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RESUM
En aquest article els autors presenten la implementació d’un model de costos per activitats (ABC, Activity Based Costing) a l’Ajuntament de Barcelona i els seus resultats per al 2015, visibles en la plataforma web corporativa: http://ajuntament.barcelona.cat/
estrategiaifinances/ca/costos.
Analitzen quin ha estat el disseny i l’arquitectura del model, els
objectius perseguits, i presenten resultats dels costos per al 2015,
així com les diferències d’aquest model amb el càlcul del cost efectiu. Per finalitzar expliciten quins són els reptes de futur, bàsicament
l’anàlisi més global i valoratiu del model junt amb altres sistemes
d’informació i indicadors existents, i la seva incorporació com a eina
fonamental en el procés d’elaboració del pressupost a cada exercici
pressupostari.
El model de costos de l’Ajuntament de Barcelona és una de les
experiències pioneres a Europa, pel que fa a les grans ciutats, i amb
un sistema informàtic tipus ERP, com el SAP PCM (Profit Cost Management). En síntesi es tracta d’una informació que es pretén que sigui útil
per a la presa de decisions polítiques en el tan difícil com és el fet de
desenvolupar el màxim de serveis i amb la màxima qualitat possible,
però amb un escenari de recursos limitats que fan que les decisions
argumentades i la priorització d’alternatives sigui essencial.
Classificació JEL: M10; M40
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PARAULES CLAU
ABC (Activity Based Costing), processos finalistes, costos serveis
obligatoris i no obligatoris, indicadors, pressupostació analítica, corresponsabilitat.

ABSTRACT
In this paper the authors present the implementation of this cost
accounting method (ABC - Activity Based Costing) in the city of Barcelona and the results they obtained in 2015. The results are available
on this website: http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/en/costos.
They analyze the design and architecture of the system, the objectives, costs and results presented in 2015, as well as differences in
the calculation between this system and cost effective analysis. Finally,
the papers explains the future challenges, mainly the global analysis
and the evaluative model, in comparison with other information systems and existing indicators, and incorporating it as a fundamental
tool in the annual budgetary process.
The cost system of the City of Barcelona is one of the most innovating experiences in Europe, among big-sized cities, based on ERP
system like the SAP PCM (Profit Cost Management). In summary, the
goal of this information is to be useful in the policy decision making
process, in a context in which resources are limited and is needed to
provide as much as possible services and with the highest quality possible, getting the suitable information to make argued decisions and to
prioritize alternatives.
Classification JEL: M10; M40
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1. Introducció
Decidir amb informació elaborada i pressupostar amb consciència de
cost ha estat i és una absoluta necessitat en les Administracions públiques en
general.
L’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat d’implementar un nou
model de costos pioner en el sector públic, va dissenyar durant l’any 2012
l’estructura d’un model de costos basat en la metodologia ABC (Activity
Based Costing) i va col·laborar en l’arquitectura del model amb la Fundació
de l’IDEC de la UPF. Es van prendre com a referents tècnics i pràctics les
implantacions a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a principis dels anys
2000 i el model ABC de la FEMP desenvolupat a partir de l’any 2003 per un
equip d’11 ciutats espanyoles i 11 universitats, entre les quals es trobava
Barcelona.
Aquest disseny va ser la primera fase per a la completa implantació
d’aquest sistema a l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents. És
important doncs destacar que el model de costos de l’Ajuntament de Barcelona no considera exclusivament l’Ajuntament en sentit estricte sinó que
incorpora també els seus instituts, organismes autònoms i empreses públiques dependents.
Durant el període de disseny del model, es van recopilar totes les activitats i tasques que es porten a terme des de tot el grup municipal per tal de
prestar tots els serveis obligatoris i també els no obligatoris. Igualment, es
van definir les relacions entre les diferents estructures de costos i també els
criteris de repartiment de tots els costos indirectes.
En definitiva, es va recopilar gran part de la informació necessària per a
garantir l’èxit de la implantació amb l’eina informàtica que processés tota la
informació, calculés tots els costos i posés a l’abast dels gestors els informes
necessaris per a la presa de decisions. L’eina finalment seleccionada va ser
el SAP PCM (Profit and Cost Management).
Per tal de garantir l’èxit d’aquest projecte, es va crear en l’àmbit organitzatiu una direcció específica orientada als costos; així, al gener del 2012
apareix la Direcció de Serveis de Sistemes d’Informació Comptable i Gestió
de Costos, que al desembre del 2012 es transforma en la Direcció de Serveis
de Gestió de Costos i Avaluació (nivell 28).
Durant l’any 2013 es van treballant algunes proves pilot amb diferents processos, s’implementa l’aplicatiu informàtic que ha de garantir la
consistència dels resultats i es fa una primera explotació de les dades
d’aquest any que ha de ser la base pels resultats del 2014 i 2015 que es publicaran en el seu moment a la pàgina web d’estratègia i finances del mateix Ajuntament.
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En aquest article es pretén analitzar el desenvolupament fet i els resultats obtinguts per al 2015.

