
   Intervenció General

FORMULARI CE1a - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE

Descripció
Grup de 

Programa / 
Programa

Tipus de Gestió Comentaris

Enllumenat públic. 165 Gestió directa per l'entitat local.

Cementiri. 164 Un altre tipus de gestió.
Gestió indirecta mitjançant concessió i gestió 

directa per l'entitat local

Recollida de residus. 1621 Un altre tipus de gestió.
Gestió indirecta mitjançant concessió i gestió 

directa per l'entitat local

Neteja viària. 163 Un altre tipus de gestió.
Gestió indirecta mitjançant concessió i gestió 

directa per l'entitat local

Proveïment domiciliari d'aigua potable. 161 Un altre tipus de gestió.
Gestió indirecta societat economia mixta i 

gestió directa per l'entitat local

Clavegueram. 160 Gestió directa per l'entitat local.

Accés als nuclis de població. 1531/150P Gestió directa per l'entitat local.

Pavimentació de la vies públiques. 1532/150P Gestió directa per l'entitat local.

Parc públic. 171/170P Gestió directa per l'entitat local.

Biblioteca pública. 3321/330P Gestió directa per l'entitat local.

Tractament de residus. 1623 Un altre tipus de gestió.
Gestió consorciada i gestió directa per l'entitat 

local

Protecció civil. 135/130P Gestió directa per l'entitat local.

Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a 

persones en situació o risc d'exclusió social.
231 Un altre tipus de gestió.

Gestió directa per l'entitat local y gestió 

indirecta mitjançant concessió

Prevenció i extinció d'incendis. 136/130P
Gestió per conveni de col·laboració 

interadministratiu.

Instal·lacions esportives d'ús públic. 342/340P Un altre tipus de gestió.

Gestió directa per l'entitat local, gestió directa 

per societat mercantil local, gestió indirecta 

mitjançant concessió

Transport col·lectiu urbà de viatgers. 4411/440P Un altre tipus de gestió.
Gestió indirecta mitjançant concessió i gestió 

directa per l'entitat local

Medi ambient urbà. 1721/170P Gestió directa per l'entitat local.

Medi ambient urbà: Protecció contra contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica. 1721B/170P Gestió directa per l'entitat local.

Medi ambient urbà: Parcs i jardins públics. 171B/170P Gestió directa per l'entitat local.

Medi ambient urbà: Gestió dels residus sòlids urbans. 1622 Un altre tipus de gestió.
Gestió consorciada i gestió directa per l'entitat 

local
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    Intervenció General

FORMULARI CE1b - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX II DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE

Descripció
Grup de 

Programa / 
Programa

Tipus de Gestió Comentaris

Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. 151/150P Gestió directa per l'entitat local.

Protecció i gestió del patrimoni històric 336/330P Un altre tipus de gestió.
Gestió directa per l'entitat local i gestió directa 

per organisme autònom

Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat 

financera.
1521/150P Un altre tipus de gestió.

Gestió directa per l'entitat local i gestió directa 

per societat mercantil local

Conservació i rehabilitació de l'edificació. 1522/150P Un altre tipus de gestió.
Gestió directa per l'entitat local i gestió directa 

per societat mercantil local

Evacuació i tractament d'aigües residuals. 160B Un altre tipus de gestió.
Gestió directa per l'entitat local i gestió 

indirecta per societat d'economia mixta

Infraestructura viària 45 Gestió directa per l'entitat local.

Policia local. 132/130P Gestió directa per l'entitat local.

Tràfic, estacionament de vehicles i mobilitat. 134/130P Gestió directa per l'entitat local.

Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local. 432/430P Gestió directa per l'entitat local.

Fires. 4311/430P Un altre tipus de gestió.
Gestió directa per l'entitat local i gestió directa 

per societat mercantil local.

Proveïments, mercats, llotges. 4312/430P Gestió directa per l'entitat local.

Comerç ambulant. 4313/430P Gestió directa per l'entitat local.

Protecció de la salubritat pública 311 Gestió directa per l'entitat local.

Activitats funeràries. 164B
Gestió indirecta mitjançant concessió, 

gestionant el concessionari el servei al seu risc 

i ventura.

