
 

 

 
 
 
DECRET DE L’ALCALDIA 
 
COST EFECTIU DELS SERVEIS. EXERCICI 2018 
 

ANTECEDENTS 

1.- Per Decret de l’Alcaldia de data 19 de febrer de 2019 es va aprovar la liquidació de 

l’exercici 2018. 

2.- Als efectes de complimentar els formularis base per al compliment de l’obligació de 

calcular el cost efectiu dels serveis, l’Ajuntament de Palau-saverdera presta els serveis 

indicats als formularis CE1a i CE1b de la plataforma digital del Ministeri d’Hisenda, 

indicatius dels programes i del tipus de gestió de cada servei. 

3.- A partir de les dades de la liquidació la Intervenció d’aquesta entitat local ha calculat 

els costos efectius dels serveis que es presten indicats als formularis CE2a i CE2b de la 

plataforma digital del Ministeri d’Hisenda. 

4.- Als formularis CE3a i CE3b de la plataforma digital del Ministeri d’Hisenda s’han 

incorporat les unitats físiques de referència de cada servei. 

 

FONAMENTS DE DRET 

1.- L’article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local 
estableix que totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada 
any el cost efectiu dels serveis que presten. També disposa que es comunicaran els 
costos efectius de cada servei al Ministeri d’Hisenda  i Administracions Públiques per a 
la seva publicació. 

2.- L’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre estableix els criteris de càlcul del cost 

efectiu dels serveis que presten les entitats locals. 

3.- La Resolució de 23 de juny de 2015 de la Secretaria General de Coordinació 

Autonómica i Local especifica les unitats físiques de referència de cada servei. 

 

RESOLUCIÓ: 

Únic.- Aprovar la tramesa a la Plataforma digital del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques de la informació relativa als costos efectius dels serveis 

corresponents a l’exercici 2018, amb les dades que consten incorporades a l’expedient. 

 

Isabel Maria Cortada Soler 
Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament  
 
Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica.  
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