2. Per què un sistema de costos a l’Ajuntament de Barcelona?
Les finalitats de la implantació d’aquest model de costos a l’Ajuntament de Barcelona es poden sintetitzar en les següents.
• Implantar un sistema de costos per a l’Ajuntament de Barcelona i la
resta del grup Municipal que permeti la millora de l’eficiència en la
gestió dels recursos públics i la seva posterior publicació i comunicació a la ciutadania (transparència).
• Aconseguir una informació per a la presa de decisions. Es tracta de
generar un procés que permeti transformar la informació en coneixement útil per a la presa de decisions.

Informació

Anàlisi de la
informació

Decisions

Cost dels serveis

Racionalització de les
despeses

Selecció de serveis
necessaris per al
compliment dels objectius
programats

Procés, subprocés,
activitat, tasca, centre de
cost

Introduir elements de cost
benefici

Identificar àrees amb
dèficit o superàvit de
despesa i/o d’inversió

Composició dels costos

Identificar activitats
ineficients i oportunitats de
reenginyeria de processos

Disseny de nous processos
de gestió interna

Evolució dels costos
Suport al seguiment del
pressupost
Vincular els costos a
l’assoliment dels objectius
(direcció per objectius)

Figura 1. Informació per a la presa de decisions.
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• Presentació a la ciutadania dels costos dels serveis obligatoris i no
obligatoris per tal de conscienciar la ciutadania, incorporant i fomentant la seva corresponsabilitat. Fer el retorn dels tributs, taxes i preus
pagats pels ciutadans en serveis públics de qualitat (quantificació en
termes de cost).
• Donar resposta a la normativa legal que introdueix la necessitat de
conèixer els costos de les diferents activitats de les corporacions. En
aquest sentit es presenten algunes de les normatives de caràcter estatal, autonòmic i local considerades per l’Ajuntament de Barcelona.
– La despesa pública respondrà a criteris d’equitat, eficiència i economia. (Constitució Espanyola, article 31).
– Control d’eficàcia a càrrec de la funció interventora. (TRLRHL, article 221).
– Introducció de l’exigència del seguiment dels costos dels serveis.
(article 133, Llei 57/2003, de mesures per a la modernització del
Govern local).
– La memòria que s’incorpora al compte general haurà de complimentar indicadors de gestió de, com a mínim, els serveis finançats
amb taxes i preus públics i, a la documentació complementària, una
memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics. (Ordre EHA 404/2004, instrucció del model normal de comptabilitat
local).
– Requeriments d’informe tècnic i econòmic en l’establiment de taxes, preus públics i contribucions especials. (article 25, 44 i 31,
RDL 2/2004, TRLRHL).
– Ordre EHA/1037/2010 de 13 d’abril, per la que s’aprova el Pla General de Comptabilitat Pública. Article 25. Informació sobre el cost
de les activitats.
– Carta Municipal de Barcelona. Tram estatal 22/12/2005. Article 59.
Sistema d’informació comptable. Apartat C. Comptabilitat analítica.
– Ordre HAP 1781/2013 de 20 de setembre. Instrucció del model normal de comptabilitat, disposició transitòria tercera. Obligatorietat
de presentar costos per activitat a partir de la liquidació de l’exercici
2017.
– Ordre HAP 2075/2014 de 6 de novembre. Càlcul del cost efectiu
dels serveis.
Cal destacar que el model de costos proposat, l’ABC, difereix en el
fons i en la forma de càlcul de la metodologia del cost efectiu dels serveis
proposada pel Ministeri d’Hisenda, tal com es veurà en l’apartat de resultats:
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a) Que el sistema de costos desenvolupat sigui una veritable eina de
gestió. No serveix de res elaborar un model de costos sofisticat que
no es fa servir dins del mateix Ajuntament.
b) Que el sistema de costos permeti conèixer, de la manera més precisa
possible (però no de manera absolutament exacta –és important que
sigui una informació elaborada amb rigor aproximatiu però no amb
plena exactitud–) el cost dels serveis i activitats que porta a terme
aquesta corporació municipal.
c) Que el sistema sigui flexible i permeti ajustos davant possibles canvis en l’organigrama i en els diferents serveis que presta l’Ajuntament.
S’ha escollit un model de costos complets com l’ABC perquè l’Ajuntament és una empresa multiserveis (desenvolupa una gran quantitat d’activitats i serveis per al ciutadà), amb un elevat pes dels costos indirectes i donada també la multifuncionalitat dels diferents àmbits d’actuació en el
consistori.
L’ABC sembla un sistema adequat, ja que permet analitzar en profunditat tots els processos de creació de valor públic a l’Ajuntament, és més
detallat que els models clàssics i el repartiment de costos indirectes és, al
nostre entendre, més rigorós i objectiu que en altres models.