Promoció de l'esport. 341/340P Gestió directa per l'entitat local.

Instal·lacions esportives. 342B Un altre tipus de gestió.
Gestió directa per l'entitat local i gestió directa 

per societat mercantil local

Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. 337/330P Gestió directa per l'entitat local.

Promoció de la cultura. 334/330P Gestió directa per l'entitat local.

Equipaments culturals. 333/330P Un altre tipus de gestió.
Gestió directa per l'entitat local i gestió directa 

per organisme autònom

Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria. 325/320P Gestió directa per l'entitat local.

Cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars 

necessaris per a la construcció de nous centres docents.
321/2/320P Gestió directa per l'entitat local.

Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres 

públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.
323/4/320P Gestió directa per l'entitat local.

Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i 

sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
491/2 Un altre tipus de gestió.

Gestió directa per l'entitat local i gestió directa 

per societat mercantil local
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  Intervenció General

FORMULARI CE2a - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE

GESTIÓ INDIRECTA

Grup de 
Programa / 
Programa

Descripció

Despeses de 
personal 
(articles 

10,11, 12, 13, 
14, 15 i 16)

Despeses en 
béns corrents 

i servei s 
(articles20, 

21, 22, 23,24, 
25 i 26)

Amortització 
de la inversió 
material(articl
e s 60, 61, 62 

i 63)

Despeses en 
transferències 
corrents i de 

capital (articles 
48 i 78)

Despeses 
indirectes

Contraprestacions

165 Enllumenat públic. 244.959,38 2.998.480,16 11.797,11 3.255.236,65
164 Cementiri. 54.222,24 162.355,06 1.190.511,61 1.407.088,91
1621 Recollida de residus. 503.295,40 9.927.307,57 204.676,46 10.635.279,43
163 Neteja viària. 23.481,49 13.647.589,50 13.671.070,99

161
Proveïment domiciliari d'aigua 
potable.

18.105.415,90 18.105.415,90

160 Clavegueram. 176.648,56 235.965,72 180.208,26 592.822,54
1531/150P Accés als nuclis de població 0,00

1532/150P Pavimentació de la vies públiques. 27.885,31 569.007,83 3.557.705,78 162.155,54 4.316.754,46

171/170P Parc públic. 915.220,34 3.111.779,70 120.680,12 122.092,81 4.269.772,97
3321/330P Biblioteca pública. 1.661.353,31 678.402,63 296.737,45 201.580,87 2.838.074,26

1623 Tractament de residus. 7.403.184,16 2.135,20 7.405.319,36
135/130P Protecció civil 13.980,45 890,82 14.871,27

231

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

9.367.466,09 8.664.379,72 183.800,43 5.155.400,43 1.126.827,98 24.497.874,65

136/130P Prevenció i extinció d'incendis 0,00

342/340P
Instal·lacions esportives d'ús 
públic (titularitat municipal)

1.610.945,28 2.444.149,20 1.634.316,95 386.987,76 1.011.475,21 7.087.874,40

4411/440P
Transport col·lectiu urbà de 
viatgers.

173.431,35 6.738,85 3.572,80 4.524.420,69 4.708.163,69

1721/170P Medi ambient urbà. 0,00

1721B/170P
Medi ambient urbà: Protecció 
contra contaminació acústica, 
lumínica i atmosfèrica.

82.736,04 13.966,33 2.846,57 99.548,94

171B/170P
Medi ambient urbà: Parcs i jardins 
públics.

202.899,82 5.972,64 208.872,46

1622
Medi ambient urbà: Gestió dels 
residus sòlids urbans.

0,00

COST EFECTIU 
SERVEIS 2020

GESTIÓ DIRECTA ENTITAT LOCAL I OOAA
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  Intervenció General

FORMULARI CE2b - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX II DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE

GESTIÓ INDIRECTA

Grup de 
Programa / 
Programa

Descripció

Despeses de 
personal 
(articles 

10,11, 12, 13, 
14, 15 i 16)

Despeses en 
béns 

corrents i 
servei s 

(articles 20, 
21, 22, 23,24, 

25 i 26)

Amortització 
de la inversió 
material(articl
es 60, 61, 62 i 

63)

Despeses en 
transferències 
corrents i de 

capital (articles 
48 i 78)

Altres 
despeses no 
financeres 
relacionats 

amb el servei 
no recollits 
en apartats 
anteriors

Despeses 
indirectes

Contraprestacions

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

2.076.821,97 323.498,09 113.853,82 98.129,15 2.612.303,03

336/330P
Protecció i gestió del patrimoni 
històric.

