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Presentació

Amb aquesta publicació volem orientar sobre
el model de gestió per costos com a eina per
gestionar els serveis i equipaments educatius
municipals. Sabem que els serveis públics de
qualitat només es poden mantenir si són viables.
Per això, és fonamental que els seus responsables disposin d’eines per conèixer en temps real
la situació econòmica del servei que gestionen.
Cal dir que el model de gestió per costos s’està introduint cada vegada amb més intensitat en
els serveis educatius municipals, un fet que demostra el compromís dels ajuntaments a l’hora
de voler mantenir el nivell de qualitat, l’impacte
i la viabilitat d’aquests serveis.
Durant la darrera crisi econòmica, davant la necessitat de mantenir els serveis públics, en molts
casos es va optar per reduir prestacions com
a resposta a les restriccions pressupostàries.
Això va posar sobre la taula la necessitat de trobar alternatives (organitzatives, de gestió o de
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finançament) que no provoquessin afectacions
sobre la quantitat i la qualitat de les prestacions. En aquest sentit, l’experiència ens diu que,
per plantejar-se aquestes altres opcions, és imprescindible disposar de sistemes de control de
costos que facilitin la presa de decisions partint
de paràmetres objectius que permetin mantenir
la qualitat dels serveis.
Per tot això, en aquesta publicació expliquem
els fonaments de la gestió per costos, un model que té com a objectiu informar en temps real
del grau d’eficiència dels diferents serveis i dels
marges d’actuació dels quals disposem per
incrementar aquesta eficiència al mateix temps
que controlem viabilitat i qualitat.
Espero que sigui del vostre interès i que pugui
aportar-vos informació útil per a la presa de decisions encaminades a la necessitat de garantir el nivell de qualitat en la prestació de serveis
que ens demana la ciutadania.

Rafael Homet i Ventayol
Diputat delegat d’Educació
Diputació de Barcelona
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01.

La gestió econòmica
dels serveis educatius:
la viabilitat com a garantia
de continuïtat i qualitat

En els darrers anys, si bé la reducció de finançament ha
estat present en pràcticament tots els serveis municipals,
els serveis educatius –molt especialment les escoles
bressol i altres serveis fora de l’ensenyament obligatori–,
han estat dels que sens dubte s’han vist més afectats.
El cas de les escoles bressol resulta paradigmàtic i il·
lustra perfectament la dinàmica, l’abast i les conseqüències d’aquesta crisi de finançament del sector públic
educatiu local. El servei d’escoles bressol tenia un sistema específic de finançament que –si més no a nivell
teòric– es repartia a terços entre tres agents:
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•

Els ajuntaments: prestadors del servei i titulars
de les escoles

Exemple

•

La Generalitat

En el cas de les escoles bressol, en els darrers anys s’ha produït una significativa
caiguda demogràfica
de la població de 0-3
anys, que no sembla
que hagi de millorar
significativament, almenys a curt termini.

•

Les famílies: usuàries del servei

Coincidint amb la davallada de recursos públics locals,
en el cas de les escoles bressol s’hi va afegir el fet que
la Generalitat retirés la seva part de finançament.
A més d’aquesta sobtada crisi de finançament, se li ha
afegit una important crisi de demanda. Això que, a priori, podria semblar un alleujament per a les dificultats
de finançament del sector, a la pràctica i com a conse-

GUIES DE POLÍTICA EDUCATIVA LOCAL

qüència de la impossibilitat de poder donar una resposta gestora ràpida i eficaç per part dels ajuntaments, ha
suposat un problema afegit: es mantenen els costos
de forma invariable (perquè la majoria d’ells es consideren fixos), però es produeix una davallada en els ingressos municipals procedents de taxes o preus públics
que aporten els usuaris.

Garantir
simultàniament

Quan s’esdevenen canvis tan significatius –ja sigui en el
finançament com en el volum de servei a prestar als ciutadans, com els que hem experimentat els darrers anys,
si no disposem de sistemes eficaços de control de costos, ens trobem abocats a dràstiques i poc raonades reduccions de prestacions amb efectes negatius sobre
l’oferta i la qualitat del servei.

La inexistència de sistemes eficaços de control
de costos impedeix a curt termini reaccionar
i plantejar alternatives organitzatives, de gestió
o de finançament que salvaguardin l’abast
i la qualitat dels serveis.

Qualitat:
Controlar i gestionar
els resultats

Així doncs, si es volen mantenir els serveis educatius en
l’àmbit municipal garantint com a mínim l’actual nivell
de qualitat i preservar-los, en la mesura del possible,
davant dels diferents escenaris econòmics que es puguin esdevenir, resulta imprescindible garantir-ne la viabilitat. Això difícilment s’aconseguirà sense la implantació d’un nou model de gestió que ens informi en temps
real tant del grau d’eficiència del nostre servei com dels
marges d’actuació de què disposem per incrementar-la.
El nostre objectiu ha de ser garantir simultàniament
qualitat i viabilitat. O, el que és el mateix, controlar
i gestionar els costos i, simultàniament, els resultats. Poc
sentit té garantir una qualitat que no podem mantenir ni,
encara menys, assegurar la viabilitat d’uns serveis sense fixar-ne un nivell de qualitat.
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Viabilitat:
Controlar i gestionar
els costos
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02.

