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FORMULARI CE3a - UNITATS DE REFERÈNCIA: ANNEX I DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE
Les Comarques, Diputacions Provincials, Mancomunitats, Consorcis i ens similars facilitaran ells mateixos la informació sobre el cost efectiu del servei

Descripció
Grup de 

Programa / 
Programa

Unitats Físiques de Referència Nº d'Unitats Comentari s

Enllumenat públic. 165 Potència instal·lada. 2.826 kw
Enllumenat públic. 165 Superfície il·luminada: metres lineals 5.929.207 m2

Enllumenat públic. 165 Nombre de punts de llum 29.803 punts de llum

Cementiri. 164 Superfície total del cementiri:metres quadrats 121.528,80 m2

Recollida de residus. 1621 Producció anual residus urbans: tones 88.445,10
Recollida de residus. 1621 Nombre de contenidors 5.803
Recollida de residus. 1621 Periodicitat (DI,AL,SE,QU,OT,NO) 1 (1-DI, 2-AL, 3-SE, 4-QU, 5-OT, 6-NO)
Recollida de residus. 1621 Quilòmetres lineals del trajecte de recollida 679

Neteja viària. 163 Nombre de persones en plantilla adscrites al servei 235

Neteja viària. 163 Superfície en metres quadrats amb servei de neteja. 4.405.757

Proveïment domiciliari d'aigua potable. 161 Longitud de la xarxa: metres lineals 620.078

Proveïment domiciliari d'aigua potable. 161 Nombre d'habitatges connectats 84.893
El núm. d'habitatges connectats està 
en funció del nombre d'abonats 
domèstics d'aigua

Proveïment domiciliari d'aigua potable. 161 Nombre d'habitatges no connectats 3.811

El núm. d'habitatges no connectats 
està en funció del nombre d'illes 
urbanes d'ús residencial que no estan 
donats d'alta com abonats domèstics

Clavegueram. 160 Longitud del tram: metres lineals. 387.555
Clavegueram. 160 Nombre d'habitatges amb servei. 100.635

Accés als nuclis de població. 1531/150P
Punts kilométricos: pk corresponents a l'inici i final 
del tram del municipi (en km)

0

Sabadell disposa de diferents vies 
interurbanes que travessen el municpi, 
pel que no és possible determinar un 
únic punt kilomètric d'inici i final vinculat 
a una carretera

Pavimentació de la vies públiques. 1532/150P Superfície dels trams pavimentats (metres quadrats) 4.388.017,49

Parc públic. 171/170P
Superfície: suma en metres quadrats de la 
superfície total (tant la coberta com a l'aire lliure)

1.978.898 m2

Biblioteca pública. 3321/330P Superfície en metres quadrats. 11.895

Biblioteca pública. 3321/330P
N.º publicacions que constitueixen els fons 
bibliotecaris.

303.027

Biblioteca pública. 3321/330P N.º préstecs per fons bibliotecari. 375.734

Tractament de residus. 1623
Capacitat d'emmagatzematge de la instal·lació 
(abocador) (metres cúbics)

0
Informe de les dades el Consorci de 
Residus del Vallès Occidental

Protecció civil. 135/130P
Nombre de persones en plantilla del servei de 
protecció civil

1 Un tècnic a urbanisme

Protecció civil. 135/130P
Superfície (metres quadrats) de les instal·lacions 
del centre de protecció civil o centre de salvament i 
socorrisme.

0

Avaluació i informació de situacions de necessitat social 
i l'atenció immediata a persones en situació o risc  
d'exclusió social.

231 Nombre de persones en plantilla adscrites al servei 144

Avaluació i informació de situacions de necessitat social 
i l'atenció immediata a persones en situació o risc  
d'exclusió social.

231
Superfície en metres quadrats de: Centres 
d'Assistència Social.

1.013,15 m2

Avaluació i informació de situacions de necessitat social 
i l'atenció immediata a persones en situació o risc  
d'exclusió social.

231 Nombre de residències d'ancians 0

Avaluació i informació de situacions de necessitat social 
i l'atenció immediata a persones en situació o risc  
d'exclusió social.

231
Nombre de guarderies infantils (no els parvularis ni 
docents preescolars)

11

Avaluació i informació de situacions de necessitat social 
i l'atenció immediata a persones en situació o risc  
d'exclusió social.

231 Nombre d'albergs municipals 4 Pisos Sabadell Sostre

Avaluació i informació de situacions de necessitat social 
i l'atenció immediata a persones en situació o risc  
d'exclusió social.

231
Nombre de centres de rehabilitació de toxicòmans 
en règim obert o en estada

0

Avaluació i informació de situacions de necessitat social 
i l'atenció immediata a persones en situació o risc  
d'exclusió social.

