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OSCAR BUXERES SOLER, secretari general de l’Ajuntament de Sitges (Barcelona)
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 30 de novembre de
2020 va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
REGIDORIA D’ESPORTS
8.- APROVACIÓ DE L’ESTUDI DE VIABILITAT DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ
DE SERVEIS PER L’ORGANITZACIÓ DE LA MITJA MARATÓ I QUART DE
MARATÓ DE SITGES. 1403-000055-002141/2020
“Antecedents:
Vist que a l’àmbit municipal, amb caràcter general, els articles 25.2.m) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 66.3.n) del Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, reconeixen als municipis competències pròpies en matèria d’activitats i
instal·lacions culturals i esportives, ocupació del lleure i turisme.
Atès que aquestes competències s’han d’exercitar en el marc del Text Refós de la Llei
de l’Esport de Catalunya que, en el seu article 39, enumera i concreta les
competències municipals en aquesta matèria i, en particular, l’obligació de promoure
de forma general l’activitat física i l’esport en el seu àmbit territorial i de construir,
ampliar i millorar les instal·lacions esportives en el seu territori, vetllant per la seva
plena utilització.
Vist que els poders públics en general i els locals en particular, doncs, han de fer
realitat el dret social de tot ciutadà a desenvolupar i exercitar les seves facultats
físiques, intel·lectuals i morals, mitjançant un fàcil i lliure accés a l’activitat física i al
coneixement i a la pràctica de l’esport.
Atès que el Departament d’Esports de l’Ajuntament de Sitges té com a finalitat
promoure l’esport al municipi, ja sigui des de la vessant educativa, competitiva, de
lleure i solidària, per a la major diversitat de col·lectius i per a totes les edats.
Vist que també és un objectiu de l’Ajuntament la promoció d’esdeveniments esportius
ja siguin populars o de gran format que projectin a l’exterior la imatge de la vila
associada a esdeveniments i valors esportius.
Atès que la Mitja Marató de Sitges, és una cursa que històricament es realitza cada
any a Sitges, i que és una prova consolidada en el calendari esportiu del municipi i
com una prova remarcable a nivell autonòmic. S’ha gestionat a través de diverses
modalitats. En un inici va ser organitzada per diferents entitats esportives sense afany
de lucre del municipi. Posteriorment a l’any 1999 va ser l’Ajuntament de Sitges
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l’organitzador. Amb posterioritat s’encarregava l’organització a una entitat esportiva
amb arrelament al municipi (el Club Natació Sitges), i posteriorment han estat terceres
persones les interessades en continuar amb la realització de la cursa. En els darrers
anys l’Ajuntament ha mostrat la seva voluntat de recuperar el control total sobre
l’organització de la cursa, però encara no s’ha disposat del mitjans propis suficients per
a poder encarregar a un tercer la realització de la cursa.

Vist que la finalitat de l’organització de la cursa és la d’oferir a la ciutadania de Sitges i
al púbic en general, l’organització de diverses proves atlètiques com és la mitja
marató, el quart de marató i les curses infantils en un recorregut interurbà, tot gaudint
de llocs emblemàtics del municipi.
Atès que els principals objectius per portar a terme un esdeveniment d’aquestes
característiques són els de promocionar l’esport de l’atletisme en particular, la salut i
benestar de la població participant i la de promocionar Sitges, com un lloc de
destinació turística-esportiva de referència.
Vist que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (a partir
d’ara LCSP 2017) té per objecte té per objecte regular la contractació del sector públic,
a fi de garantir que la mateixa s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions,
publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre
els licitadors; i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i
control de la despesa, i el principi d'integritat, una eficient utilització dels fons destinats
a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant
l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure
competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.
Vist que l’article. 285.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que es
necessari realitzar un estudi de viabilitat que caldria aprovar amb caràcter previ a la
tramitació de l’expedient de contractació: “En los contratos de concesión de servicios
la tramitación del expediente irá precedida de la realización y aprobación de un
estudio de viabilidad de los mismos o en su caso, de un estudio de viabilidad
económico-financiera, que tendrán carácter vinculante en los supuestos en que
concluyan en la inviabilidad del proyecto. En los casos en que los contratos de
concesión de servicios comprendan la ejecución de obras, la tramitación de aquel irá
precedida, además, cuando proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo
248.1, de la elaboración y aprobación administrativa del Anteproyecto de construcción
y explotación de las obras que resulten precisas, con especificación de las
prescripciones técnicas relativas a su realización; y, además, de la redacción,
supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto de las obras.
En los supuestos en que para la viabilidad de la concesión se contemplen ayudas a la
construcción o explotación de la misma, el estudio de viabilidad se pronunciará sobre
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la existencia de una posible ayuda de Estado y la compatibilidad de la misma con el
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.”