Un nou concepte
de gestió integral dels
serveis públics: la gestió
per costos orientada
als resultats

La gestió per costos orientada al resultat
pretén optimitzar recursos en la prestació
dels serveis. Millora l’eficiència a través
de l’anàlisi d’alternatives de gestió i funcionament i l’eliminació de despeses que no aporten
valor, per evitar, en la mesura del possible,
que aquesta reducció de recursos
es converteixi en reduccions de serveis
o de la seva qualitat.

2.1. Qualitat i viabilitat

La gestió per costos implica prendre decisions polítiques
i gestores, tant en l’assignació de recursos com en aspectes organitzatius i de gestió, basant-se en la confrontació i la comparació de les nostres dades. Això vol dir
que hàgim de valorar sistemàticament la consistència
i raonabilitat dels costos que presenten els nostres serveis amb relació a altres paràmetres:

Solament aquesta doble concepció gestora, l’orientació al resultat i al cost de forma simultània i indivisible,
és la que pot permetre donar-nos la clau per al guany
d’eficiència que tant necessiten els serveis municipals
educatius. Controlant aquests dos factors assegurarem
disposar d’uns serveis educatius que garanteixin els estàndards de qualitat tècnica dels professionals i usuaris
i, alhora, uns costos unitaris per usuari raonables i assumibles. Per fer-ho possible cal disposar de:
•

•

Un sistema pràctic de càlcul de costos que proporcioni informació contínua per prendre decisions
en temps real.

L’impacte i eficàcia del servei: En les nostres valoracions cal passar de la xifra de cost total del servei a la de cost per usuari (cost/infant) i cost per
servei prestat (cost/plaça, cost/àpat, cost/hora instrument...).

•

Els costos en altres municipis, organitzacions
i serveis similars.

•

Els costos del servei propi en exercicis o períodes anteriors, si no han canviat les condicions
de prestació o demanda.

Un sistema d’informació de resultats en termes
de qualitat de servei, tant des del punt de vista tècnic (professionals) com del dels usuaris (famílies).

La gestió per costos implica conèixer els costos unitaris dels serveis per prendre les decisions de gestió, que s’han de prendre essencialment basant-se en
la comparació. Segurament caldrà comparar-se amb
altres organitzacions i serveis (amb altres unitats de territori o població).
8
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És aquesta triple comparació (amb el nostre resultat,
amb els nostres veïns i amb el nostre passat), freqüentment combinada, la que realment orientarà les nostres
decisions gestores –inclosa l’assignació política de recursos– i cap a l’actual model de gestió de costos orientat al resultat.

Amb aquesta informació, conjuntament amb la informació de resultat (activitat, qualitat tècnica, satisfacció de
les famílies....), podem començar a prendre decisions racionals de gestió i organització per tal de garantir l’eficiència i viabilitat del nostre servei d’acord amb:

Així doncs, a més d’avaluar el resultat tant des de la
perspectiva tècnica (indicadors de procés d’activitats...)
com dels usuaris (satisfacció, queixes...), també haurem
de ser capaços de determinar els costos unitaris (per servei, per usuari...), els costos fixos i variables de la nostra
activitat i els dèficits unitaris per servei.

•

La nostra capacitat financera real.

•

Les prescripcions que ens marca la (Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local).

•

La garantia de qualitat que ens demanden els ciutadans.

En tot cas, serem capaços de trobar la millor combinació entre qualitat i viabilitat del servei.
Exemple
A partir de l’anàlisi de costos d’un servei municipal
com per exemple el de les escoles bressol municipals, hem de ser capaços de respondre a preguntes
com les següents:
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•

Quant costa una hora del grup 0-1?

•

Quin preu hem d’establir al servei menjador
si volem recuperar un determinat percentatge
del cost?

•

Quins són els serveis amb un cost per usuari més
elevat?

•

Quin és el cost net del servei aquest any i els següents anys des de diferents hipòtesis de demanda?

•

Quina ha de ser la demanda mínima per obrir
una aula d’una escola bressol?

