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ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMIC I FINANCER DE LA CONCESSIÓ DE
SERVEI DE GESTIÓ DE LA PISCINA D’ESTIU MUNICIPAL DE CORBERA DE
LLOBREGAT.
1. OBJECTE DE JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI.
Com a documentació prèvia a la fase de licitació, es redacta aquest estudi de
viabilitat econòmic i financer per tractar i desenvolupar els aspectes més importants
de l’objecte del contracte exposant una valoració justificativa de la viabilitat
econòmica el servei sol·licitat.
Aquest estudi de viabilitat econòmic es redacta de conformitat amb l’article 285 de
la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic, per la qual es
traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
consell 2014/23/UE de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) pel qual en el
contracte de concessió de serveis la tramitació de l’expedient de contractació anirà
precedida de la realització d’un estudi de viabilitat d’aquest o, si s’escau, d’un
estudi de viabilitat econòmic i financer.
2. FINALITAT I JUSTIFICACIÓ DEL SERVEI.
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La finalitat del contracte és la gestió indirecta, mitjançant la concessió del servei de
gestió de la piscina d’estiu municipal ubicada al Carrer Josep Tarradellas 2-4.
Aquest contracte permetrà cobrir la demanda del servei de piscina d’estiu municipal
de Corbera de Llobregat.
3. JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE
SERVEIS.
Conforme l’article 15 LSCP, el contracte de concessió de serveis és aquell en virtut
del qual un o diversos poders adjudicadors encomanen a títol onerós a una persona
o diverses persones, naturals o jurídiques, la gestió d’un servei la prestació del qual
sigui de la seva titularitat o competència rebent una contrapartida per aquest dret
d’explotació.
Aquest dret d’explotació implica la transferència al concessionari del risc
operacional, abastant el risc de demanda, subministrament o tots dos. En aquest
sentit, s’entén per risc de demanda el que es deu a la demanda real dels serveis
objecte dels contracte, en particular el risc que la prestació dels serveis no s’ajusti a
la demanda.
L’elecció d’aquest tipus de contracte es troba justificada per la insuficiència de
mitjans. Ja que és un tipus de servei especialitzat fora de l’àmbit de l’administració
i que requereix d’uns coneixements i formació específics i un regim d’horaris propi.
En aquesta especialització es basa la justificació de l’elecció de la forma d’explotació
del servei escollida en atenció als beneficis que suposa per l’Ajuntament i,
concretament, la transferència del risc operacional, el que implica l’exposició del
servei a les incerteses del mercat.
La transferència del risc operacional queda justificada en el quadre següent, on es
poden veure les despeses i ingressos que hi ha hagut els darrers anys (sense
incloure els de pandèmia) i sent concloent la viabilitat de la concessió de servei
amb transferència del risc operacional per els beneficis que aquest servei comporta
a l’empresa adjudicatària.
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Any 2017
17.544,71 €
Salaris personal
346,90 €
Roba personal
Productes químics 1.412,24 €
146,74 €
Assegurança
2.005,00 €
Cànon
260,00 €
Publicitat
21.715,59 €
TOTALS

Any 2018
18.276,63 €
233,70 €
1.530,31 €
153,17 €
2.005,00 €
264,00 €

Any 2019
17.792,50 €
1.065,08 €
2.230,47 €
164,12 €
2.005,00 €
273,00 €

22.462,81 € 23.530,17 €

INGRESSOS
Any 2017
16.799,62 €
Abonaments
Entrades puntuals 7.734,21 €
1.480,21 €
Cursos natació
26.014,04 €
TOTALS

Any 2018
17.231,73 €
10.158,08 €
1.030,68 €

Any 2019
16.981,75 €
7.515,47 €
1.519,42 €

28.420,49 € 26.016,64 €

4. Durada del contacte.
La duració del servei s’estableix en 4 anys, amb possibilitat de ser prorrogat per
1 any més per acord exprés d’ambdues parts abans de la finalització del mateix,
i fixant l’execució del servei per a les temporades d’estiu.
5. Costos i ingressos del servei.
El servei de piscina d’estiu establert ha de complir com a mínim els següents
horaris d’obertura.
- L’obertura de la piscina es realitzarà entre els mesos de juny i setembre
(durant un termini màxim de 80 dies), pactant amb l’Ajuntament cada any
la data exacta d’obertura i tancament així com el període d’informació,
inscripció i venda d’entrades i abonaments.
- L’horari d’obertura de la instal·lació serà de dilluns a diumenge entre les
10.30 i les 20.00 hores.
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El servei
- 2
- 1
- 2

de piscina d’estiu ha de tenir mínim el personal següent:
socorristes.
coordinador.
administratius.

Els ingressos que rebrà l’empresa adjudicatària seran els rebuts de:
- Entrades puntuals.
- Abonaments.
- Altres possibles activitats establertes a la plica i d’acord amb l’Ajuntament.
6. Previsió d’ingressos i despeses del servei.
La previsió d’ingressos i despeses per aquest contracte en funció del preu de servei
a aplicar és la següent:

Feiner

Núm

Martí Guim Marzo

Signatura 1 de 1

Franja d'edat

PREVISIÓ INGRESSOS TEMPORADA
Entrada puntual
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Festiu

Núm
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previst

previst

Persones menors de 4 anys

0,00 €

Persones entre 4 i 17 anys
Persones entre 18 i 64 anys

3,57 €
5,10 €

647
585

4,13 €
5,90 €

529
870

Persones majors de 65 anys

3,31 €

44

3,83 €

25

TOTALS
Franja d'edat

5.438,93 €
Temporada

Persones menors de 4 anys
Persones entre 4 i 17 anys
Persones entre 18 i 64 anys

0,00 €
56,65 €
76,80 €

Persones majors de 65 anys

22,55 €

TOTALS 15.209,50 €
TOTAL INGRESSOS ENTRADES I
ABONAMENTS

0,00 €

7.413,52 €
Abonaments
Núm
Mensual
previst
0,00 €
83
36,00 €
133
48,00 €
13

15,00 €

3.684,79 €
5.751,15 €
5.751,15 €
548,56 €
1.724,34 €
154,68 €
3.050,11 €
265,67 €

Despeses generals

1.500,00 €
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30.605,95 €
BENEFICI
INDUSTRAL
8.175,50 €

22.430,45 €

TOTALS

Per establir el número de venta d’entrades i abonaments s’ha tingut en compte la
mitjana d’aquests venuts els anys 2017, 2018 i 2019.
Dins de salaris de personal s’ha establert el següent personal, dues socorristes,
dues administratives i una coordinadora seguint el conveni publicat al diari Oficial
de Catalunya RESOLUCIÓN TSF/1577/2018, de 12 de junio, por la que se dispone
la inscripción y la publicación del Convenio colectivo de trabajo de las empresas
privadas que gestionan equipamientos y servicios públicos, afectos a la actividad
deportiva y de ocio (código de convenio núm.79001905012002).
Per fer aquesta valoració del benefici industrial s’han agafat preus màxims
establerts i cànon mínim possible segons PCT. La seva variabilitat vindrà donada
per la oferta de l’empresa adjudicatària en possibles descomptes, baixes de preu,
activitats proposades i cànon establert.

Martí Guim Marzo

Martí Guim Marzo
Tècnic d’esports de Corbera.
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26
26

2.544,00 €

PREVISIÓ DESPESES TEMPORADA
Salari coordinador
Salari per dos administratius
Salari per dos socorristes
Roba personal
Productes químics
Assegurança
Cànon
Publicitat

Núm
previst
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Corbera de Llobregat a data de signatura digital.
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