Normativa aplicable:
1. Art. 14, 15 i 285.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 (LCSP 2017).
2. Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió.
3. Article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
4. Article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
5. Article 39 del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text
únic de la Llei de l'esport.
Fonaments:
La Directiva 2014/23/UE es refereix a les concessions com a contractes a títol onerós
mitjançant els quals un o més poders o entitats adjudicadores confien l’execució
d’obres o la prestació i gestió de serveis a un o més operadors econòmics.
L’article 15 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
defineix el contracte de concessió de serveis com aquell en virtut del qual un o varis
poders adjudicadors encomanen a títol onerós a una o varies persones, naturals o
jurídiques, la gestió d’un servei quina prestació sigui de la seva titularitat o
competència, i quina contrapartida vingui constituïda be pel dret d’explotar els serveis
objecte del contracte o be per aquest dret acompanyat del de percebre un preu.
El dret d’explotació dels serveis implicarà la transferència al concessionari del risc
operacional (art. 14.4. LCSP 2017) en el que s’inclou el risc de demanda o el de
subministrament, o tots dos. S'entén per risc de demanda el que es deu a la demanda
real de les obres o serveis objecte del contracte i risc de subministrament el relatiu al
subministrament de les obres o serveis objecte del contracte, en particular el risc que
la prestació dels serveis no s'ajusti a la demanda.
Es considera que el concessionari assumeix un risc operacional quan no estigui
garantit que, en condicions normals de funcionament, el mateix vagi a recuperar les
inversions realitzades ni a cobrir els costos en què hagi incorregut com a
conseqüència de l'explotació de les obres que siguin objecte de la concessió. La part
dels riscos transferits al concessionari ha de suposar una exposició real a les
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incerteses del mercat que impliqui que qualsevol pèrdua potencial estimada en què
incorri el concessionari no és merament nominal o menyspreable.
Segons la Resolució 32/2014, de 17 de febrer de 2014, del Tribunal Administratiu de
Contractació Pública de la Comunitat Autònoma de Madrid “el risc d’explotació és el
que te lloc per estar sotmès el contracte a les incerteses del mercat per noves
tendències d’aquest o el risc de demanda que es produeixi per un desajust entre
l’oferta i la demanda dels serveis per variacions que puguin produir-se o que els
ingressos no cobreixin íntegrament les despeses d’explotació”.
Per tant el risc operacional es deriva de factors que escapen al control de les parts. Els
riscos vinculats, per exemple, a la mala gestió, als incompliments del contracte per part
de l’operador econòmic o a situacions de força major son inherents a qualsevol tipus
de contracte i no serien considerats un risc operacional.
L'Administració pot gestionar indirectament, mitjançant contracte de concessió de
serveis, els serveis de la seva titularitat o competència sempre que siguin susceptibles
d'explotació econòmica per particulars. En cap cas es poden prestar mitjançant
concessió de serveis els que impliquin exercici de l'autoritat inherent als poders públics
(art. 284, LCSP 2017). D’acord amb l’anterior article, l’única forma de gestió indirecta
dels serveis de la seva titularitat o competència per part de l’Administració, serà
mitjançant el contracte de concessió de serveis o, en el seu cas, mitjançant un
contracte de serveis que comporti prestacions directes en favor dels ciutadans.
El concessionari te dret a les contraprestacions econòmiques que es prevegin al
contracte, entre les que s’inclourà una retribució fixada en funció de la utilització del
servei.
Respecte el règim de subcontractació en el contracte de concessió de serveis, al que
es refereix l’article 296 de la LCSP 2017, disposa que en aquests casos la
subcontractació solament podrà recaure sobre prestacions accessòries, resultant
d’aplicació el que estableixen els articles 215, 216 i 217 de la citada llei, en els que
s’estableix el règim jurídic de la subcontractació en els contractes del sector públic.
En els contractes de concessió de serveis, l’Administració podrà modificar, únicament
per raons d’interès públic, les característiques del servei contractat i les tarifes que ha
de ser abonades pels usuaris, sempre que així s’hagi previst als plecs de clàusules
particulars, d’acord amb el que indica a l’article 204 de la LCSP 2017 i, en relació a
l’article 290 de la mateixa (modificació del contracte de concessió de serveis i
manteniment de l’equilibri econòmic).