•

Quin és el cost d’una plaça no ocupada en una
escola bressol?
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2.2. El nou paper del gestor públic com
a responsable de la qualitat i la racionalitat
econòmica del servei
Sota la premissa que els serveis públics de qualitat només es poden mantenir si són viables, es genera una
important necessitat: que els responsables directes
d’aquests serveis disposin d’eines per saber en tot moment la situació econòmica en què es troben les escoles i els serveis que gestionen (escoles bressol, escoles
de música, escoles d’adults, etc.) perquè els sigui possible prendre les decisions adequades.
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La monopolització de la informació
del servei per part d’uns i de la informació
econòmica per part d’uns altres dificultava molt
el diàleg i, per descomptat, la presa de decisions en termes d’eficiència.
Fins fa ben poc, els responsables dels serveis coneixien molt bé com funcionaven els seus centres educatius,
però tenien un fort desconeixement de la situació econòmica de cada un d’ells. La gestió econòmica es limitava
–en el millor dels casos– a assegurar una liquidació del
pressupost de despesa sense desviació, totalment tutelada i dirigida pels serveis econòmics i per la intervenció
municipal. Aquests serveis, d’altra banda, desconeixien
quin n’era el funcionament, el volum d’usuaris, etc.
Tot i que totes les instàncies implicades en la gestió dels
serveis (equips directius dels centres, responsables municipals d’educació i intervenció municipal) comparteixen
l’objectiu que els serveis que l’Ajuntament presta a la ciutadania siguin de qualitat i econòmicament viables, la fragmentació de la informació ho fa extremadament difícil.

En aquest nou model de gestió dels serveis
públics, els gestors directes dels serveis han
de ser els que prenguin les decisions de racionalització de la despesa perquè –si disposen
d’una comptabilitat de costos ben estructurada– seran ells els que coneixeran amb més
exactitud on tenen sobrants de despesa
o de quines despeses poden prescindir.
El gestor és qui millor coneix les línies vermelles que no
es poden traspassar si es vol mantenir la qualitat del
servei. Així bona part de les decisions que fins ara prenien els serveis econòmics les han de passar a prendre
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els serveis prestadors: només els cal una bona formació
en comptabilitat de gestió.
L’equip directiu o gestor del servei ha de poder monitoritzar a temps real la situació econòmica del seu servei
i optar per decisions pedagògiques o organitzatives que,
a més, siguin econòmicament viables. La gestió econòmica dels serveis necessita eines àgils que facilitin la
presa de decisions, amb la mateixa velocitat amb què
es produeixen els canvis socials i demogràfics i amb la
seguretat d’estar preses amb la base sòlida que aporten les dades objectives.

Exemple
La Diputació de Barcelona, conscient de les especials dificultats i la vulnerabilitat dels serveis municipals
educatius especialment pel que fa a les escoles
bressol i les escoles de música, ha desenvolupat un
extens programa de capacitació de tècnics, gestors
i directius i d’una eina específica per a la gestió econòmica del servei.
Les eines de control de costos específiques per a escoles bressol i escoles de música permeten traduir
la informació econòmica i pressupostària en informació
útil per a la presa de decisions gestores. Tot i ser eines
estàndards, amb petits ajustos s’adapten fàcilment
a qualsevol organització, i permeten segregar el servei –escola bressol– i el servei –escoles de música–
en microserveis (com ara: espai migdia, àpat, acollida,
grup 0-1, hora de llenguatge musical, hora de classe de piano, etc.) i analitzar de forma individualitzada
la viabilitat de cada un d’ells.
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2.3. La informació necessària
per a la presa de decisions: el cost
per usuari i el cost per servei
La gestió per costos implica conèixer els costos unitaris dels serveis per prendre les decisions de gestió. Aquestes decisions les prendrem, com ja s’ha dit
abans, essencialment basant-nos en la comparació.
Per conèixer els costos unitaris i que aquesta informació sigui realment útil per a la presa de decisions
gestores, serà essencial que hi hagi una bona identificació i delimitació dels serveis unitaris.

Resulta evident que com més baix sigui qualsevol cost
en relació amb un període anterior, millor. Igualment, com
més competitiu sigui en relació amb altres municipis
o organitzacions, millor. Però tot això solament val si la
qualitat tècnica i el resultat percebut per la ciutadania
millora o, si més no, no empitjora.

L’ajustament de costos unitaris en els serveis
locals cal fer-lo mantenint l’orientació al resultat
des de la perspectiva tècnica i ciutadana.

La identificació ha de ser clara
i comparable, ha de permetre determinar
una responsabilitat unívoca i considerar
mesures alternatives de gestió.
Per a la determinació de costos unitaris, en la majoria dels casos haurem de recórrer a la identificació del servei (per exemple: cost per plaça, cost per
àpat). Aquesta referència a la unitat de servei té sentit
especialment en aquells serveis als quals els ciutadans poden acudir diverses vegades o que poden rebre de forma recurrent. En altres tipologies de serveis,
en aquelles en què el servei va indissolublement unit
a un ciutadà concret, pot ser més interessant utilitzar
el cost per usuari (per exemple, cost per infant de l’escola bressol, cost per usuari de l’acollida).

El coneixement dels costos unitaris dels serveis és el
que fa possible la seva comparació amb el resultat
percebut pel ciutadà, amb els costos d’altres unitats
o organitzacions de característiques similars (benchmarking) i amb els nostres propis costos històrics.

14
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03.

Conceptes bàsics
en la gestió per costos

El cost és igual a la despesa quan el bé
que adquirim té una durada inferior a un any.