3. Model de costos dissenyat
L’arquitectura desenvolupada del model parteix, com dèiem al començament d’aquest article, dels mateixos conceptes bàsics que es van desenvolupar en les experiències de l’Ajuntament de Sant Cugat i de la FEMP dutes
a terme durant la primera dècada del 2000:
PROCÉS: Grans serveis oferts per l’Ajuntament que s’identifiquen
amb les seves àrees d’actuació. Es defineixen processos operatius i processos de suport.
SUBPROCÉS: És una subclassificació del procés en unitats més concretes.
ACTIVITAT: Subclassificació de subprocés en unitats més concretes.
TASCA: Serveis o programes més detallats que en el nivell activitat.
CENTRE DE COST: És una unitat de cost on es localitzen els costos
que amb posterioritat repercutiran en les activitats que hagin consumit recursos d’aquest centre de cost.
TERRITORI: Classificació que serveix per assignar una activitat, tasca... entre els districtes o barris de la ciutat de Barcelona.
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POBLACIÓ: Classificació que serveix per assignar un tram concret de
població (jubilats, escolars, drogodependents...).
FACTOR DE COST: Paràmetre que serveix per distingir la naturalesa
dels costos (consums, cost de personal, manteniment...).
L’estructura de costos s’ha definit de tal manera que un procés està format
per diversos subprocessos, que al seu torn es componen de diferents activitats,
les quals es divideixen en tasques. És a dir, aquesta terminologia pretén classificar el cost del servei que s’està prestant de menys a més concreció (de procés a
tasca).
Cost PROCÉS = ∑ cost subprocessos
Cost SUBPROCÉS = ∑ cost ACTIVITATS
Cost ACTIVITAT = ∑ cost TASQUES
Figura 2. Estructura jeràrquica de la imputació dels costos.

L’esquema d’imputació de costos del model és molt dinàmic, de tal manera que els factors de cost es poden imputar a tasca, activitat, subprocés o procés
en funció del grau de coneixement i desagregació que es tingui de la informació
(això implica fins i tot educar els proveïdors perquè detallin al màxim les seves
factures o treballar amb albarans, on la informació està del tot especificada).
El detall concret del model es pot sintetitzar en les figures que es mostren a
continuació (figura 3 i figura 4).
En el model de costos dissenyat, en primer lloc, ens interessa conèixer els
processos de creació de valor que es desenvolupen en l’estructura organitzativa
de l’Ajuntament, és així que s’arriba a determinar tretze processos finalistes (entesos aquests com que presten un servei o ofereixen un producte al ciutadà).
D’aquesta manera apareixen dotze processos temàtics (cultura, ensenyament,
Guàrdia Urbana...) i un territorial (districtes, amb deu unitats), pel que segons
com analitzem les dades, ens trobarem davant dels tretze processos comentats o
de 22.
Procés = Serveis prestats
Hi ha una sèrie de processos que tot i generar costos no són generadors de
productes o serveis als ciutadans, es tracta dels processos de suport que acaben
repartint els seus costos als processos finalistes a partir de criteris de repartiment
(cost drivers).
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Figura 3. Processos finalistes i processos de suport del model.
Aquesta figura mostra l’estructura jeràrquica del model, la seva profunditat i com s’incorporen els costos al model dissenyat. En la seva màxima
compactació el model presenta 22 processos (10 districtes) i arriba a un detall
màxim de 979 tasques. Els factors de costos poden entrar en qualsevol nivell
de la jerarquia del procés i també, pel que fa al centre de cost o nivell de costos d’estructura, aquests dos últims es reparteixen cap als processos finalistes
segons els diferents cost drivers associats als factors de cost imputats.

Figura 4. Esquema d’imputació en el model de costos ABC.
Al model hi ha diferents tipologies de costos indirectes a repartir. Com
es mostrava a la figura anterior, cada un d’aquests pot tenir un criteri de repartiment diferent segons el concepte de què es tracti i el seu destí. En aquest
sentit es mostren dues taules que recullen els diferents criteris d’imputació.
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Cost indirecte
1. ier: Import
estructura recursos

Fórmula
(Obligacions reconegudes
(cap1+cap2+cap4)+amortitzacions)

Font de
les dades
SAP ECOFIN

(Suma de costos dels 13 processos
finalistes )
2. ierh: Import
d’estructura RH

3. iee: Import
d’estructura
Economia i SC

4. Despesa
financera

5. Import estructura
Gerència Municipal

(Obligacions reconegudes
(cap1+cap2+cap4)+amortitzacions)

Numerador: SAP
ECOFIN
Denominador:
(Nombre de treballadors pertanyents als RH
13processos finalistes)

(Obligacions reconegudes
(cap1+cap2+cap4)+amortitzacions)

SAP ECOFIN

Observacions
• Numerador: orgànic
0101.
• Les amortitzacions
inclouen les dels edificis i
les del parc mòbil.
• Numerador: orgànic
0102.
• Els capítols 1 i 2 poden
incloure les despeses de la
Gerència Adjunta de
Coordinació Territorial, i
d’altres.
Numerador: orgànics 0701 i
0703.

(Suma de costos dels 13 processos
finalistes)
(Obligacions reconegudes cap3)

SAP ECOFIN

(Suma de costos dels 13 processos
finalistes+inversió-ingressos
(cap6+cap7))
(Import estructura Gerència Municipal
(cap1+cap2))

SAP ECOFIN

Numerador: orgànic 0104.

6. Import cost
(Obligacions reconegudes
SAP ECOFIN
indirecte Gerència
(cap1+cap2) Gerència Adjunta Coord.
Adjunta Coordinació
Territorial)
Territorial
(Únicament a
(Nombre de districtes)
Districtes)

Numerador: orgànic 0104.