Vist el Decret d’alcaldia núm. 1041/20, de data 6 de setembre, de modificació del
Decret d’Alcaldia núm. 765/2020 que modifica que modifica els anteriors Decrets
d’alcaldia núm. 656/2019, 782/2019, 1438/2019 i 759/2020, relatius a la delegació
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d’atribucions en favor de la Junta de Govern Local, a la creació de regidories i
delegacions d’atribucions en favor dels seus titulars.
Vist el Decret d’alcaldia núm. 766/20, de data 1 de juliol, de modificació dels Decrets
531/2019 i 760/2020 de nomenaments dels membres de la Junta de Govern Local i
Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Sitges, i d’establiment de la periodicitat de les
seves sessions.

Vistes les conclusions de l’informe proposta s’adopten els següents acords:
Primer.- Aprovar l’estudi de viabilitat per a la licitació del contracte de concessió de
serveis per a l’organització de la Mitja Marató i Quart de Marató, que figura com a
annex a la present proposta.
Segon.- Donar trasllat del present acord al Departament de Contractació pel seu
coneixement i efectes.
ANNEX
“ESTUDI DE VIABILITAT CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS PER A
L’ORGANITZACIÓ DE LA MITJA MARATÓ I QUART DE MARATÓ DE SITGES”
Sota el marc normatiu de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (a
partir d’ara LCSP 2017), s’elabora el present estudi que ha de ser aprovat prèviament
a la tramitació de l’expedient de contractació de la concessió de serveis per
l’organització de la Mitja Marató i Quart de Marató de Sitges.
En aquest document es desenvolupen els aspectes més rellevants que configuren la
gestió i explotació exposant les característiques i realitzant una valoració i justificació
de la viabilitat econòmica del serveis que es prestarà per aquesta entitat local.
A) ANTECEDENTS
Antecedents històrics
A l’àmbit municipal, amb caràcter general, els articles 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 66.3.n) del Decret Legislatiu
2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, reconeixen als municipis competències pròpies en matèria d’activitats i
instal·lacions culturals i esportives, ocupació del lleure i turisme.
Aquestes competències s’han d’exercitar en el marc del Text Refós de la Llei de
l’Esport de Catalunya que, en el seu article 39, enumera i concreta les competències
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municipals en aquesta matèria i, en particular, l’obligació de promoure de forma
general l’activitat física i l’esport en el seu àmbit territorial i de construir, ampliar i
millorar les instal·lacions esportives en el seu territori, vetllant per la seva plena
utilització.
Els poders públics en general i els locals en particular, doncs, han de fer realitat el dret
social de tot ciutadà a desenvolupar i exercitar les seves facultats físiques,
intel·lectuals i morals, mitjançant un fàcil i lliure accés a l’activitat física i al
coneixement i a la pràctica de l’esport.
El Departament d’Esports de l’Ajuntament de Sitges té com a finalitat promoure l’esport
al municipi, ja sigui des de la vessant educativa, competitiva, de lleure i solidària, per a
la major diversitat de col·lectius i per a totes les edats.
També és un objectiu de l’Ajuntament la promoció d’esdeveniments esportius ja siguin
populars o de gran format que projectin a l’exterior la imatge de la vila associada a
esdeveniments i valors esportius.
La Mitja Marató de Sitges, és una cursa que històricament es realitza cada any a
Sitges, i que és una prova consolidada en el calendari esportiu del municipi i com una
prova remarcable a nivell autonòmic. S’ha gestionat a través de diverses modalitats.
En un inici va ser organitzada per diferents entitats esportives sense afany de lucre del
municipi. Posteriorment a l’any 1999 va ser l’Ajuntament de Sitges l’organitzador. Amb
posterioritat s’encarregava l’organització a una entitat esportiva amb arrelament al
municipi (el Club Natació Sitges), i posteriorment han estat terceres persones les
interessades en continuar amb la realització de la cursa. En els darrers anys
l’Ajuntament ha mostrat la seva voluntat de recuperar el control total sobre
l’organització de la cursa, però encara no s’ha disposat del mitjans propis suficients per
a poder encarregar a un tercer la realització de la cursa.
La finalitat de l’organització de la cursa és la d’oferir a la ciutadania de Sitges i al púbic
en general, l’organització de diverses proves atlètiques com és la mitja marató, el quart
de marató i les curses infantils en un recorregut interurbà, tot gaudint de llocs
emblemàtics del municipi.
Els principals objectius per portar a terme un esdeveniment d’aquestes
característiques són els de promocionar l’esport de l’atletisme en particular, la salut i
benestar de la població participant i la de promocionar Sitges, com un lloc de
destinació turística-esportiva de referència.
Antecedents jurídics / Fonaments
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP 2017) té per
objecte regular la contractació del sector públic, a fi de garantir que la mateixa s'ajusta
als principis de llibertat, d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels
procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors; i d'assegurar, en
connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, i el principi
d'integritat, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres,
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l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició
prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció
de l'oferta econòmicament més avantatjosa.
L’article. 285.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que es necessari
