupació municipal 

• Gestió per conveni de col·laboració interadministratiu 

• Gestió consorciada 

• Gestió consorciada més altres formes de gestió 

• Altres tipus de gestió 

 

• Serveis propis (obligatoris i no obligatoris), no els que no són propis com per exemple 

Llar d’infants. Els recull ja l’ordre HAP/2075/2014, que estableix els criteris de càlculs dels 

costos efectius. 
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Quines són les fonts informatives per obtenir les dades? 
 

•Entitats locals i organismes i entitats dependents o vinculats subjectes a 

pressupostos limitadors (la pròpia entitat local i organismes autònoms bàsicament). 

En aquest cas, l'origen de la informació estarà en la liquidació del pressupost de 

despeses. 

 

•Entitats dependents o vinculades a les entitats locals que apliquin el pla general de 

comptabilitat de l'empresa (entitats públiques empresarials i societats mercantils 

bàsicament). Per a aquestes organitzacions, l'origen de la informació es trobarà en el 

corresponent compte de pèrdues i guanys. 
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 Quina és la metodologia del càlcul 
 

Art. 3 de l’ordre HAP 2075/2014, diferencia entre: 

• el cost d'un servei prestat per una entitat subjecta al règim pressupostari .- obligacions 

reconegudes per determinats conceptes de despesa (incloent també les obligacions 

pendents d'aplicació a pressupostos cte. 413),  

• Cost prestat per una entitat subjecta al pla general de comptabilitat de l'empresa .- 

determinades despeses d'explotació reflectits en el compte de pèrdues i guanys 

 

El cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals vindrà determinat per l'agregació de 

dos components: 

•  costos directes, s’entén que són els que està associat exclusivament a un servei, és a 

dir, no és objecte de repartiment  

• costos indirectes., són aquells que no tenen relació exclusivament a un servei i per als 

quals cal utilitzar un criteri de repartiment (criteri d'imputació). 
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 Despeses directes.- 
 

1. Entitats subjectes a pressupostos : 

a) Despeses de personal: articles 10, en el que es refereixi a personal directiu (NO òrgans 

de govern)  11, 12, 13, 14, 15 i 16   

b) Despeses corrents en béns i serveis: articles 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 

 c) Despeses derivades de l'amortització, articles 60 i 62, 61 i 63, article 64, excepte el 

concepte 648 de la mateixa. 

d) En els casos d'existència d'operacions d'arrendament financer (leasing), es 

considera la despesa reflectit en el concepte 648, pel que fa a les quotes netes 

d'interessos 

e) Despeses en transferències corrents i de capital continguts en els articles 48 i 78 

f) Qualsevol altra despesa no financera no assenyalada anteriorment que tingui 

relació amb la prestació del servei 
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 2. Entitats que apliquin el pla general de comptabilitat de l'empresa tindran en compte les 

despeses d'explotació inclosos en el compte de pèrdues i guanys recollits en les partides: 

4, «Aprovisionaments»;  

6, «Despeses de personal»;  

7, «Altres despeses d'explotació», i  

8, «Amortització de l'immobilitzat»,  

així com qualsevol altra despesa no financera no assenyalada anteriorment que tingui relació 

amb la prestació del servei. 

Despeses indirectes.- 

Les despeses recollides en els grups de programes relatius a l'Administració General de les 

polítiques de despesa s'imputen proporcionalment a cada grup de programes o programa 

atenent al seu volum de despesa. 
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 Què passa amb els serveis gestionats de forma 

indirecta? 
 

 

el cost efectiu vindrà determinat per: 

• la totalitat de les contraprestacions econòmiques que aboni l'entitat local a 

l'entitat concessionària, incloses les contraprestacions en concepte de preu 

del contracte, així com, si és el cas, les subvencions d'explotació o de 

cobertura del preu del servei 

 

 

• En els casos de gestió indirecta en què la retribució del contractista es 

percebi directament per aquest dels usuaris, el cost efectiu vindrà 

determinat pels ingressos 
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 Qui ha de facilitar la  informació que s’envia? 
Els interventors i en el cas de prestació per mitjà d’ens dependents (organismes autònoms, 

entitats sense ànim de lucre…) , serà l’interventor de l’entitat principal qui ha de facilitar la 

informació, excepte en els consorcis que recau la tasca en l’interventor del consorci. 

 

L’accés a l’aplicatiu es fa a través de l’ens principal excepte en el cas del consorci que accedeix 

el consorci directament. 
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Quina classificació per programes es demana? 

 

Es demana els  costos d’acord amb l’ordre de la classificació pressupostària de l’any 2014 HAP 

que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015, per tant la nostra comptabilitat corresponent a 

l’exercici 2014 està elaborada seguint l’ordre del 2008, i això fa que algun programa NO tingui 

la mateixa nomenclatura. 

 

Compte en que a banda de tenir la codificació diferent serveis que fins ara anaven al mateix 

programa ara són programes diferents, i a l’inrevés. Si es dona aquest cas caldrà calcular-los i 

imputar-los per separat  o unificar-los. 
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Formularis a complimentar 
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Les unitats físiques  de referència 

 

Amb la finalitat que no només aparegui inofrmació econòmica, s’ha previst que aquesta 

s’acompanyi de vàries magnituds que es denominen unitats físiques de referència i que varien 

per a cada servei. 

Són les establertes per  la resolució de 23 de juny de 2015, de la Secretaria General de 

Coordinació Autonòmica i Local, i ens pot servir de guia l’ Enquesta sobre infraestructures i 

equipaments locals. Es pot consultar al web: 

 

 https://ssweb.seap.minhap.es/descargas-eiel/index.php  
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Moltes gràcies per la vostra atenció. 

 

 

 

 

 

Cèlia Argilés Andrés 

interventora de l’Ajuntament de Montblanc. 
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