7. Costos indirectes
de l’àmbit

Criteris de repartiment:
• Igual a cada direcció.
• Hores dedicació.
• Import despesa capítol 2.
• Nombre d’empleats.
• Nombre d’expedients
tramitats.
• Assignació directe per
acte/publicació
realitzada pressupost
assignat.
• %(x) Direccions % (y)
Instituts.
• Nombre d’equipaments.
• Nombre de consells.
• Nombre de campanyes.

(Suma de costos dels 13 processos
finalistes)

(Obligacions reconegudes
(cap1+cap2)+Gerència de l’àmbit)
(Criteri de repartiment)

Numerador: SAP
ECOFIN

Continua
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8. Amortitzacions
d’edificis

SIGEF Inventari

BIM: Nombre de bé immoble

9. Subministraments

ACCESS

Aigua, gas, electricitat per
BIM.

10. Manteniment i
neteja d’edificis

SIGEF
Manteniment

Un mateix BIM pot tenir
diferents usos. El manteniment
i la neteja ve desglossat per
cadascú d’ells.

11. Lloguers

SAP ECOFIN

12. Costos indirectes Nombre d’ordinadors per direcció. Des
IMI
d’aquí s’imputa a activitats.

Figura 5. Consideracions sobre els costos indirectes del model de costos.

En les fórmules 1 a 5 els resultats obtinguts s’apliquen sobre el cost de
cadascú dels diferents processos.
En la 6 és per a cada districte.
En la 7 és per a cada procés en funció del criteri de repartiment establert.
En les 8, 9, 10, 11 es carrega sobre el BIM (Bé Immoble Municipal, és
a dir, Edifici) que està vinculat a l’estructura jeràrquica del model (PSAT,
Procés, Subprocés, Activitat, Tasca); en la prestació de diferents activitats o
tasques es reparteix segons el nombre de metres quadrats utilitzats per a
cada activitat o tasca.

4. Resultats model 2015
4.1. Resultats generals del model
Els resultats presentats en aquest apartat són un extracte dels documents publicats a la pàgina web: http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca/costos, on es recull en català, castellà i anglès tots els resultats
obtinguts des del model, en format pdf, excel i csv, en un document que recull tots els processos i també en documents individualitzats per a cada procés (22).
El resultat més agregat facilitat pel model de costos és el que fa referència a les dades per procés. En aquest sentit, la figura 6 recull el cost total associat als diferents processos els seus ingressos i la taxa de cobertura corresponent, entenent aquesta com el quocient entre l’ingrés i el cost del procés.
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El cost total de tots els productes i serveis oferts per l’Ajuntament de
Barcelona a la ciutadania és de 2.169.425.206,37 €. Els ingressos generats
per aquests processos via taxes, preus públics, convenis amb altres entitats..., és a dir, sense considerar els ingressos de l’entitat provinents d’impostos, és de 553.345.040,54 €, que suposa una taxa de cobertura total del
25,51%.
Per la banda dels costos, s’ha de destacar que els processos amb un
major cost són els associats a: Medi Ambient i Serveis Urbans, Qualitat de
Vida i Igualtat, Mobilitat i Guàrdia Urbana. Només aquests quatre processos
acumulen pràcticament un 57% dels costos totals.
Respecte a la taxa de cobertura, s’observa una gran disparitat; si globalment la taxa de cobertura se situa en el 25,52% (punt negre a la figura 6),
s’aprecia que els subprocessos associats a Promoció Econòmica de la ciutat,
Infraestructures i Coordinació Urbana i l’Habitatge oscil·len entre el 50,38%
i el 64,34%. A l’altre extrem ens trobem amb els processos d’Esports i Cultura amb taxes de cobertura d’entre el 5,06% i el 6,56%.
Pel que fa al cost dels serveis obligatoris i no obligatoris, que es mostren a la figura 7, s’ha de dir que el model de l’Ajuntament de Barcelona no
contempla com a serveis obligatoris únicament aquells derivats de la llei reguladora de bases del règim local, sinó que considera com a obligatoris també els serveis que es contemplen a la Carta Municipal de Barcelona i els de
la legislació sectorial, fet que dispara el cost dels serveis obligatoris fins al
88,99% l’any 2015. Considerant únicament la llei reguladora, el percentatge
és aproximadament 20 punts més baix.
Tot i aquesta definició més àmplia, hi ha processos que destaquen pel
seu baix percentatge pel que fa a l’obligatorietat de prestar-los, és el cas del
procés Habitatge 46,23% o Promoció Econòmica amb un 58,48%.
Quan relativitzem el cost total del model respecte al ciutadà mitjà, figura 8, veiem que el cost dels serveis i productes oferts per l’Ajuntament de
Barcelona suposen 1.352,04 €, dels quals 1.203,22 € es corresponen a serveis obligatoris segons la concepció de l’Ajuntament, ja esmentada. Destaca
dins d’aquest cost per ciutadà el cost dels processos: Medi Ambient i Serveis Urbans, que inclou la neteja dels carrers i la recollida d’escombraries,
entre d’altres; el procés de Qualitat de Vida, que inclou tots els Serveis Socials; la Mobilitat i la Guàrdia Urbana.
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206.246.966,07

06 Guàrdia Urbana

Figura 6. Mapa d’activitats: Costos, ingressos i taxes de cobertura per procés.
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01 Urbanisme

Procés

150

25%

300

50%

450

75%

600

100%
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206.246.966,07

06 Guàrdia Urbana

99,96%

90,02%

86,91%

85,21%

99,40%

97,88%

% C.O./
cost

40.746.045,41

630.804,49

46.852.953,87

64.023.465,17

6.183.180,83

1.144.705,82

Figura 7. Costos dels serveis obligatoris i no obligatoris per procés.

* Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

46,23%

98,77%

74,57%

58,48%

96,08%

99,33%

0,00

89.067,76

24.214.733,18

5.565.272,34

45.545.036,60

2.864.595,22

928.389,97

Cost
no obligatoris

0,26%

19,62%

26,81%

2,59%

0,48%

0,00%

0,04%

10,14%

2,33%

19,07%

1,20%

0,39%

% cost

1,23%

25,43%

41,52%

3,92%

0,67%

0,00%

0,04%

9,98%

13,09%

14,79%

0,60%

2,12%

%
C.NO./
cost

11,01%

1,81%

2,63%

7,12%

4,67%

7,85%

8,76%

2,76% 100,00%

10,68%

11,32%

1,91%

13,59%

24,68%

2,22%

% cost

2.169.425.206,47 100,00% 1.930.636.955,81 100,00% 88,99% 238.788.250,66 100,00%

35.038.719,85

50.685.662,67

137.389.487,54

90.188.908,52

151.601.686,64

169.184.179,15

53.231.550,40

206.157.898,31

218.523.106,93

36.958.443,29

262.457.152,34

476.426.675,74

42.793.484,43

Cost
obligatoris*

53,77%

3,49%

2,37%

8,49%

7,11%

7,27%

7,85%

2,45%

9,51%

11,19%

1,96%

14,20%

22,09%

2,02%

% cost

17,06%

75.784.765,26

184.242.441,41

11 Districtes

13 Habitatge

154.212.373,69

10 Promoció Econòmica

51.316.467,16

157.784.867,47

09 Cultura

12 Infraestructures i Coordinació
Urbana

170.328.884,97

08 Ensenyament

53.231.550,40

242.737.840,11

05 Mobilitat

07 Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament

42.523.715,63

308.002.188,94

03 Qualitat de Vida i Igualtat

04 Esports

479.291.270,96

43.721.874,40

Cost
procés

02 Medi Ambient i Serveis
Urbans

01 Urbanisme

Procés
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206.246.966,07

06 Guàrdia Urbana

35.038.719,85

50.685.662,67

137.389.487,54

90.188.908,52

151.601.686,64

169.184.179,15

53.231.550,40

206.157.898,31

218.523.106,93

36.958.443,29

262.457.152,34

476.426.675,74

42.793.484,43

Cost
obligatoris*

1.352,04 1.930.636.955,81

47,23

31,98

114,82

96,11

98,34

106,15

33,18

128,54

151,28

26,50

191,95

298,71

27,25

Cost per
habitant

Figura 8. Costos dels serveis obligatoris i no obligatoris per habitant.

Població: 1.604.555 habitants

40.746.045,41

630.804,49

46.852.953,87

64.023.465,17

6.183.180,83

1.144.705,82

0,00

89.067,76

24.214.733,18

5.565.272,34

45.545.036,60

2.864.595,22

928.389,97

Cost
no obligatoris

1.203,22 238.788.250,66

21,84

31,59

85,62

56,21

94,48

105,44

33,18

128,48

136,19

23,03

163,57

296,92

26,67

Cost per
habitant

* Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

2.169.425.206,47

75.784.765,26

184.242.441,41

11 Districtes

13 Habitatge

154.212.373,69

10 Promoció Econòmica

51.316.467,16

157.784.867,47

09 Cultura

12 Infraestructures i Coordinació Urbana

170.328.884,97

08 Ensenyament

53.231.550,40

242.737.840,11

05 Mobilitat

07 Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament

42.523.715,63

308.002.188,94

03 Qualitat de Vida i Igualtat

04 Esports

479.291.270,96

43.721.874,40

Cost
procés

02 Medi Ambient i Serveis Urbans

01 Urbanisme

Procés

148,82

25,39

0,39

29,20

39,90

3,85

0,71

0,00

0,06

15,09

3,47

28,38

1,79

0,58

Cost per
habitant
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4.2. Resultats associats al procés
A banda de la informació presentada quant al model, per a cadascú dels
diferents processos es presenten taules específiques i d’altres comparatives
respecte al model agregat.
La primera taula en aquest sentit és la corresponent al cost per naturalesa, figura 9, en la qual es recull, segons la naturalesa o factor de cost, el
cost associat al procés i es compara amb el cost de ciutat, analitzant el pes de
cada naturalesa respecte al mateix procés i al total de l’Ajuntament. S’ha de
fer notar que en la naturalesa del procés s’inclouen també els costos indirectes d’estructura segons la seva mateixa naturalesa.
En el cas de la figura 9, referida al procés Esports, podem veure el cost
per naturalesa i el percentatge que aquesta naturalesa suposa respecte al cost
total del procés. Veiem així, per exemple, que el cost associat als recursos
humans és 4.593.229,60 €, que suposa un 10,8% del cost del procés. Aquesta naturalesa té un cost pel que fa a tot el model de 635.261.613,57 €, que
representa un 29,28% del cost total imputat pel model. Finalment es compara el pes del cost de la naturalesa del procés respecte al de tot el model. En
aquest cas, i continuant amb els recursos humans, veiem que el cost associat
a esport és un 0,72% de tot el relacionat amb els recursos humans.
Com a fet rellevant i a partir del gràfic integrat, podem observar que en
el cas d’Esports destaca el pes de les amortitzacions un 26,91% respecte a
allò que aquest concepte significa en l’àmbit general, 4,25%, i també les
subvencions i transferències que suposen un 32,20% davant del 22,76% de
tot el model. Les amortitzacions associades al procés Esports representen un
12,40% del total de les amortitzacions.
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156.889,90
997.849,08
293.641,75