realitzar un estudi de viabilitat que caldria aprovar amb caràcter previ a la tramitació de
l’expedient de contractació: “En los contratos de concesión de servicios la tramitación
del expediente irá precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad
de los mismos o en su caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera, que
tendrán carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la inviabilidad del
proyecto. En los casos en que los contratos de concesión de servicios comprendan la
ejecución de obras, la tramitación de aquel irá precedida, además, cuando proceda de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 248.1, de la elaboración y aprobación
administrativa del Anteproyecto de construcción y explotación de las obras que
resulten precisas, con especificación de las prescripciones técnicas relativas a su
realización; y, además, de la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del
correspondiente proyecto de las obras.
En los supuestos en que para la viabilidad de la concesión se contemplen ayudas a la
construcción o explotación de la misma, el estudio de viabilidad se pronunciará sobre
la existencia de una posible ayuda de Estado y la compatibilidad de la misma con el
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.”
La Directiva 2014/23/UE es refereix a les concessions com a contractes a títol onerós
mitjançant els quals un o més poders o entitats adjudicadores confien l’execució
d’obres o la prestació i, gestió de serveis a un o més operadors econòmics.
L’article 15 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
defineix el contracte de concessió de serveis com aquell en virtut del qual un o varis
poders adjudicadors encomanen a títol onerós a una o varies persones, naturals o
jurídiques, la gestió d’un servei quina prestació sigui de la seva titularitat o
competència, i quina contrapartida vingui constituïda be pel dret d’explotar els serveis
objecte del contracte, o be per aquest dret acompanyat del de percebre un preu.
El dret d’explotació dels serveis implicarà la transferència al concessionari del risc
operacional (art. 14.4. LCSP 2017) en el que s’inclou el risc de demanda o el de
subministrament, o tots dos. S'entén per risc de demanda el que es deu a la demanda
real de les obres o serveis objecte del contracte i risc de subministrament, el relatiu al
subministrament de les obres o serveis objecte del contracte, en particular el risc que
la prestació dels serveis no s'ajusti a la demanda.
Es considera que el concessionari assumeix un risc operacional quan no estigui
garantit que, en condicions normals de funcionament, el mateix vagi a recuperar les
inversions realitzades, ni a cobrir els costos en què hagi incorregut com a
conseqüència de l'explotació de les obres que siguin objecte de la concessió. La part
dels riscos transferits al concessionari ha de suposar una exposició real a les
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incerteses del mercat que impliqui que qualsevol pèrdua potencial estimada en què
incorri el concessionari no és merament nominal o menyspreable.
Segons la Resolució 32/2014, de 17 de febrer de 2014, del Tribunal Administratiu de
Contractació Pública de la Comunitat Autònoma de Madrid “el risc d’explotació és el
que te lloc per estar sotmès el contracte a les incerteses del mercat per noves
tendències d’aquest o el risc de demanda que es produeixi per un desajust entre
l’oferta i la demanda dels serveis per variacions que puguin produir-se o que els
ingressos no cobreixin íntegrament les despeses d’explotació”.
Per tant, el risc operacional es deriva de factors que escapen al control de les parts.
Els riscos vinculats, per exemple, a la mala gestió, als incompliments del contracte per
part de l’operador econòmic, o a situacions de força major son inherents a qualsevol
tipus de contracte i no serien considerats un risc operacional.
L'Administració pot gestionar indirectament, mitjançant contracte de concessió de
serveis, els serveis de la seva titularitat o competència sempre que siguin susceptibles
d'explotació econòmica per particulars. En cap cas es poden prestar mitjançant
concessió de serveis els que impliquin exercici de l'autoritat inherent als poders públics
(art. 284, LCSP 2017). D’acord amb l’anterior article, l’única forma de gestió indirecta
dels serveis de la seva titularitat o competència per part de l’Administració, serà
mitjançant el contracte de concessió de serveis o, en el seu cas, mitjançant un
contracte de serveis que comporti prestacions directes en favor dels ciutadans.
El concessionari te dret a les contraprestacions econòmiques que es prevegin al
contracte, entre les que s’inclourà una retribució fixada en funció de la utilització del
servei.
Respecte el règim de subcontractació en el contracte de concessió de serveis, al que
es refereix l’article 296 de la LCSP 2017, disposa que en aquests casos la
subcontractació solament podrà recaure sobre prestacions accessòries, resultant
d’aplicació el que estableixen els articles 215, 216 i 217 de la citada llei, en els que
s’estableix el règim jurídic de la subcontractació en els contractes del sector públic.
En els contractes de concessió de serveis, l’Administració podrà modificar, únicament
per raons d’interès públic, les característiques del servei contractat i les tarifes que ha
de ser abonades pels usuaris, sempre que així s’hagi previst als plecs de clàusules
particulars, d’acord amb el que indica a l’article 204 de la LCSP 2017 i, en relació a
l’article 290 de la mateixa (modificació del contracte de concessió de serveis i
manteniment de l’equilibri econòmic).