Cost

3.1. El cost i els conceptes associats
Òbviament es consideren costos del nostre servei totes
les despeses formalment adscrites al programa pressupostari, però també (i això ja no és sempre tan obvi) totes aquelles despeses que generem nosaltres, encara
que estiguin gestionades per altres serveis.

Bé adquirit amb durada
inferior a un any

Despesa

En canvi, si la despesa es correspon amb un bé d’inversió (capítol VI del pressupost municipal de depeses),
aquella despesa no es pot considerar cost de l’exercici en la seva totalitat.

Les despeses d’inversió es converteixen
en costos a través de les amortitzacions.

El cost és el valor del consum de tots els recursos necessaris per poder produir un servei.

Exemple
En el cas dels costos de l’escola d’adults, el cost de
la neteja de l’equipament on es realitzen les classes.

La gestió pressupostària local ens té acostumats a treballar sota el concepte de despesa, però cost i despesa
no sempre són coincidents.
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Despesa

Bé d’inversió

Amortització

La principal diferència entre els resultats dels estudis de
costos i els de la liquidació del nostre pressupost vindrà del càlcul de les amortitzacions dels béns d’inversió
que utilitzi el nostre servei. Així, mentre en un exercici
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del pressupost municipal es pot incloure la totalitat de la
despesa associada a la construcció d’una nova escola
bressol, en el nostre estudi de costos només hi comptabilitzarem un any d’amortització de l’escola. Aquesta
amortització es calcularà dividint el cost total de l’edifici
entre els anys d’utilització.
L’inventari municipal és el document que recull tots
béns d’inversió que estan assignats a cada un dels serveis. Cal detallar-hi:
•

L’any d’adquisició (l’any en què es va realitzar
la despesa)

•

L’import total de l’adquisició

Hi ha un altre concepte que convé no confondre ni amb
el cost ni amb la despesa: el pagament.

El pagament es correspon amb la sortida
de diners de la tresoreria municipal, i es pot
realitzar en el mateix moment (o exercici)
en què es realitza la despesa o en moments
(fins i tot exercicis) posteriors.
Per realitzar el càlcul de costos del nostre servei, necessitarem disposar de la informació següent:
Pressupost municipal corrent
Liquidació dels capítols de despesa i ingrés 1 a 5.
Inventari de despesa
Detall quantificat de totes les inversions efectuades per
l’Ajuntament i que s’utilitzen en algun dels serveis; especialment aquells edificis afectats al servei i el seu mobiliari
(per exemple, l’edifici de l’escola bressol).

Pagament
En el mateix moment

Sortida de diners

Tresoreria municipal
En moments posteriors
(fins i tot exercicis posteriors)

18
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3.2. Els centres de cost
Un centre de cost és una unitat de producció
de serveis, funcionalment independent i amb
responsabilitat gestora, en la qual són fàcilment
segregables tant els recursos que utilitza com
les activitats que produeix.

Però en el nivell que ens ocupa (el de la gestió específica dels serveis educatius) haurem de filar més prim
i establir els nostres propis centres de cost. Així, en
un àmbit més específic com el dels serveis educatius,
en un nivell més operatiu, hem de delimitar els nostres propis centres de cost que es configuren també
com a veritables centres o activitats amb resultats específics, recursos assignables i responsabilitat gestora identificable.

Centres de cost:

El centre de cost compleix les característiques següents:

Exemple
En aquest nivell central,
alguns exemples són:

L’escola bressol (o cadascuna de les escoles
bressol en municipis
grans)
La gestió, vigilància
i manteniment dels
centres reglats
El programa d’ensenyament d’adults
(o l’escola municipal
de persones adultes)
L’escola de musica
(o el programa d’ensenyaments musicals)

20

Constitueixen una unitat diferenciada que realitza una
activitat o un conjunt d’activitats o serveis públics. Freqüentment, aquestes activitats o serveis es realitzen en
espais físics concrets.

Exemple

Tenen un responsable o gestor del servei.

En aquest nivell operatiu, alguns exemples són:

Possibiliten l’aïllament dels elements de cost i generen
informació específica per al gestor.
La delimitació del centre de cost –igual que la de programa pressupostari– ha de respondre a una necessitat gestora.

Des de la lògica global i centralitzada d’una gran organització municipal, els centres de cost delimitats
probablement correspondran a grans unitats gestores fàcilment assimilables a les unitats orgàniques
(tipus serveis o departaments, encara que de vegades també equipaments o, fins i tot programes pressupostaris).
Si ens situem en aquest nivell central (d’Ajuntament) de
serveis educatius, a penes es podran delimitar 3 o 4
centres de cost.
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Resultats específics

A l’escola bressol:
Espai migdia (àpat, descans)
Servei d’acollida
Grup P0

Recursos assignables

A l’escola de música:
Curs de sensibilització musical
Classe de combo
Curs avançat de guitarra
Responsabilitat
gestora identificable

GESTIÓ PER COSTOS DE SERVEIS EDUCATIUS MUNICIPALS
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Partint de les característiques de les funcions que realitzin, els centres de cost es poden dividir en:
Finals
Són aquells que realitzen activitats de caràcter finalista. Els beneficiaris de les activitats o serveis prestats per
aquests centres de cost són externs a l’organització. Inclouen serveis que tenen relació directa amb els ciutadans.