Estudis i treballs tècnics

Manteniment, reparació i conservació

Neteja

198.907,50

32,20%

0,22%

1,70%

4,66%

0,47%

1,24%

10,80%

0,69%

2,35%

0,37%

1,05%

6,50%

0,34%

0,08%

1,64%

26,91%

8,76%

% cost

493.775.236,55

9.932.940,50

4.752.381,86

24.391.969,71

29.352.477,25

5.277.650,80

635.261.613,57

34.351.490,82

55.315.987,08

11.444.102,92

27.998.761,64

583.123.976,78

6.611.964,56

3.819.384,05

35.040.458,09

92.302.135,38

116.672.674,91

Cost ciutat

22,76%

0,46%

0,22%

1,12%

1,35%

0,24%

29,28%

1,58%

2,55%

0,53%

1,29%

26,88%

0,30%

0,18%

1,62%

4,25%

5,38%

% cost

42.523.715,63 100,00% 2.169.425.206,47 100,00%

13.690.574,39

95.367,67

724.155,01

Figura 9. Naturalesa del cost. Procés Esport.

Subvencions i Transferències

Subministraments: Telèfon i dades

Subministraments: Gas

1.983.625,25

Subministraments: Altres

Subministraments: Electricitat

528.878,35

Subministraments: Aigua

4.593.229,60

447.698,38

Despesa Financera

Recursos Humans

2.765.882,15

Contractes externs

146.564,73

698.321,90

Arrendaments

Comunicacions i Notificacions

11.444.811,54

Amortitzacions

32.251,12

3.725.067,31

Altres despeses

Compra de material i fungibles

Cost procés

Naturalesa

2,77%

0,96%

15,24%

8,13%

0,68%

10,02%

0,72%

0,85%

1,80%

1,37%

1,60%

0,47%

2,22%

0,84%

1,99%

12,40%

3,19%

Procés
vs. ciutat

% procés
% ciutat

142
C. Salanova i C. Vivas: El model de costos ABC de l’Ajuntament de Barcelona

31/05/2017 9:52:34

Revista de Comptabilitat i Direcció. Vol. 24, any 2017, p. 127-149143

Un altre resultat treballat dins de cada procés fins al nivell jeràrquic de
tasca és el que fa referència al finançament que es recull a la figura 10. En
aquest cas per a cada una de les diferents tasques s’analitza el cost imputat i
la procedència dels ingressos, diferenciant l’aportació de l’usuari del producte o servei (persona física o jurídica); altres aportacions, bé siguin d’altres Administracions o d’empreses privades no destinatàries finals del producte o servei, i per diferència, el cost suportat per la ciutat (Ajuntament,
institut, organisme autònom...) i el seu percentatge.
En aquest cas la taula recull un extracte relatiu al procés d’Habitatge,
en el qual es pot apreciar que el municipi contribueix en un 30% al finançament dels costos del Patronat Municipal de l’Habitatge. Dit d’una altra manera, el Patronat té una taxa de cobertura del 70%. També s’ha de destacar el
finançament de l’usuari, que representa un 68,92% del cost total imputat.
Un altre aspecte que es considera (figura 11) per a cada procés i també
fins a nivell de tasca és la procedència dels costos associats, així es distingeix el cost directe, facilitat pels mateixos referents dels processos; els costos directes dels centres, que recullen els costos d’arrendament, manteniment, amortitzacions i subministraments d’edificis; els costos indirectes
d’àmbit, que recullen aquells costos indirectes associats a la Gerència i Departaments de Tecnoestructura del procés; els costos indirectes de gestió associats a la direcció o departament que gestiona o produeix el servei o producte, i els costos indirectes d’estructura, que són els relacionats amb els
processos de suport.
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Foment Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)

1395.01

Figura 10. Finançament. Procés Habitatge. Extracte.

3.470.541,74

1395.010401

Altres encomanes de gestió

798.228,92
3.470.541,74

1395.010301

Suport tècnic i administratiu a altres operadors

1395.0104 Altres encomanes de gestió

798.228,92

1395.0103 Suport tècnic i administratiu. Dir. Infraestructures i
Espai Públic

2.930.340,13

Gestió immobiliària i jurídica

1395.010201

2.930.340,13

1.670.823,77

1395.010101

Assessorament i gestió de projectes estratègics

1395.0102 Gestió immobiliària i jurídica

1.670.823,77

0,00

0,00

8.869.934,56

18.071.306,62

76,53

76,53

623.941,07

623.941,07

624.017,60

624.017,60

Aportació
altres

0,00

0,00

932.700,68

932.700,68

295.625,14

295.625,14

2.353,91

2.353,91

0,00 1.565.643,82

0,00 1.565.643,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2.796.323,55

0,00 8.382.136,97

1394.030201 33.059.111,47 24.032.812,55

33.059.111,47 24.032.812,55

1395.0101 Assessorament i gestió de projectes estratègics

Imports no assignables a tasques

Imports no assignables a tasques

Societats Mercantils

1395

Immobiliària

1394.0302 Immobiliària

1394.030101 24.654.347,17 15.743.692,69

24.654.347,17 15.743.692,69

1394.0301 Promotor immobiliari (excepte inversions)

Promotor immobiliari (excepte inversions)