B) ESTUDI DE VIABILITAT
1 Relació d’Ingressos
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1.1 Ingressos per inscripcions dels participants
Actualment la previsió de participants inscrits en els diferents trams de venda és la
següent:

CURSA

PARTICIPANT
S

1/2
marató
1/4marató
Infantils
TOTAL

INSCRIPCIÓ
ANTICIPADA

1.975
875
150
3.000

988

20 €

15 DIES
ABANS
889

23 €

TOT
AMB
IVA

DIA CURSA
99

25 €

42.660 €

438
16 €
394
18 €
44
21 € 15.006 €
75
2€
75
3€
0
0€
375 €
1.500 26.900 € 1.358 27.754 € 143 3.388 € 58.041 €
TOTAL SENSE IVA 47.968 €

1.2 Altres ingressos operatius
Els altres ingressos que es podrien aconseguir serien els provinents del servei de bar.
Servei de bar
CONCEPTE
Pizzes i similars
Entrepans
Consumicions
begudes
Cafès - Tès
Vendes diverses

PREU
Amb Sense
iva
Iva
9,00 € 8,41 €
3,00 € 2,80 €
1,50 €

COST
DIRECT
E
5,10 €
0,60 €

VENDE
S

INGRESSO
S

COST
DIRECTE

150
600

1.227,27 €
1.636,36 €

1.227,27 €
1.636,36 €

2.181,82 €

2.181,82 €

1,40 €

0,30 €

1.600

1,25 € 1,17 €
2,00 € 1,87 €
TOTAL

0,18 €
0,23 €

550
550

625,00 €
625,00 €
1.000,00 € 1.000,00 €
6.670,45 € -1.827,75 €

Ingressos bar
Despeses bar
Costos Directes
RRHH
Muntatge taules, para-sols, office i neveres
Resultat bar (comptat com a ingressos)

6.670,45 €
-3.068,92 €
-1.827,75 €
-741,17 €
-500,00 €
3.601,53 €

2 Relació de Despeses
2.1 RRHH
Les despeses que s’hauran de preveure en RRHH són les següents:
2.1.1 Personal de l’empresa
-Organització: es preveu que l’empresa destini el flux d’hores setmanals següents:
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MESOS

HORES SETMANA

Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener (2 primeres setmanes)
Gener (resta setmanes)
TOTAL HORES ANUALS

10
12
12
40
40
12

HORES MES
43
51,6
51,6
172
80
27,6
425,8

El cost hora d’aquest personal es preveu a raó de 16,5€ l’hora, i s’ha calculat en base
al conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen equipaments i
serveis públics, afectes a l’activitat esportiva i de lleure (codi de conveni núm.
79001905012002), prenent com a referència el salari anual del grup 1 (Director/a
tècnic, Director/a d’instal·lació, Cap de departament, Coordinadors/es).
-Auxiliars/es de cursa: Es preveuen 8 persones durant 4 hores pel dia de la cursa, amb
un total de 32 hores a raó del mateix cost de 16,5€/hora, que en el cas del personal de
l’organització, ja que es tracta d’una tasca puntual i en diumenge.
-Vigilància i seguretat: Es preveuen 8 persones durant 6 hores pel dia de la cursa, amb
un total de 48 hores a raó del mateix cost de 16,5€/hora que en el cas del personal de
l’organització, ja que es tracta d’una tasca puntual i en diumenge.
-Personal divers: Es preveuen 140 hores de contractació de personal durant el
dissabte i el diumenge per als muntatges i desmuntatges, (així com per a atendre
possibles mancances i situacions puntuals que no puguin ser cobertes pel personal
col·laborador), a raó del mateix cost de 16,5€/hora que en el cas del personal de
l’organització, ja que es tracta d’una tasca puntual i en dissabte i diumenge.