El cost total és un concepte important per fixar
taxes i preus públics, ja que està relacionat
amb l’esforç total requerit per prestar un servei.
També és un concepte que pot ser útil per comparar entre diferents entitats que presten el servei o per
comparar-lo amb el cost de prestació per part del sector privat.

Auxiliars (o medials)
Són aquells que realitzen activitats o presten serveis
complementaris als prestats pels centres finals (tecnoestructura de l’organització).

Els costos que generen els centres de costos
medials s’han de repartir entre els centres
de costos finals.

% Cost total

=
Costos directes

3.3. Tipologies de costos

Poden ser assignats específicament a
un servei i hi tenen una relació directa

3.3.1. Costos totals. Costos directes i costos indirectes

Indirectes
Costos que són consumits per diferents serveis i que hauran de ser prèviament repartits. Són consumits de forma
global per dos o més punts de referència i la seva assignació s’haurà de realitzar a través de criteris de repartiment.
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Costos de personal
(sous, seguretat social)
Costos d’equipament
(material educatiu,
càtering...)

El cost total d’un servei és la suma dels costos directes i indirectes:
Directes
Costos que podem assignar directament perquè li són
propis i no els consumeix cap altre servei. El gestor podrà
conèixer, controlar i influir –i, per tant, serà el responsable– la relació existent entre el seu consum i la prestació del servei.

Per exemple

+
Costos indirectes

Per exemple

Són els necessaris per al funcionament
de l’organització però no es poden assignar de forma fàcil o unívoca a un
servei específic

Costos indirectes
de serveis
(servei de consergeria,
servei de neteja...)
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La classificació dels components de cost d’un servei
o organisme en directes o indirectes depèn:
•

•

De la possibilitat i versemblança d’atribució específica a un centre de cost determinat i, a la pràctica,
de les possibilitats reals que té el gestor d’exercir-hi control.
Tant de l’estructura organitzativa existent a cada
organització com dels mecanismes de control que
s’hagin establert per a cadascun dels serveis.

No es pot definir de forma generalitzada una única relació
d’elements de cost en directes i indirectes per a tots els
organismes o serveis, però, en canvi, és possible afirmar que com més desagreguem els components de cost
(per exemple: consum elèctric detallat per equipaments,
personal distribuït per serveis, etc.) més costos passen
de ser indirectes a ser directes.

3.3.2. Costos fixos i variables
En l’apartat anterior hem vist que cadascun dels costos poden ser classificats com a directes o indirectes
en funció de la seva relació amb la producció del servei.
Com a gestors, a més de saber com imputar aquests
costos per calcular el cost total del servei, també ens
interessa saber com afecta una variació dels usuaris en
els costos. O, fins i tot, respondre a com afectaria la supressió d’un servei o recurs.
Per poder contestar això necessitem analitzar com reaccionaran els costos davant de canvis en el volum de
servei prestat. Veurem que cadascun dels components
de cost total pot ser considerat:

Cost fix

Des del punt de vista de la gestió és molt important minimitzar el volum de costos indirectes.
A diferència dels indirectes, els costos directes permeten:
•

Assignar responsabilitats gestores de forma clara.

•

Reduir el marge d’error per l’aplicació de criteris
de repartiment.

En el supòsit que sigui necessari aplicar criteris per repartir
costos als diferents centres de cost i a les activitats, és necessària l’elecció de l’inductor de cost que relacioni millor
el consum del recurs amb l’objectiu de cost.
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Cost variable

Cost semifix
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Exemple

Costos fixos

1.200

Els costos fixos són aquells que no canvien si augmenta o disminueix la quantitat de servei produïda (lloguer
de l’edifici, assegurances, amortitzacions).

1.000
800
600
400
200
0
80

85

90

95

100

Amb independència del volum d’alumnes matriculats,
el cost del lloguer de l’edifici és el mateix. El lloguer
d’un edifici és un exemple
de cost fix.

70

Si incrementen els alumnes al migdia, el cost total dels àpats incrementa.
Si els alumnes disminueixen el cost total dels àpats,
també. El servei de càtering
de l’espai migdia és un exemple de cost variable.

70

Si hi ha matriculats entre 3 i 8
nens a la classe de P0, el cost
total dels educadors no varia. Si hi ha matriculats més
alumnes i és necessari obrir
un altre grup, el cost educador passa a duplicar-se.
El cost de l’educador o tutor
d’una aula és un exemple
d’un cost semifix.

