
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA 
 

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera 

Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – www.palausaverdera.cat 

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 

 

 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a l’aprovació dels costos efectius del serveis de l’Ajuntament de Palau-

saverdera relatius a l’exercici 2014. 

 

Fets 

 

1.- L’entitat local va aprovar la liquidació de l’exercici 2014 per Decret de l’Alcaldia de 

data 5 de juny de 2015. 

 

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 següents 

serveis corresponents als Programa i amb el tipus de gestió que tot seguit s’indica: 

 

Serveis de prestació obligatòria   

Programa Descripció Tipus de gestió 

165 Enllumenat públic Gestió directa 

164 Cementiri Gestió directa 

1621 Recollida de residus Altre tipus de gestió (1) 

163 Neteja viaria  Altre tipus de gestió (1) 

161 Abastiment domiciliari d’aigua potable Gestió mancomunada 

160 Clavegueram Gestió mancomunada 

1531/150P Accés a nuclis de població Gestió directa 

1532/150P Pavimentació de les vies públiques Gestió directa 

171/170P Parc públic Gestió directa 

1623 Tractament de residus Gestió comarcal 

231 Avaluació i informació de situacions de necessitat 
social i atenció immediata a persones en situació 
de risc d’exclusió social  

Gestió comarcal 

342/340P Instal·lacions esportives d’ús públic Gestió indirecta mitjançant 
concessió 

1622 Medi ambient urbà: gestió dels residus sòlids 
urbans 

Altre tipus de gestió (1) 

 

Serveis de competències pròpies   

Programa Descripció Tipus de gestió 

151/150P Urbanisme: planejament, gestió, execució i 
disciplina urbanística 

Gestió directa 

160 Evacuació i tractament d’aigües residuals Gestió mancomunada 

45 Infraestructura viària i altres equipaments de 
titularitat de l’entitat local 

Gestió directa 

432/430P Informació i promoció de l’activitat turística 
d’interès i àmbit local 

Gestió directa 
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311 Protecció de la salubritat pública Gestió comarcal (2) 

160 Clavegueram Gestió mancomunada 

164 Activitats funeràries Altre tipus de gestió (3) 

333/330P Equipaments culturals Gestió directa 

323/324/320P Conservació, manteniment i vigilància dels 
edificis de titularitat local destinats a centres 
públics d’educació infantil, d’educació primària o 
d’educació especial 

Altre tipus de gestió (1) 

491/492 Promoció de la participació dels ciutadans en l’ús 
eficient i sostenible de les tecnologies de la 
informació i de les comunicacions 

Gestió directa 

 
(1) Gestió directa i concessió 
(2) Servei de recollida d’animals abandonats 
(3) Empreses privades 

 

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 que s’adjunten amb aquest informe. 

 

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. 

 

RESOLC 

 

Primer.- Aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l’entitat local i que es relaciona 

en el document adjunt. 

 

Segon.- Trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques els costos efectius 

dels serveis anteriorment referenciats. 

 

L’Alcaldessa, 

 

 

 

Isabel Maria Cortada Soler 

Palau-saverdera, 6 de novembre de de 2015 
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