RRHH
Estructura organitzativa
Contractacions autònoms
Contractació auxiliars curses
Contractació vigilància i
seguretat
TOTAL

TOTAL
HORES
425,80
140,00
32,00
48,00

16,50 €
16,50 €
16,50 €

TOTAL
(sense IVA)
7.027,20 €
2.310,49 €
528,11 €

16,50 €

792,17 €

COST/HORA

10.657,97 €

2.1.2 Personal col·laborador
El personal col·laborador, malgrat que es tracti de persones que col·laboren
voluntàriament, haurien d’anar uniformats, cobrir-los amb una assegurança i donar-los
hidratació i alimentació mentre duri la seva col·laboració en l’esdeveniment. S’han
estimat els següents costos:
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COL·LABORADOR/ES
Assegurança
Esmorzar / beguda
Vestuari (armilla refractant i
samarreta)

PREU
UNITARI
360€
15€
5€

UNITAT

TOTAL (sense IVA)

1
30

360 €
450 €

30

150 €

TOTAL

960 €

2.1.3 Presentador/a
Es preveu comptar amb un presentador/a per animar la festa i llençar els missatges
per megafonia necessaris. El cost està inclòs dins dels RRHH de l’estructura
organitzativa (auxiliars cursa).
2.1.4. Ràdio Quixots Internacional
El cost és de 600€. (inclou 10 persones i un coordinador, els equips de radio
freqüència i els peatges dels desplaçaments).
2.2 Àrea Esportiva:
2.2.1 Avituallaments
AVITUALLAMENTS

PREU UNITARI UNITATS
0,00 €
0,50 €
0,15 €

Aigua (de l’aixeta)
Fruita
Gots

5.970
2.370
5.970

TOTAL

TOTAL
(sense IVA)
0,00 €
1.185,00 €
895,50 €
2.080,50 €

2.2.2 Serveis mèdics
SERVEIS MÈDICS
Ambulància medicalitzada
Servei mèdic de les curses
infantils
Punt mèdic arribada

PREU UNITARI

UNITATS

525,00 €

4

TOTAL
(sense IVA)
2.100,00 €

260,00 €

1

260,00 €

200,00 €

1

200,00 €
2.560,00 €

TOTAL

2.2.3 Cronometratge
CRONOMETRATGE
Servei cronometratge bàsic i
controls
Confecció dorsals trepats 1 cara
Gestió servei inscripcions

PREU UNITARI UNITATS
1.200,00 €
0,40 €
0,25 €

1
3.000
3.000

TOTAL
(sense IVA)
1.200,00 €
1.200,00 €
750,00 €
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Xips lloguer (en línia)
Xips lloguer (fira)
Despeses financeres "La Caixa"
(1%)
TOTAL

4,00 €
3,00 €
0,01 €

300
100

1.200,00 €
300,00 €

54.095 €

546,54 €
5.196,54 €

2.2.4 Resta àrea esportiva
RESTA ÀREA ESPORTIVA
Servei de fisioteràpia
Medalles per cada esportista
Trofeus
«Llebres»
TOTAL

PREU UNITARI

UNITATS

50,00 €
0,50 €
50,00 €
25,00 €

12
3.000
12
10

TOTAL
(sense IVA)
600,00 €
1.500,00 €
600,00 €
250,00 €
2.950,00 €

2.3 Àrea logística
2.3.1 Transports i logística
TRANSPORTS I LOGÍSTICA
Tanques
Muntatge tanques
Autocars
Peatges i benzina
Allotjament
Manutenció

PREU UNITARI UNITATS
11€
16,5€
300€
0,19 €
2,00 €
10,00 €

300
100
1
500
150
6

TOTAL

TOTAL
(sense IVA)
3.300,00€
1.650,00€
300,00€
95,00 €
300,00 €
60,00 €
5.705,00€

2.3.2 Infraestructures (desmuntables i fixes)
INFRAESTRUCTURES

PREU UNITARI UNITATS

Pancartes
Roll-ups
Trust
Arc d'arribada
Calaixos de sortida
Catifa d’arribada
Taules
Cadires
Cons
Carpes 4 x 4 m
Cabines WC sanitàries
Cronòmetre oficial

30,00 €
40,00 €
300,00 €
700,00 €
30,00 €
100,00 €
8,00 €
5,00 €
0,80 €
20,00 €
90,00 €
250,00 €
TOTAL

15
5
2
1
10
1
35
24
300
4
10
2

TOTAL
(sense IVA)
450,00 €
200,00 €
600,00 €
700,00 €
300,00 €
100,00 €
280,00 €
120,00 €
240,00 €
80,00 €
900,00 €
500,00 €
4.470,00 €
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2.3.3 Lloguer de material
LLOGUER MATERIAL