Exemple

Costos variables

700
600

Els costos variables són aquells que augmenten o disminueixen en funció de la quantitat de servei produïda
(material educatiu, menús diaris). Hi ha costos que s’incrementen quan incrementem el nombre d’usuaris i es
redueixen si aquests disminueixen.

500
400
300
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0
0
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60

Exemple

Costos semifixos

1,20

Els costos semifixos són aquells que romanen fixos per un
determinat nombre d’usuaris però que augmenten a partir
d’un cert nivell d’usuaris (costos de professorat, educadors). Són costos que es mantenen fixos fins a un volum
determinat d’usuaris i, si aquest incrementa, els costos
automàticament augmenten de forma molt considerable.

26

GUIES DE POLÍTICA EDUCATIVA LOCAL

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0

10

20

30

40

50

60

GESTIÓ PER COSTOS DE SERVEIS EDUCATIUS MUNICIPALS

27

Així doncs, diferenciar entre el cost fix i variable permet,
a més de diferenciar el cost de prestar un servei i l’estalvi de costos de no prestar-lo, avaluar la variació real
del cost quan es redimensiona el servei.
Quan es redueix el volum d’activitat o es deixa de prestar un servei, únicament s’eviten els costos variables. Per
tant, és del tot rellevant, abans de prendre qualsevol decisió que afecti el volum de servei prestat, conèixer quina
és la proporció entre costos fixos i variables.
Un gran nombre de components de cost que a curt termini són de caràcter fix, a llarg termini es converteixen
en variables. Així, a l’Administració pública la despesa
de personal es considera un cost marcadament fix. Tot
i això, a mitjà o llarg termini, pot convertir-se en un cost
variable –en la mesura que sigui possible–, a través de
la requalificació, la reassignació o la renovació cronològica de la plantilla.

Per tant, és fonamental abans de prendre
algunes decisions, com les d’externalitzar
un servei, conèixer quins són els costos fixos
que continuarem assumint –almenys a curt
termini– i quins són els costos variables
que determinaran l’estalvi real.

3.4. Fases del càlcul de costos
Per calcular els costos d’un servei mitjançant la metodologia de costos totals, és imprescindible seguir de forma
ordenada una sèrie de passos:

1

Identificació de tots els costos i classificació
en directes i indirectes

2

Identificació dels centres de cost i classificació en principals i auxiliars o medials

3

Assignació dels costos als diferents centres
de cost

4

Selecció de les unitats de servei i càlcul del
cost per unitat de servei

Identificació de tots els costos i classificació
en directes i indirectes

1

Com a gestors del servei, som coneixedors de la majoria
de costos necessaris per posar-lo en funcionament. I, si
bé som responsables de gestionar la majoria de despeses
associades, hi ha alguns costos que molt possiblement
no tindrem inclosos en el nostre pressupost sinó que es
gestionaran de forma centralitzada per part d’un altre
servei. Normalment aquests costos hauran de ser tractats com a costos indirectes. En són un exemple la neteja de l’edifici o el manteniment.

És necessari fer una llista exhaustiva de tots
els possibles costos associats al nostre servei
tant si estan inclosos al nostre programa
pressupostari com en un altre.
28
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Exemple

Exemple

En el següent quadre es presenten, a tall d’exemple,
alguns dels costos més significatius i generalitzables
del servei municipal d’escola de música:
Costos

Seguint amb l’exemple
de les escoles de música, podem fer l’assignació que s’estableix
en el quadre següent:

Despeses en personal

Costos directes

Personal docent (equip directiu, professorat)

Personal docent

Personal no docent (neteja, manteniment, administració)

Material didàctic

2

Identificació dels centres de cost i classificació
en principals i auxiliars o medials
Un dels aspectes claus per poder garantir disposar d’una
bona informació de costos unitaris recau en la definició
dels centres de cost principals. Per tant, és molt important saber què volem mesurar o de quins serveis volem
tenir informació abans de posar-nos a definir les diferents
seccions. Hem d’assegurar que als centres de cost principals que definim podem associar-hi recursos humans
i materials, unitats de serveis i, sobretot, usuaris.

Despeses en béns i serveis
Reparacions, manteniment, conservació

Costos indirectes

Materials (instruments, material didàctic, material d’oficina)

Personal d’administració

Subministraments (telèfon, electricitat, aigua, gas, llum)
Treballs i serveis d’altres organitzacions (publicitat, comunicació, lloguers, assegurances, serveis externs)

Subministraments
Amortitzacions

En els quadres següents hi ha exemples que poden servir com a estàndard per a la
majoria dels serveis d’escoles bressol municipals i les escoles municipals de música.

