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ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA-FINANCERA DE LA CONCESSIÓ DEL
SERVEI D’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS DE BREDA.
Expedient: X2022000481
1.- Objecte del servei i justificació del contracte de concessió de serveis
L’Ajuntament de Breda té establert un servei públic de piscina municipal que resta
obert a disposició dels usuaris durant un període aproximat de 100 dies anuals
(primera setmana de juny fins el dia 11 de setembre)
Les instal·lacions disposen d’un establiment de bar que dona servei als usuaris de les
piscines durant les hores que el servei roman obert, i també pot donar servei a
qualsevol persona que no utilitzi el servei de les piscines.
L'accés a l'espai on se situa el bar, està obert a totes les persones usuàries a
l’equipament de les piscines municipals i també restarà obert a qualsevol persona que
no sigui usuària del servei de les piscines. Per tant es tracta d’un servei de bar obert a
la població en general.
L’horari d’obertura es regirà per la normativa que regula l’activitat de l’establiment de
bar-cafeteria i consegüentment pot servir ininterrompudament durant l'horari d'obertura
d’aquest tipus d’establiment.
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El servei de bar es restringeix a begudes acompanyades o no de menjars, d'elaboració
ràpida, precuinada o senzilla, per a la seva consumició ràpida en el propi establiment o
per a repartiment a domicili, sempre que ho faci complint tots els requisits de la
normativa aplicable.
La regulació del servei estableix en el Plec de prescripcions tècniques i en el Plec de
clàusules administratives particulars que regulen el contracte de concessió.
El servei és susceptible de ser explotat econòmicament per un tercer derivant el risc
operacional a aquest.
Conforme a l’article 15 de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP) el contracte de concessió de serveis és aquell en
virtut del qual un o varis poders adjudicadors encomanen a títol onerós a una o
diverses persones, naturals o jurídiques, la gestió d’ un servei, llur prestació sigui de la
seva titularitat o competència i que la seva contrapartida estigui constituïda pel dret a
explotar els serveis objecte del contracte o per aquest dret acompanyat d’un preu.
Aquest dret d’explotació dels serveis implica la transferència al concessionari del risc
operacional, comprenent el risc de demanda, el de subministrament o ambdós.
S’entén per risc de demanda el corresponent a la demanda real dels serveis objecte
del contracte, en particular el risc de que la prestació dels serveis no s’ajusti a la
demanda. La transferència al concessionari del risc operacional implicarà la exposició
del servei a les incerteses del mercat.
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Per tot l’anterior, la elecció d’aquest model de contractació es troba justificada, donat
que per l’Ajuntament suposa traslladar el risc operacional al concessionari, qui podrà
gestionar amb el seu personal el servei, sense que l’ Ajuntament de Breda disposi de
personal ni de mitjans adequats per aquesta gestió.
Per altra banda, aquest risc comporta un estímul pel concessionari, donat que amb la
adequada gestió i optimització dels recursos, pot veure augmentada la demanda del
servei i per tant, els seus guanys. Tanmateix, aquest estímul servirà per que la gestió
de cara a l’usuari sigui la més efectiva i adequada, donat que un servei de qualitat
comportarà un increment de la demanda i aquesta, per la seva banda, dels guanys.
2.- Justificació de l’estudi
A l’expedient de contractació de la concessió del Servei consta un informe de
necessitat del contracte i un informe de secretaria-intervenció que posa de manifest
que com actuació prèvia a la contractació, l’Ajuntament ha d’elaborar un estudi que
valori la viabilitat económica-financera del Servei.
Així doncs, aquest estudi de viabilitat econòmica financera s’ha de redactar de
conformitat amb l’article 285 de la LCSP, norma que exigeix que en els contractes de
concessió de serveis la tramitació de l’expedient sigui precedida de la realització i
aprovació d’un estudi de viabilitat.
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L’article 285 de la LCSP estableix que, en els contractes de concessió de serveis la
tramitació de l’expedient haurà de ser precedida per la elaboració i aprovació d’un
estudi de viabilitat dels mateixos o, en el seu cas, d’un estudi de viabilitat econòmica
financera.
No s’estipula, no obstant en quins casos es podrà optar per una opció per un altre. El
contingut d’aquest estudi, per analogia, serà el que s’estableix a l’article 247.2 de la
LCSP corresponent a les actuacions preparatòries al contracte de concessió d’obres.
Es per aquest motiu que per determinar la idoneïtat d’una o d’altre figura d’estudi
atendrem al que estableix l’article 247.6 de la LCSP, que especifica que sempre que
sigui de forma motivada “per la naturalesa de la obra, per la seva finalitat o per la
quantitat de la inversió requerida,” es podrà substituir la elaboració d’un estudi de
viabilitat, per un estudi de viabilitat econòmica-financera quan es consideri suficient en
atenció a la naturalesa i finalitat de l’ obra o la quantitat de la inversió requerida.
En aquest cas, la contractació de la concessió de serveis per l’explotació del servei de
bar de les piscines, es considera objecte d’anàlisis de viabilitat econòmica-financera,
per la reduïda quantitat que comporta la explotació.
Així doncs el present document té per objecte desenvolupar els aspectes més
importants que configuren la gestió i la explotació, exponent les característiques i
realitzant una valoració i justificació de la viabilitat econòmica del servei que es
prestarà en aquesta Corporació local.
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3.- Compte d’explotació de l’activitat empresarial.
Per valorar les previsions d’ingressos i despeses l’Ajuntament de Breda disposa de les
dades declarades per la concessionària del període 2019-2021, mitjançant els seves
declaracions trimestrals del model 130 d’IRPF referents a l’explotació del servei de
cafe-bar (activitat 674-5).
Aquestes són les dades més reals sobre les quals es pot realitzar un estudi sobre la
previsió d’ingressos i despeses de l’explotació, i per tant sobre aquestes dades
s’articula el present estudi de viabilitat econòmica.
El compte de resultats ha estat el següent:
ANUALITAT
2019
2020
2021
Total
Mitjana