PREU UNITARI UNITATS

Magatzem mòdul
Cotxe escombra

450,00 €
40,00 €

1
1

TOTAL
(sense IVA)
450,00 €
160,00 €
610,00 €

TOTAL

2.3.4 Servei de megafonia i il·luminació
SERVEI DE MEGAFONIA I
IL·LUMINACIÓ
So
Focus

PREU UNITARI UNITATS
300,00 €
25,00 €

1
20

TOTAL
(sense IVA)
300,00 €
500,00 €
800,00 €

TOTAL

2.3.5 Altres serveis de logística
ALTRES SERVEI DE LOGÍSTICA PREU UNITARI UNITATS
Material "oficina"

5,00 €

30

TOTAL
(sense IVA)
150,00 €
150,00 €

TOTAL

2.3.6 Imprevistos: 3% sobre el pressupost de logística, 11.735,00€: 352,05€

2.4 Àrea de promoció, màrqueting i comunicació
2.4.1 Màrqueting
MÀRQUETING
Web
App mòbil
Gestor comunicador i enviament eInsercions
publicitàries
mails
Servei de fotografia i vídeo
TOTAL

PREU
UNITARI

UNITATS

150,00 €
2.000,00 €
220,00 €
135,00 €
225,00 €

1
1
1
1
1

TOTAL
(sense IVA)
150,00 €
2.000,00 €
220,00 €
135,00 €
225,00 €
2.730,00 €

2.4.2 Espais premsa
ESPAIS PREMSA

PREU UNITARI

UNITATS

800,00 €

1

Campanya ràdio i premsa
( amb col·laboradors)
TOTAL

TOTAL
(sense IVA)
800,00 €
800,00 €

13

ESPORTS

Ajuntament de Sitges - P0827000A - Plaça Ajuntament, s/n - 08870 Sitges - Tel. 938117600 - Atenció ciutadana Tel. 010 - ajuntament@sitges.cat - www.sitges.cat - seu.sitges.cat carpeta.sitges.cat

1403-000055-002141/2020
CONTRACTACIO PER L'ORGANITZACIÓ DE LA MITJA MARATÓ DE SITGES
2022-2025

2.4.3 Fira del corredor/a
PREU
UNITARI

FIRA DEL CORREDOR/A
RRHH1
Lloguer sala

UNITATS

1.275,00€

TOTAL
(sense IVA)
0,00 €
1.275,00 €
1.275,00 €

1

TOTAL

2.4.5 Samarretes i marxandatge
SAMARRETES I
PREU UNITARI UNITATS
MARXANDATGE
Samarretes
3,30 €
3.600
Bossa corredor/a (polipropilè)
0,20 €
3.600
TOTAL

TOTAL
(sense IVA)
11.880,00 €
720,00 €
12.600,00 €

2.5 Àrea administrativa i general
2.5.1 Administrativa i general
ADMINISTRATIVES I
GENERALS
Contracte asseg. RC
Contracte asseg. accidents
activitat
Contractació PAU
TOTAL

PREU
UNITARI
0,10 €
1,00 €
300,00 €

UNITATS
3.000
9902
1

TOTAL
(sense IVA)
300,00 €
990,00 €
300,00 €
1.590,00€

3 Resum previsió d’ ingressos a 4 anys
INGRESSOS OPERATIUS
Inscripcions participants
Ingressos bar
TOTAL INGRESSOS
OPERATIUS

ANY 1
47.967,98
3.601,53 €
51.569,51
€

ANY 2
48.447,65 €
3.637,55 €
52.085,20 €

ANY 3
48.932,13 €
3.673,92 €
52.606,05 €

ANY 4
49.421,45 €
3.710,66 €
53.132,11 €

4 Resum previsió de despeses a 4 anys
4.1 RRHH
RRHH

1

ANY 1

ANY 2

ANY 3

ANY 4

Partida ja contemplada en el capítol de RRHH.

2 Basat en la despesa del 2020, en funció del nombre de corredors/es no federats.
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Personal municipal3
Personal empresa
Personal col·laborador
Personal especialista
presentador/a4
Radio Quixots Internacional
TOTAL RRHH

0,00 €
10.657,97 €
960,00 €

0,00 €
10.764,55 €
969,60 €

0,00 €
10.872,20 €
979,30 €

0,00 €
10.980,92 €
989,09 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

600,00 €
12.217,97 €

606,00 €
12.340,15 €

612,06 €
12.463,55 €

618,18 €
12.588,19 €

ANY 1

ANY 2

ANY 3

ANY 4

4.2 Àrea esportiva:
ÀREA ESPORTIVA
Drets federatius (homologació
i jutges)
Avituallaments
Serveis preventius sanitaris
Cronometratge, lloguer de xip
i gestió inscripcions
Servei de fisioteràpia
Trofeus i medalles
Llebres
TOTAL ÀREA ESPORTIVA