Altres (desplaçaments, despeses financeres)

Manteniment

Amortitzacions

Neteja

Escoles bressol

Edifici, mobiliari, equipaments, instal·lacions

Assegurances

Centres de cost
principals

Centres
de cost auxiliars

Centres de cost
principals

Grup 0-1 any

Administració

Curs de sensibilització Administració

Posteriorment, cadascun dels conceptes els classificarem entre directes i indirectes d’acord amb la capacitat
real de la nostra organització d’imputar-los directament
al servei o la necessitat d’aplicar un criteri de repartiment
quan el concepte de cost es consumeix per dos o més
centres de cost simultàniament.
Per a cada un dels costos indirectes haurem d’establir
un criteri de repartiment que relacioni de forma objectiva
el cost que es reparteix amb el volum de servei.
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Escoles de música

Grup 1-2 anys

Curs d’iniciació

Grup 2-3 anys

Curs elemental

Acollida
Permanència

Neteja
i manteniment
general

Curs avançat
Curs instrumental

Menjador

Combo

Altres (espai nadó,
familiar...)

Altres (Música
i salut, etc.)
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Centres
de cost auxiliars

Neteja
i manteniment
general
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60.000

Personal administració

20.000

20.000

Subministraments

15.000

15.000

Identifiquem els centres de cost i els
classifiquem en finalistes (principals) i auxiliars

Material didàctic

12.000

Amortitzacions

20.000

Manteniment

25.000

25.000

Ara podem assignar els costos directes als centres de cost finalistes
i els costos indirectes als centres
de cost auxiliars

Neteja

25.000

25.000

Assegurances

1.000

Total repartiment
primari

72.000

55.000

2.000

15.000

Repartim els costos auxiliars proporcionalment a la despesa primària de cada centre de cost finalista

Repartiment costos
administració

35.000

26.736

972

7.292

Repartiment costos
neteja i manteniment

50.000

38.194

1.389

10.417

Repartiment costos
generals

21.000

16.042

583

4.375

178.000

135.972

4.944

37.083

Total costos

Centres de cost finalistes
Costos indirectes
Centres de cost finalistes
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15.000

12.000
20.000

1.000
35.000

50.000

21.000

Permanència

Centres de cost finalistes

135.972

4.944

37.083

Unitats

Infants

Infants

Hores/
any

Hores/
any

Nombre d’unitats

20

20

200

300

Cost unitari

8.900

6.799

25

8124

Acollida

178.000

Total costos
Costos indirectes

General

Neteja
i manteniment

Administració

2.000

Permanència

43.000

Centres de cost auxiliars

Personal docent

Establim les unitats de mesura del
volum del servei i calculem el cost
unitari
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Acollida

Identifiquem els costos i els classifiquem en directes o indirectes

Grups
d’escolaritat

El gràfic següent mostra com es realitza
aquesta assignació:

Grups
d’escolaritat

El següent pas consisteix a repartir els costos entre els centres
de cost final i auxiliars. Primer
de tot, assignarem els costos
directes a cada un dels centres
de cost final. Seguidament, imputarem la resta de costos –els
indirectes– als centres auxiliars.
Finalment, serà necessari repartir els centres de cost auxiliars
entre els serveis finalistes.

Centres de cost finalistes

Total

Assignació dels costos
als diferents centres de cost

Exemple

Total

3
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4

Selecció de les unitats de servei i càlcul del cost per
unitat de servei

Un cop tenim els costos totals i les unitats de servei, únicament hem de calcular els indicadors de costos unitaris
de servei:

Cost total del servei principal
Nombre d’unitats de servei

Exemple

Escola bressol

En els quadres següents es defineixen els principals serveis que es realitzen en una escola de música i en una escola bressol municipal amb les seves unitats de mesura:

Servei

Unitats de servei

Grup 0-1 any

Nombre d’alumnes

Grup 1-2 anys

Nombre d’alumnes

Grup 2-3 anys

Nombre d’alumnes

Escola de música

Acollida

34

= Cost per unitat

Servei

Unitats de servei

Sensibilització

Minuts/alumne

Iniciació

Minuts/alumne

Elemental

Minuts/alumne

Avançat

Minuts/alumne

Instrumental

Minuts/alumne
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Permanència

Menjador

Nombre d’hores/any
Nombre d’alumnes
que utilitzen el servei
Nombre d’hores/any
Nombre d’alumnes
que utilitzen el servei
Nombre d’hores/any
Nombre d’alumnes
que utilitzen el servei
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04.

Lectura i interpretació
de resultats

Hem de tenir clar, però, que l’eficiència no és un valor absolut: no podem concloure que som o no ho som. L’eficiència és un valor relatiu que prové de la comparació:
som més o menys eficients que nosaltres mateixos en
un altre moment del temps o som més o menys eficients
que altres organitzacions que presten el mateix servei.
Per fer això no cal ser un especialista en costos ni un
gran expert en indicadors de gestió municipal. Però cal
ser un gestor responsable i amb les idees clares sobre
el control i la gestió per costos i resultats.

Exemple

L’import dels costos totals no és directament comparable ni entre organitzacions similars ni amb nosaltres
mateixos en un altre període. Estem parlant d’un import
absolut que no valora quant i quin tipus de servei hem
donat en cada moment.