231 Nombre altres centres d'atenció social 1 Rebost Solidari magatzem

Prevenció i extinció d'incendis. 136/130P
Nombre de persones en plantilla del servei de parc 
de bombers

2
Pla d'Informació i Vigilància: 2 
informadors i Associació de Defensa 
Forestal 29 voluntaris

Prevenció i extinció d'incendis. 136/130P Nombre de vehicles destinats a l'extinció d'incendis 4
Pla d'Informació i Vigilància: 1 vehicle i 
Associació de Defensa Forestal 3 
vehicles

Instal·lacions esportives d'ús públic. 342/340P Nombre de persones en plantilla adscrites al servei 55

Instal·lacions esportives d'ús públic. 342/340P
Superfície: suma de superfícies de totes les 
instal·lacions

372.483,32

Transport col·lectiu urbà de viatgers. 4411/440P
Nombre total de kms de calçada de la xarxa en 
trajecte d'anada

129,40 Km

Transport col·lectiu urbà de viatgers. 4411/440P Nombre total de viatgers a l'any 12.721.007
Transport col·lectiu urbà de viatgers. 4411/440P Nombre total d'autobusos 59,50

Medi ambient urbà. 1721/170P Nombre de persones en plantilla adscrites al servei 2
Medi ambient urbà. 1721/170P Superfície en quilòmetres quadrats del nucli urbà 17,4

Medi ambient urbà: Parcs i jardins públics. 171B/170 P
Superfície: suma en quilòmetres quadrats de parcs i 
jardins públics (tant la coberta com a l'aire lliure)

0

Medi ambient urbà: Gestió dels residus sòlids urban s. 1622 Producció anual residus urbans: tones 0
Informe de les dades el Consorci de 
Residus del Vallès Occidental

Medi ambient urbà: Protecció contra contaminació 
acústica, lumínica i atmosfèrica.

1721B/170P Nombre de persones en plantilla adscrites al servei 2

Medi ambient urbà: Protecció contra contaminació 
acústica, lumínica i atmosfèrica.

1721B/170P Superfície en quilòmetres quadrats del nucli urbà. 17,4
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FORMULARI CE3b - UNITATS DE REFERÈNCIA: ANNEX II DE  L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE
Les Comarques, Diputacions Provincials, Mancomunitats, Consorcis i ens similars facilitaran ells mateixos la informació sobre el cost efectiu del servei

Descripció
Grup de 

Programa / 
Programa

Unitats Físiques de Referència Nº d'Unitats Comentari s

Urbanisme: planejament, gestió, execució i discipli na 
urbanística.

151/150P Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) 20,669

Urbanisme: planejament, gestió, execució i discipli na 
urbanística.

151/150P Superfície urbanitzable (quilòmetres quadrats) 0,581

Evacuació i tractament d'aigües residuals. 160B Longitud del tram: metres lineals 22,9 kilòmetres lineals

Evacuació i tractament d'aigües residuals. 160B Nombre d'habitatges amb servei 84.893
El núm. d'habitatges amb servei està 
en funció del nombre d'abonats 
domèstics d'aigua

Evacuació i tractament d'aigües residuals. 160B Cabal en metres cúbics de desguàs 14.867.168

Infraestructura viària i altres equipaments de titu laritat 
de l'entitat local.

45 Nombre de persones en plantilla adscrites al servei. 0

Policia local. 132/130P Nombre d'efectius assignats al servei 233
Policia local. 132/130P Nombre de vehicles adscrits al servei 51

Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. 134/ 130P Nombre d'efectius en plantilla assignats al servei 233
Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. 134/ 130P Nombre de vehicles adscrits al servei 51

Informació i promoció de l'activitat turística d'in terès i 
àmbit local.

432/430P Nombre d'efectius en plantilla assignats al servei 1

Proveïments, mercats, llotges. 4312/430P Nombre de posats 214
Proveïments, mercats, llotges. 4312/430P Superfície total en metres quadrats 21.100

Comerç ambulant. 4313/430P Nombre de llicències o permisos concedides. 506

Protecció de la salubritat pública 311 Nombre d'efectius assignats al servei 28
De les 28 persones, una tècnica té 
dedicació parcial

Protecció de la salubritat pública 311 Nombre de campanyes anuals 15

Activitats funeràries. 164B Nombre d'efectius en plantilla assignats al servei 32

Dels efectius assignats hi ha 2 
persones de l'Ajuntament (una d'elles a 
temps parcial) i 30 empleats de la 
funerària més un treballador prejubilat

Activitats funeràries. 164B Nombre de vehicles adscrits al servei 13

Promoció de l'esport. 341/340P Nombre d'efectius en plantilla assignats al servei 6
Promoció de l'esport. 341/340P Nombre de campanyes realitzades a l'any 4

Instal·lacions esportives. 342B/340P
Superfície: suma de superfícies de totes les 
instal·lacions

0

Instal·lacions esportives. 342B/340P Nombre de persones en plantilla adscrites al servei 0

Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. 337/330P
Superfície: suma de superfícies en metres quadrats 
de totes les instal·lacions de temps lliure

23.315,71

Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. 337/330P Nombre de persones en plantilla adscrites al servei 45

Promoció de la cultura. 334/330P Nombre d'efectius en plantilla assignats al servei 16
Promoció de la cultura. 334/330P Nombre de campanyes realitzades a l'any 31

Equipaments culturals. 333/330P
Superfície: suma en metres quadrats de superfícies 
de totes les instal·lacions culturals

18.680,08

Equipaments culturals. 333/330P Nombre de persones en plantilla adscrites al servei 17

Participar en la vigilància del compliment de 
l'escolaritat obligatòria.