57.713.458,64 39.776.505,24

Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH)

1394.03

57.713.458,64 39.776.505,24

Aportació
usuari

Entitats públiques empresarials

Cost

1394

Subprocés/activitat/tasca

1.904.897,92

1.904.897,92

798.228,92

798.228,92

1.997.639,45

1.997.639,45

1.375.198,63

1.375.198,63

0,00

0,00

6.075.964,92

9.709.169,65

9.026.222,39

9.026.222,39

8.286.713,41

8.286.713,41

17.312.935,80

17.312.935,80

54,89%

54,89%

100,00%

100,00%

68,17%

68,17%

82,31%

82,31%

0,00

0,00%

68,50%

53,73%

27,30%

27,30%

33,61%

33,61%

30,00%

30,00%

Cobertura teòrica
ciutat
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0,00

Imports no assignables a tasques

Recollida i gestió de recursos

0200.0101

0200.010109
0200.010107
0200.010101
0200.010106
0200.010108
0200.010104
0200.010110
0200.010105
0200.010103
0200.010102

Contenidors

Papereres

Punts verds (TERSA)

Recollida de mobles i trastos vells

Recollida domiciliària

Recollida pneumàtica

Rentat de contenidors

Residus comerços

Residus mercats municipals

Sacs de runa

198.999,30

3.603.436,81

12.848.875,18

4.680.561,23

5.980.404,99

46.559.542,19

9.251.954,07

29.723,86

213.222,72

3.730.575,03

58.660.929,37

0,00

145.758.224,75

324.307.086,81

Figura 11. Traçabilitat. Procés Medi Ambient i Serveis Urbans. Extracte.

0200.010112

AMB Tractament de Residus (TANGREM)

Imports no assignables a tasques

Neteja i gestió de residus

0200.01

0,00

0,00

326.925.182,90

Cost
directe

Imports no assignables a tasques

Ajuntament

Imports no assignables a tasques

0200

Subprocés/Activitat/Tasca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

825.030,42

0,00

0,00

0,00

0,00

825.030,42

825.030,42

0,00

0,00

0,00

959.324,23

Cost directe
centres

5.882,36

106.516,50

379.808,84

0,00

176.778,95

1.376.285,90

273.484,95

25.266,28

6.302,80

110.274,66

0,00

0,00

2.460.601,24

7.738.451,27

0,00

0,00

0,00

7.819.811,06

Cost indirecte
àmbit

971,86

17.598,28

62.750,69

0,00

29.206,80

227.385,16

45.184,23

4.174,41

1.041,33

18.219,20

0,00

0,00

406.531,96

1.278.519,96

0,00

0,00

0,00

1.851.770,17

Cost indirecte
gestió

29.995,97

543.160,61

1.936.762,94

694.280,05

901.450,64

7.018.108,17

1.394.584,48

128.840,56

32.139,92

562.324,66

8.701.331,07

0,00

21.942.979,07

48.856.371,49

0,00

0,00

0,00

49.273.958,66

Cost indirecte
estructura
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Finalment, una vegada obtinguts tots els costos globals, cal relativitzar-los per tal de poder fer comprensibles i operatius els resultats obtinguts.
En aquest sentit es mostren alguns dels indicadors de cost unitari facilitats
pel model, corresponents al procés d’Ensenyament i que apareixen a la figura 12.
Aquests indicadors estan formulats dins del model de la següent manera: el numerador recull el cost total associat a l’activitat o tasca analitzada
–pot ser més d’un codi, com s’aprecia en l’indicador corresponent a les escoles bressol– i a la seva dreta apareix entre parèntesis un codi que indica on
es troba localitzat aquest cost dins del model de costos, el denominador és la
unitat de referència que permet relativitzar i interpretar aquest cost total. En
aquest procés, els denominadors són el nombre d’alumnes i d’escoles.
Com comentàvem al principi d’aquest apartat, el cost associat a les escoles bressol i espais familiars per un import de més de 65 milions ens dóna
una idea sobre els recursos emprats, però no se’ns diu si aquest cost és excessiu o insuficient. En obtenir l’indicador veiem que el cost per alumne és
de 8.278,52, que ens facilita una informació comprensible i ens permet també incorporar elements de comparabilitat i de planificació en considerar el
cost associat a cada nova plaça d’aquestes escoles.

Figura 12. Indicadors. Procés Ensenyament.