134.914,17 272.934,05 808,85 31.245,08 439.902,15

1521/150P
Promoció i gestió de l'habitatge de 
protecció pública amb criteris de 
sostenibilitat financera,

428.748,20 4.179,67 16.897,33 449.825,20

1522/150P
Conservació i rehabilitació de 
l'edificació.

2.307,78 90,08 2.397,86

160B
Evacuació i tractament d'aigües 
residuals.

5.363.255,99 92.267,57 5.455.523,56

45 Infraestrucura viària 14.825,63 14.825,63
132/130P Policia local. 14.450.871,77 63.278,58 132.000,31 3.000,00 933.432,03 15.582.582,69

134/130P
Trànsit, estacionament de vehicles i 
mobilitat.

394.369,55 39.356,00 9.473,89 28.240,31 471.439,75

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

20.071,68 73.792,34 4.793,66 98.657,68

4311/430P Fires. 0,00
4312/430P Proveïments, mercats, llotges. 463.001,00 83.816,40 145.331,82 951.122,00 83.922,37 1.727.193,59
4313/430P Comerç ambulant. 89.181,50 98.895,12 9.605,14 197.681,76

311 Protecció de la salubritat pública 1.464.877,16 328.079,03 1.140,25 67.585,20 1.861.681,64
164B Activitats funeràries. 44.003,03 6.292,00 7.873.648,32 7.923.943,35

341/340P Promoció de l'esport. 204.202,15 181.777,24 327.486,64 48.529,21 761.995,24

342/340P
Instal·lacions esportives (titularitat 
no municipal)

8.280,42 563,23 8.843,65

337/330P
Instal·lacions d'ocupació del temps 
lliure.

1.417.398,56 954.606,34 337.194,88 207.139,84 2.916.339,62

334/330P Promoció de la cultura. 1.009.130,34 892.239,61 218.544,45 162.084,30 2.281.998,70
333/330P Equipaments culturals. 846.139,33 578.370,91 471.594,79 144.972,29 2.041.077,32

325/320P
Participar en la vigilància del 
cumpliment de l'escolaritat 
obligatòria

0,00

COST EFECTIU 
SERVEIS 2020

GESTIÓ DIRECTA ENTITAT LOCAL I OOAA
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  Intervenció General

FORMULARI CE2b - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX II DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE

GESTIÓ INDIRECTA

Grup de 
Programa / 
Programa

Descripció

Despeses de 
personal 
(articles 

10,11, 12, 13, 
14, 15 i 16)

Despeses en 
béns 

corrents i 
servei s 

(articles 20, 
21, 22, 23,24, 

25 i 26)

Amortització 
de la inversió 
material(articl
es 60, 61, 62 i 

63)

Despeses en 
transferències 
corrents i de 

capital (articles 
48 i 78)

Altres 
despeses no 
financeres 
relacionats 

amb el servei 
no recollits 
en apartats 
anteriors

Despeses 
indirectes

Contraprestacions

COST EFECTIU 
SERVEIS 2020

GESTIÓ DIRECTA ENTITAT LOCAL I OOAA

321/322/320P

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

5.121,49 128,44 5.249,93

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.