No serveix de res saber que hem reduït el volum
total de costos si desconeixem si aquesta
reducció ha anat associada a una reducció
del volum total de servei o de la seva qualitat.
Els únics indicadors que poden valorar si hem incrementat l’eficiència o no són els de cost unitari o cost
per unitat de servei. Els costos unitaris ens informen de
quin ha estat el cost d’un servei concret en dos moments
del temps o en dues organitzacions similars.

El cost unitari ens indica el grau d’eficiència
de cadascun dels serveis prestats, ja que
és un indicador que relaciona el cost de servei
amb el volum de servei prestat.
36
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A continuació mostrem alguns exemples d’indicadors que informen del grau d’eficiència del nostre servei educatiu així com la interpretació dels resultats.

Cost mitjà del personal
docent de l’escola

Permet conèixer el cost mitjà del personal docent
i fer comparacions amb altres escoles sobre si el cost
dels docents s’apropa a la mitjana o no.

Cost total del personal docent
Nombre del personal docent

Cost del manteniment
per m2

Permet conèixer el cost de manteniment del centre
per m2. Podem comparar-lo amb exercicis anteriors,
entre diferents escoles del municipi o amb dades
d’entitats similars. Ens pot servir per comparar entre
alternatives de gestió directa o contractació externa.

Cost de manteniment del centre
Total m2
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Cost total unitari
per alumne

Cost total dels serveis
Nombre d’alumnes

Cost per àpat del servei
de menjador

Cost del servei de menjador

Quantifica el cost per cada alumne que hi ha a l’escola. És un indicador de gran utilitat a l’hora d’establir taxes o preus públics. Cal tenir present que un increment
del cost pot venir d’un increment dels costos totals
o d’una disminució alumnes. Si tenim places vacants
o grups incomplerts, encara que els costos totals es
mantinguin estables o fins i tot siguin menors, els costos per alumne poden incrementar considerablement.

Veiem, doncs, que la gestió per costos i resultats, tot i que
encara d’una manera incipient, comença a ser una realitat ferma als serveis educatius municipals, i està
demostrant que la seva implantació ha estat decisiva
a l’hora de mantenir el nivell de qualitat, l’impacte i la viabilitat a llarg termini dels serveis, tot i la crisi de finançament que han hagut de suportar.

Informa sobre el cost per àpat del servei de menjador. A part de poder-se comparar amb anys anteriors
o amb altres escoles, també ens permet comparar
el servei entre el cas d’una gestió directa i el d’una
gestió indirecta. I, si el comparem amb el preu públic
del servei de menjador, podem conèixer l’import de
la “subvenció” que es fa indirectament a cada família
que utilitza l’espai migdia.

Nombre d’àpats

Aportació de l’Ajuntament
per habitant

Aquest indicador permet aproximar de forma visual
quina seria l’aportació que fan els ciutadans mitjançant
les seves contribucions al pressupost municipal en la
cobertura del dèficit de les escoles bressol públiques.

Aportació de l’Ajuntament
al finançament del servei
Nombre d’habitants

Aportació de l’Ajuntament
per usuari

Aportació de l’Ajuntament
al finançament del servei
Nombre d’alumnes
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Aquest indicador ens quantifica la “subvenció” que
reben cada una de les famílies que tenen un infant
a l’escola per part de l’Ajuntament. L’aportació de
l’Ajuntament al finançament és la diferència entre el
cost total del servei de l’escola menys les aportacions
que fan les famílies a través del preu un cop descomptades les subvencions finalistes que rep l’Ajuntament
d’altres administracions.

GUIES DE POLÍTICA EDUCATIVA LOCAL

GESTIÓ PER COSTOS DE SERVEIS EDUCATIUS MUNICIPALS

39

Amb la col·lecció de publicacions Guies
de política educativa local volem posar a disposició dels governs locals uns materials
breus de consulta sobre l’aplicació de les polítiques educatives en l’àmbit municipal, orientat
a electes i càrrecs directius municipals amb
responsabilitats en l’àmbit de l’educació.
Les persones que exerceixen aquestes responsabilitats, especialment si es tracta del seu
primer mandat, es poden trobar amb dificultats
derivades de la manca de coneixement profund
de les competències i recursos disponibles
pels ajuntaments a l’empara d’una legislació
que moltes vegades no és prou clara. A més,
sovint el règim local i sectorial és objecte de
modificacions que dificulten el coneixement
d’una competència la interpretació de la qual
és diversa i es pot prestar a confusió.
Aquestes guies volen facilitar el desenvolupament de les tasques que exerceixen els
ajuntaments, abordant les diferents matèries
que afecten la gestió del dia a dia en l’àmbit
de l’educació.

40

GUIES DE POLÍTICA EDUCATIVA LOCAL

Àrea de Cultura Educació i Esports
Gerència de Serveis d’Educació
Comte d’Urgell, 187
Recinte Escola Industrial
08036 Barcelona
Tel. 934 022 950
o.pe.educació@diba.cat · diba.cat/educacio

