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RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
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(Lleida)
DECRET 115/2019
APROVACIÓ DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS QUE PRESTA L’ENTITAT
LOCAL
ANTECEDENTS
1. L’entitat local va aprovar la liquidació de l’exercici 2018 en data 8 d’abril del 2019.
2. L’entitat local presta els següents serveis:
- Accés als nuclis de població
- Cementiris
- Clavegueram
- Enllumenat públic
- Neteja Viaria
- Pavimentació vies públiques
- Abastament domiciliari d’aigua potable
- Conservació edificis destinats a centres públics d’educació infantil i primària
- Evacuació i tractament d’aigües residuals
- Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en
situació o risc d’exclusió social.
- Instal·lacions d’ocupació de temps lliure
- Urbanisme planejament, gestió execució i disciplina urbanística.
- Instal·lacions esportives
- Medi Ambient urbà: parcs i jardins públics
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:

Servei

Despeses
personal

Despeses
corrents
bensserveis

Amortitza Arrend. Transf.corr Altres
Costos
-cions
ents i de
despeses indirectes
Financer
capital
relaciona
des amb
el servei

Cost
efectiu

Accés nuclis de
població

24.655,53

31.114,21

55.769,74

Cementiri

14.053,53

17.739,21

31.792,74

670,41

847,17

1.517,58

Enllumenat públic

41.713,92

52.652,84

94.366,76

Neteja Viaria

10.875,55

13.734,41

24.609,96

8.064,80

10.191,70

18.256,50

39.065,57

49.315,50

88.381,07

19.653,14

28.344,43

3.927,78

7.036,38

7.374,11

8.451,31

20.998,82

36.197,22

64.882,25

Urbanisme:
planejament, gestió,
execució disciplina
urbanística

6.836,50

8.625,72

15.462,22

Medi Ambient Urbà:
parcs i jardins públics

12.201.36

15.403,07

27.604,43

3.685,47

4.646,59

8.332,06

Clavegueram

Pav.Vies Públiques
Proveïment
domiciliari aigua
potable
Conserv. Mant.
edificis educació
infantil i primària o
educació especial
Evacuació i
tractament d’aigües
residuals
Avaluació- informació
situacions persones
en situació o risc
d’exclusió social
Instal·lacions
d’ocupació del temps
lliure

Instal·lacions
esportives

7.691,29

1.000,00

3.108,64

1.077,20

7.686,21

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 116 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 s’han relacionat
a la part expositiva d’aquest informe.
Segon.- Trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques els costos efectius
dels serveis anteriorment referenciats.
El Pla de Sant Tirs, 14 d’octubre del 2019.
L’alcaldessa
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