7.250.649,03 10.063.083,30 590.851,61 449.014,71 18.353.598,65

491/492

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

24.164,44 15.352,56 2.457,65 41.974,65
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     Intervenció General

FORMULARI CE2 - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE

GESTIÓ INDIRECTA

Grup de 
Programa / 
Programa

Descripció

Despeses de 
personal 
(articles 

10,11, 12, 13, 
14, 15 i 16)

Despeses en 
béns 

corrents i 
serveis 

(articles 20, 
21, 22, 23,24, 

25 i 26)

Amortització 
de la inversió 
material(articl
es 60, 61, 62 i 

63)

Arrendament 
financer 

(concepte 648)

Despeses en 
transferènci
es corrents i 

de capital 
(articles 48 i 

78)

Altres despeses 
no financeres 

relacionats amb 
el servei no 
recollits en 

apartats 
anteriors

Despeses 
indirectes

Aprovisionaments
Despeses de 

personal
Altres despeses 

d'explotació

Amortització 
de 

l'immobilitzat

Qualsevol altra 
despesa no 
financer no 
assenyalat 

anteriorment que 
tingui relació amb 

la prestació del 
servei

Contraprestacions

VIMUSA 1521/150P
Promoció i gestió de l'habitatge de protecció 
pública amb criteris de sostenibilitat 
financera.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459.323,24 1.178.589,85 1.585.195,75 0,00 0,00 3.223.108,84

VIMUSA 1522/150P Conservació i rehabilitació de l'edificació. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.554,58 252.607,86 49.127,18 0,00 0,00 716.289,62

PES SL 342/340P
Instal·lacions esportives d'ús públic - PISTA 
COBERTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.242,74 208.793,37 314,19 0,00 0,00 295.350,30

PES SL 4311/430P Fires. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,78 80.709,08 290.185,46 954,53 0,00 0,00 374.327,85

RADIO SL 491/2

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.818,42 669.213,01 104.126,23 18.665,91 0,00 0,00 799.823,57

GESTIÓ DIRECTA ENTITAT LOCAL I OOAA GESTIÓ DIRECTA SOCIETATS MUNICIPALS

COST 
EFECTIU 
SERVEIS 

2018
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    Intervenció General

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 Comentaris

Enllumenat públic. 165 Potència instal·lada. 2.775 kw

Enllumenat públic. 165 Superfície il·luminada: metres lineals 6.005.449 m2

Enllumenat públic. 165 Nombre de punts de llum 30.064 punts de llum

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

Recollida de residus. 1621 Producció anual residus urbans: tones 94.996,76

Recollida de residus. 1621 Nombre de contenidors 5.041

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 229

Neteja viària. 163 Superfície en metres quadrats amb servei de neteja. 4.561.475

Proveïment domiciliari d'aigua potable. 161 Longitud de la xarxa: metres lineals 609.231

Proveïment domiciliari d'aigua potable. 161 Nombre d'habitatges connectats i no connectats 86.173

El núm. d'habitatges connectats està en 

funció del nombre d'abonats domèstics 

d'aigua i els no abonats

Clavegueram. 160 Longitud del tram: metres lineals. 387.182

Clavegueram. 160 Nombre d'habitatges amb servei. 86.173

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) 4.561.475,00

Parc públic. 171/170P
Superfície: suma en metres quadrats de la superfície 

total (tant la coberta com a l'aire lliure)
2.412.174

Biblioteca pública. 3321/330P Superfície en metres quadrats. 11.111

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

bibliotecaris.
310.283

Biblioteca pública. 3321/330P N.º préstecs per fons bibliotecari. 182.387
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    Intervenció General

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 Comentaris

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 inspector de policia coordinats amb 

tècnics d'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 163

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 3 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 contractats des de l´1 de 

juliol al 31 d'agost per la Diputació de 

Barcelona i un vehicle
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    Intervenció General

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 Comentaris

Prevenció i extinció d'incendis. 136/130P Nombre de vehicles destinats a l'extinció d'incendis 4

Associació de Defensa Forestal 3 

vehicles i 29 voluntaris (l'ajuntament és 

membre)

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
372.483,00

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

trajecte d'anada
124,00 Km

Transport col·lectiu urbà de viatgers. 4411/440P Nombre total de viatgers a l'any 8.382.406

Transport col·lectiu urbà de viatgers. 4411/440P Nombre total d'autobusos 56,36

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: 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

Medi ambient urbà: Parcs i jardins públics. 171B/170P
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 
urbans.