5. Diferència amb el model de càlcul del cost efectiu
L’objectiu d’aquest apartat és explicar les diferències que existeixen
entre els resultats obtinguts en el càlcul dels costos dels serveis proveïts per
l’Ajuntament de Barcelona, segons s’utilitzi la metodologia de càlcul del
cost efectiu o la metodologia dels costos basats en les activitats.
De manera molt sintètica podríem dir el següent:
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1. Elements de cost considerats: La metodologia del cost efectiu considera menys conceptes de cost a l’hora de fer els càlculs. No té en
compte, per exemple, el capítol 3, corresponent a la despesa financera, ni una part molt significativa del capítol 4, com per exemple la
transferència a l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità), amb un
import l’any 2014 de 90,17 milions d’euros.
2. Programes pressupostaris: Considera els programes associats a la
prestació directa dels serveis i aquells indirectes associats a aquestes
polítiques de despesa, però no els costos indirectes associats a l’estructura organitzativa.
3. Serveis considerats: El nombre de serveis considerats com a obligatoris: 20, i els associats a les competències pròpies; 23, està molt
allunyat del nivell de detall facilitat pel model de costos ABC: 979
tasques.
4. Indicadors: Permeten obtenir el cost unitari i per tant comparar els
resultats tant entre diferents Administracions com en diferents moments del temps. En consonància amb l‘apartat anterior, el nombre
d’indicadors és menor que el del model de costos ABC. Els seus resultats són més agregats. Per exemple, pel cas del servei d’incendis,
sobre el cost total del servei apareixen dos indicadors: un sobre el
nombre de treballadors de la plantilla i un altre sobre el nombre de
vehicles destinats al servei. El seu èmfasi està a obtenir el cost de
producció del servei, quan en el model de costos ABC l’èmfasi es
posa en la determinació del cost per l’usuari/ciutadà.
Fruit de tot l’anterior, el resultat és que els costos imputats pel model
del cost efectiu representen un 57,23% dels costos imputats amb el mo
del de costos ABC per a l’any 2014. (1.165.818.904,95 pel cost efectiu i
2.037.093.970,09 pel model de costos ABC).
En resum, els imports de base considerats per a cada metodologia són
diferents tant en els elements com en els programes considerats; els serveis
estan molt més agrupats en el cost efectiu, que fa que els resultats obtinguts
es corresponguin més amb valors mitjans que amb valors representatius
d’un determinat servei, i finalment, l’orientació del cost és diferent, un cap a
la producció i un altre cap al ciutadà. De tot l’anterior es desprèn que la comparació dels resultats obtinguts entre aquestes dues metodologies pot dur a
importants errors interpretatius.
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6. Conclusions i línies de futur. El repte de l’avaluació i la
pressupostació analítica
En aquest article s’ha pretès explicar d’una manera senzilla una experiència real d’implantació de la comptabilitat analítica en el sector públic, i
específicament dels resultats del model ABC (Activity Based Costing) en
una gran organització pública local com és l’Ajuntament de Barcelona, per a
l’any 2015.
La finalitat última del model és que serveixi als gestors públics (polítics i tècnics) per millorar la seva gestió i dotar a la tècnica pressupostària
d’una informació cabdal a l’hora de prendre decisions en l’assignació de recursos... No és interessant que si un gestor públic decideix fer una determinada inversió (per exemple un centre cívic o una escola bressol), sàpiga a
priori quines implicacions pressupostàries tindran en el futur (quan costarà
el seu funcionament ordinari en termes de despesa corrent)?
També és important com a eina de transparència i corresponsabilització de la ciutadania... No és rellevant que el ciutadà sàpiga quan paga de
taxes per uns cursos que faci al centre cívic del seu districte? O de la seva
filla o fill petits a l’escola bressol? I quin és el cost real d’aquests serveis?
Quina és la subvenció per usuari receptor del servei que no es finança amb
la taxa o el preu que paga, sinó amb els impostos en general de tots els ciutadans?
Els ciutadans tenen dret a saber no només quant es gasta, sinó com es
gasta, i què se’n fan dels recursos que aporten al seu Ajuntament cada any.
El futur implica utilitzar aquesta informació que facilita la comptabilitat analítica com a veritable eina per a elaborar els pressupostos de cada
any, i en dotar-la, en l’assignació de recursos que esdevenen de les prioritats i decisions polítiques, de la component racional que les faci consistents
des del punt de vista de la sostenibilitat de les finances públiques. En cap
cas l’anàlisi de costos ha de posar en qüestió ni invalidar decisions polítiques de qualsevol tipus, només es tracta d’incorporar una informació útil
pel decisor polític que permeti valorar en un entorn de recursos escassos i
limitats les conseqüències quantitatives, en el present i en el futur, de les
decisions preses.
Avaluar en el temps els costos (el model de l’Ajuntament de Barcelona
ja té resultats 2014 i 2015, però la pretensió és disposar de sèrie temporal en
el futur), veure si n’hi ha hagut eficiència o no en la prestació dels serveis en
els diferents anys, incorporar aquesta informació a les tècniques d’elaboració del pressupost, així com la seva vinculació a altres tipus d’indicadors de
gestió (activitat i resultats), de qualitat (tècnica i percebuda) i també d’impacte en la població de les polítiques públiques, són els reptes de futur i les
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línies estratègiques que s’han de plantejar, al nostre entendre, en qualsevol
Administració pública.
Parlem d’ajudar a prendre decisions polítiques i avaluar-ne les conseqüències, tasca no fàcil moltes vegades en les organitzacions públiques.
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