
COST EFECTIU DELS SERVEIS PRESTATS PER LES ENTITATS LOCALS  

(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 recent reforma del règim local instrumentada per la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, en el seu apartat 

trenta-u de l'article primer, ha introduït un nou precepte, l'article 116 ter, a la Llei 7/1985, 

de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en el qual es contenen determinats 

criteris bàsics relatius al cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals.  

 Es refereixen aquests criteris a l'àmbit objectiu d'aplicació d'aquesta magnitud, a la font 

d'informació en què s'ha de fonamentar el seu càlcul i la publicitat que, de la mateixa, 

s'haurà de realitzar per tal d'aprofundir en el compliment dels principis d'eficiència i de 

transparència de la gestió pública local.  

 D'aquesta manera, disposa aquell precepte que la totalitat d'entitats locals, i en relació 

amb tots i cadascun dels serveis que presten, hauran de calcular abans del dia 1 de 

novembre de cada any el cost efectiu corresponent.  Per a això, s'haurà d'utilitzar com a font 

d'informació la liquidació del pressupost general i, si escau, dels comptes anuals aprovats de 

les entitats vinculades o dependents, corresponent a l'exercici immediat anterior.  Com a 

criteri de determinació del cost efectiu es considera que han d'estar integrats per costos reals 

directes i indirectes que es derivin de l'execució de despeses.  En conseqüència, s'identifica 

amb les obligacions reconegudes per determinats conceptes de despesa el cost d'un servei 

prestat per una entitat subjecta al règim pressupostari, i, així mateix, s'identifica amb les 

despeses d'explotació reflectits en el compte de pèrdues i guanys en els supòsits que el 

servei es presti per una entitat subjecta al pla general de comptabilitat de l'empresa.  

Per ordre del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques es desenvoluparan aquests 

criteris de càlcul i  totes les entitats locals han de comunicar els costos efectius de cada un 

dels serveis al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seva publicació.  

  La disposició transitòria única de l’ordre HAP/2075/2014  recull el termini de remissió 

dels càlculs que realitzen les entitats locals dels costos efectius dels serveis per a la seva 

publicació fins que no es produeixi l'aprovació de la modificació de l'Ordre HAP / 2105/2012, 

d'1 d'octubre , per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 

previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera.  Excepcionalment, es recull que la publicació de l'any 2014 referida a les 

dades de 2013 es realitzarà pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a 

partir de la informació continguda en les liquidacions de pressupostos 

subministrades per les entitats locals i amb un major grau d'agregació.  

  La informació que les entitats locals remetin al Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques corresponent a l'any 2014 haurà de tenir en compte el nivell de desagregació de la 

classificació per programes contingut en l'Ordre HAP / 419/2014, de 14 de març.  






