INGRESSOS (€)
31.371,93
17.222,73
24.803,64
73.398,30
24.466,10

DESPESES (€)
23.187,35
12.961,32
17.210,67
53.359,34
17.786,44

RESULTAT(€)
8.184,58
4.261,41
7.592,97
20.038,96
6.679,65

Els ingressos comptabilitzats són en concepte de vendes i serveis (import íntegre
sense IVA).
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Respecte a les despeses, s’integren tots els conceptes de compra de matèries
primeres i subministraments, seguretat social, primes d’assegurances, conservació i
reparació, serveis professionals aliens i altres despeses fiscalment deduïbles.
Cal tenir present que les dades declarades del període 2019-2021 afecten a un
període de dos anys que han estat afectats per la pandèmia del COVID. Els resultats
han estat llastrats per les restriccions temporals de tancament del servei i per les
limitacions i mesures de prevenció imposades o autoimposades pels propis usuaris del
servei.
Així es desprèn dels propis resultats, que posen de manifest que el COVID va afectar
especialment l’anualitat 2020 i parcialment la del 2021.
Malgrat que els pitjors moments de la pandèmia semblen ja haver passat i no es
preveuen noves restriccions ni suspensions del servei pels propers anys, als efectes
d’estimar les previsions d’ingressos pels propers anys es creu oportú calcular el valor
estimat del contracte en base a una mitjana d’ingressos dels tres últims anys.
L’article 101.1.b) de la LCSP estableix que el valor estimat dels contractes de
concessió de serveis es correspon amb l’import net de la xifra de negocis, sense
incloure l’IVA.

ÒRGAN

EXPEDIENT

INF

CONTRACTACIÓ

X2022000481

Codi Segur de Verificació: 08162e1e-274b-4b58-9090-428e481ad854
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_16365901
Data d'impressió: 05/04/2022 12:02:36
Pàgina 4 de 5

SIGNATURES

Í(0È2e1e-274b-4b58-9090-428e481ad854jÎ

DOCUMENT

1.- MERITXELL LÓPEZ RION (TCAT) (TAG), 24/03/2022 10:41

Cal tenir present que l’import net de la xifra de negocis es correspon amb la quantitat
total dels ingressos de l’empresa fruit de l’activitat ordinària de la mateixa, que es
correspon amb la venda de productes i serveis durant un determinat període de temps.
A aquesta quantitat hem de restar i deduir els impostos i cànons a pagar a
l’Ajuntament.
Per calcular de forma estimada els impostos a pagar, dependrà de si la persona
adjudicatària de la concessió sigui persona física o jurídica.
Per fer els càlculs estimatius, aquest estudi opta per fer-los sobre la base d’un
empresari individual. Aquest pagarà a compte trimestralment en concepte d’IRPF, un
20% dels ingressos computables menys les despeses fiscalment deduïbles.
En cas de resultar adjudicatària una societat mercantil, pagarà els seus beneficis en
funció de l’impost de societats que li correspongui tributar.
ANUALITAT

INGRESSOS (€)

IMPOSTOS (€)

CANON AJUNTAMENT €)

Mitjana
anual

24.466,10

1.335,93 *

1.000,00

IMPORT
NET
XIFRA NEGOCI (€)
22.130,17

* 20% de la mitjana de resultats.

4.- Viabilitat de la concessió
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Prenent els resultats de l’apartat anterior en quant al càlcul d’ingressos i costos de la
explotació de la concessió del servei, en virtut de les dades obtingudes de l’explotació
del servei durant els exercicis 2019-2021, es poden fer les següents estimacions:
Previsió de resultats durant la vigència del contracte:
ANUALITAT

IMPORT
NET
NEGOCI (€)
22.130,17
22.130,17
42.660,34

2022
2023
Total durada del
contracte
2024 *
22.130,17
2025 *
22.130,17
Total amb prorroga 88.520,68
incloses.
* Previsió de prorroga del contracte

XIFRA

DESPESES (€)

BENEFICI NET (€)

17.786,44
17.786,44
35.572,88

4.343,73
4.343,73
8.687,46

17.786,44
17.786,44
71.145,76

4.343,73
4.343,73
17.374,92

Les estimacions s’han fet sense comptar les variables que pot suposar els increments
d’IPC sobre els productes i els serveis durant els pròxims anys.
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No obstant, els plecs de clàusules econòmic administratives particulars preveuen que
en cas de pròrroga del contracte, la concessionària podrà revisar els preus de venda
del productes bàsics, que s’actualitzaran d’acord amb l’increment que hagi
experimentat l’IPC català durant el període natural 2022 a 2023.
5. Conclusió:
Per tot el que s’exposa anteriorment, es justifica la viabilitat econòmica de la concessió
que es pretén contractar.
Cal advertir que la demanda real del servei dependrà de la qualitat del servei que
presti la concessionària i la rendibilitat del negoci dependrà també de la gestió que faci
la concessionària de la despesa i de la compra i provisió del producte.
Les dades que es recullen en aquest informe es corresponen amb un servei mínim de
qualitat que haurà d’oferir el concessionari per que es compleixin les estimacions
previstes, suposant que l’ adjudicatari posarà tots els mitjans al seu abast per obtenir
la major demanda possible i fer rendible la seva explotació.
Breda, març de 2022.
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