1622 Producció anual residus urbans: tones 94.997
Informe de les dades el Consorci de 

Residus del Vallès Occidental
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Descripció
Grup de 

Programa / 
Programa

Unitats Físiques de Referència Nº d'Unitats Comentaris

Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina 
urbanística.

151/150P Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) 20,710

Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina 
urbanística.

151/150P Superfície urbanitzable (quilòmetres quadrats) 0,570

Protecció i gestió del patrimoni històric 336
Nombre de persones en plantilla adscrites al 

servei
3

Protecció i gestió del patrimoni històric 336 Nombre de béns culturals protegits. 51.634

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 86.173

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 14.158.549

Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat de 
l'entitat local.

45
Nombre de persones en plantilla adscrites al 

servei.
0

Policia local. 132/130P Nombre d'efectius assignats al servei 257

Policies (agents i mandos) 222 tota la 

plantilla de policia fan funcions de 

seguretat. Auxiliars administratius de 

suport 12. 1 tècnic criminòleg. 2 

Advocats

Policia local. 132/130P Nombre de vehicles adscrits al servei 74
Parc mòbil, vehicles: 37 motocicletes, 23 

turismes i 5 furgonetes

Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. 134/130P Nombre d'efectius en plantilla assignats al servei 267

222 policies (total plantilla, agents i 

mandos), tenen funcions de trànsit i 

mobilitat.

Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. 134/130P Nombre de vehicles adscrits al servei 78
37 motocicletes, 23 turismes, 5 

furgonetes i 4 grues

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

432/430P Nombre d'efectius en plantilla assignats al servei 4

Proveïments, mercats, llotges. 4312/430P Nombre de posats 216

Proveïments, mercats, llotges. 4312/430P Superfície total en metres quadrats 21.100

Comerç ambulant. 4313/430P Nombre de llicències o permisos concedides. 491

Pàgina 10 d' 13



    Intervenció General

FORMULARI CE3b - UNITATS DE REFERÈNCIA: ANNEX II DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE
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Descripció
Grup de 

Programa / 
Programa

Unitats Físiques de Referència Nº d'Unitats Comentaris

Protecció de la salubritat pública 311 Nombre d'efectius assignats al servei 31

Alguns serveis especialitzats els 

realitzen empreses contractates: control 

de plagues, refugi animals companyia i 

control coloms

Protecció de la salubritat pública 311 Nombre de campanyes anuals 18

Activitats funeràries. 164B Nombre d'efectius en plantilla assignats al servei 39

Activitats funeràries. 164B Nombre de vehicles adscrits al servei 12

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 5

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
44

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 33

Equipaments culturals. 333/330P
Superfície: suma en metres quadrats de 

superfícies de totes les instal·lacions culturals
27.673,06

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

servei
22

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
0,00
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Descripció
Grup de 

Programa / 
Programa

Unitats Físiques de Referència Nº d'Unitats Comentaris

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

323/324/320P Nombre d'aules 1.138

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

323/324/320P Superfície en metres quadrats dels edificis 111.405

Promoció en el seu terme municipal de la participació 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 21

Promoció en el seu terme municipal de la participació 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
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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 Comentaris

Instal·lacions esportives d'ús públic. PISTA COBERTA 342/340P Nombre de persones en plantilla adscrites al servei 0,5

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

instal·lacions
29.407,91

Fires. 4311/430P Nombre de fires anuals 4

Fires. 4311/430P Estimació anual persones assistents 30.735

Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SL

Descripció
Grup de 

Programa / 
Programa

Unitats Físiques de Referència Nº d'Unitats Comentaris

Promoció en el seu terme municipal de la participació 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 21,00

Promoció en el seu terme municipal de la participació 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 Comentaris

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

1521/150P Nombre d'habitatges de protecció pública. 977,00 habitatges de lloguer

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

1521/150P
Superfície de terrenys destinats a edificació 

d'habitatge públic (metres quadrats)
48.850,00

Conservació i rehabilitació de l'edificació. 1522/150P Nombre de persones en plantilla adscrites al servei 7,00

Conservació i rehabilitació de l'edificació. 1522/150P
Nombre d'edificis amb actuacions de conservació i 

rehabilitació
20,00
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