325/320P Nombre de persones en plantilla adscrites al servei 0.00

Cooperar amb les Administracions educatives 
corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a 
la construcció de nous centres docents.

321/322/320P
Superfície nous terrenys destinats a centres 
educatius

0

A Educació no consta que durant el 
2016 s'hagin obtingut nous solars que 
impliquin cost econòmic per 
l'Ajuntament

Conservació, manteniment i vigilància dels edificis  de 
titularitat local destinats a centres públics d'edu cació 
infantil, d'educació primària o d'educació especial .

323/324/320P Nombre d'aules 1.216

Cal tenir en compte que la despesa en 
funcionament de centres docents, pel 
que fa a manteniment, no està 
reflectida en les partides d'educació, 
sinó en les de manteniments

Conservació, manteniment i vigilància dels edificis  de 
titularitat local destinats a centres públics d'edu cació 
infantil, d'educació primària o d'educació especial .

323/324/320P Superfície en metres quadrats dels edificis 127.353

Promoció en el seu terme municipal de la participac ió 
dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les  
tecnologies de la informació i les comunicacions.

491/492 Nombre d'efectius en plantilla assignats al servei 4
El 14 de novembre de 2016 es va 
assignar el quart efectiu al servei

Promoció en el seu terme municipal de la participac ió 
dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les  
tecnologies de la informació i les comunicacions.

491/492 Nombre de campanyes realitzades al any 8
Es refereix a actes organitzats des de 
la secció



P à g i n a  3 | 3 

 

 
  Intervenció General  
 

 

 

FORMULARIS CE3a/b - UNITATS DE REFERÈNCIA: ANNEX I i II DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE
Les Comarques, Diputacions Provincials, Mancomunitats, Consorcis i ens similars facilitaran ells mateixos la informació sobre el cost efectiu del servei

Promoció Econòmica de Sabadell

Descripció
Grup de 

Programa / 
Programa

Unitats Físiques de Referència Nº d'Unitats Comentari s

Instal·lacions esportives d'ús públic. PISTA COBERT A 342/340P Nombre de persones en plantilla adscrites al servei 1,5

Instal·lacions esportives d'ús públic. PISTA COBERT A 342/340P
Superfície: suma de superfícies de totes les 
instal·lacions

29.407,91

Fires. 4311/430P Nombre de fires anuals 73
Fires. 4311/430P Estimació anual persones assistents 73.000

OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell

Descripció
Grup de 

Programa / 
Programa

Unitats Físiques de Referència Nº d'Unitats Comentari s

Protecció i gestió del patrimoni històric 336/330P Nombre de persones en plantilla adscrites al servei 9

El núm. total de personal del programa 
330 Administració de l'Organisme, és 
de 2 persones, que no estan incloses 
en les unitats de referència d'aquesta 
fitxa

Protecció i gestió del patrimoni històric 336/330P Nombre de béns culturals protegits. 50.765

Equipaments culturals. 333/330P
Superfície: suma en metres quadrats de superfícies 
de totes les instal·lacions culturals

9.058,66

Equipaments culturals. 333/330P Nombre de persones en plantilla adscrites al servei 3

El núm. total de personal del programa 
330 Administració de l'Organisme, és 
de 2 persones, que no estan incloses 
en les unitats de referència d'aquesta 
fitxa

Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SL

Descripció
Grup de 

Programa / 
Programa

Unitats Físiques de Referència Nº d'Unitats Comentari s

Promoció en el seu terme municipal de la participac ió 
dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les  
tecnologies de la informació i les comunicacions.

491/492 Nombre d'efectius en plantilla assignats al servei 20,00

Promoció en el seu terme municipal de la participac ió 
dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les  
tecnologies de la informació i les comunicacions.

491/492 Nombre de campanyes realitzades al any 0,00

Habitatges Municipals de Sabadell SA

Descripció
Grup de 

Programa / 
Programa

Unitats Físiques de Referència Nº d'Unitats Comentari s

Promoció i gestió de l'habitatge de protecció públi ca 
amb criteris de sostenibilitat financera.

1521/150P Nombre d'habitatges de protecció pública. 958,00 habitatges de lloguer

Promoció i gestió de l'habitatge de protecció públi ca 
amb criteris de sostenibilitat financera.

1521/150P
Superfície de terrenys destinats a edificació 
d'habitatge públic (metres quadrats)

47.900,00
100 m2 sostre/hab (valor mig) x 
2m2s/m2s (coeficient mig edificabilitat) 
= 958 hab x 100/2 = 47.900 m2

Conservació i rehabilitació de l'edificació. 1522/15 0P Nombre de persones en plantilla adscrites al servei 9,00
Conservació 4 treballadors, 
Rehabilitació 4 treballadors, 
Rehabilitació OLH 22 treballadors 

Conservació i rehabilitació de l'edificació. 1522/15 0P
Nombre d'edificis amb actuacions de conservació i 
rehabilitació

25,00