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.080,50 €
2.560,00 €

2.101,31 €
2.585,60 €

2.122,32 €
2.611,46 €

2.143,54 €
2.637,57 €

5.196,54 €

5.248,50 €

5.300,99 €

5.354,00 €

600,00 €
2.100,00 €
250,00 €
12.787,04 €

606,00 €
2.121,00 €
252,50 €
12.914,91 €

612,06 €
2.142,21 €
255,03 €
13.044,06 €

618,18 €
2.163,63 €
257,58 €
13.174,50 €

ANY 1
5.705,00 €
4.470,00 €
610,00 €
150,00 €
800,00 €
352,05 €
12.087,05 €

ANY 2
5.762,05 €
4.514,70 €
616,10 €
151,50 €
808,00 €
355,57 €
12.207,92 €

ANY 3
5.819,67 €
4.559,85 €
622,26 €
153,02 €
816,08 €
359,13 €
12.330,00 €

ANY 4
5.877,87 €
4.605,45 €
628,48 €
154,55 €
824,24 €
362,72 €
12.453,30 €

4.3 Àrea logística:
ÀREA LOGÍSTICA
Transports i logística
Infraestructures desmuntables
Lloguer material
Compra material no fungible
Servei de megafonia
Imprevistos
TOTAL ÀREA LOGÍSTICA
4.4 Àrea comunicació:
ÀREA DE PROMOCIÓ,
MÀRQUETING I
COMUNICACIÓ
Web
APP
Gestor comunicació

ANY 1
150,00 €
2.000,00 €
220,00 €

ANY 2
151,50 €
2.020,00 €
222,20 €

ANY 3
153,02 €
2.040,20 €
224,42 €

ANY 4
154,55 €
2.060,60 €
226,67 €

3 No es tenen en compte les despeses del personal municipal degut a la dificultat de justificar-ho en el procés de
licitació

4 Inclòs en RRHH personal empresa
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Insercions publicitàries mitjans
de comunicació
Servei de fotografia i vídeo
Espais premsa
Fira del corredor/a5
Samarretes i marxandatge
TOTAL ÀREA MÀRQUETING
I COMUNICACIÓ

135,00 €

136,35 €

137,71 €

139,09 €

225,00 €
800,00 €
1.275,00 €
12.600,00 €

227,25 €
808,00 €
1.287,75 €
12.726,00 €

229,52 €
816,08 €
1.300,63 €
12.853,26 €

231,82 €
824,24 €
1.313,63 €
12.981,79 €

17.405,00 €

17.579,05 €

17.754,84 €

17.932,39 €

4.5 Àrea administrativa:
ÀREA ADMINISTRATIVA I
GENERAL
Contracte asseg. RC
Contracte asseg. accidents activitat
Contractació PAU
Total ÀREA GENERAL

ANY 1

ANY 2

300,00 €
990,00 €
300,00 €
1.590,00 €

303,00 €
999,90 €
303,00 €
1.605,90 €

ANY 3
306,03 €
1.009,90 €
306,03 €
1.621,96 €

ANY 4
309,09 €
1.020,00 €
309,09 €
1.638,18 €

5 Resultat de l’activitat
INGRESSOS
Ingressos inscripcions
Altres ingressos
TOTAL INGRESSOS
DESPESES

ANY 1

ANY 2

ANY 3

47.967,98 €

48.447,65 €

48.932,13 €

3.601,53 €

3.637,55 €

3.673,92 €

51.569,51 €

52.085,20 €

52.606,05 €

ANY 1

ANY 2

ANY 3

ANY 4
49.421,45
€
3.710,66 €
53.132,11
€
ANY 4
12.588,19
€
13.174,50
€
12.453,30
€
17.932,39
€
1.638,18 €
57.786,56
€

RRHH

12.217,97 €

12.340,15 €

12.463,56 €

Àrea Esportiva

12.787,04 €

12.914,91 €

13.044,06 €

Àrea Logística

12.087,05 €

12.207,92 €

12.330,00 €

17.405,00 €

17.579,05 €

17.754,84 €

1.590,00 €

1.605,90 €

1.621,96 €

TOTAL DESPESES

56.087,06 €

56.647,93 €

57.214,41 €

RESULTAT
RESULTAT DE L'ACTIVITAT

ANY 1
-4.517,56 €

ANY 2
-4.562,73 €

ANY 3
ANY 4
-4.608,36 € -4.654,44 €

Àrea de promoció, màrqueting i
comunicació
Àrea administrativa i general

5 Inclou el lloguer de la sala on es fa la fira del corredor/a, a l’Hotel Calipolis. ( 2.2.4.3)
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6 Costos indirectes i resultat final del projecte
El contractista ha de percebre una retribució en concepte de la seva retribució per la
feina realitzada. Proposem un 4% de despesa d’estructura i un 6% de benefici.
Costos indirectes
Despeses de gestió (4% sobre
ingressos)
Benefici
empresarial (6 % sobre
ingressos)
Total costos indirectes
RESULTAT FINAL PROJECTE

ANY 1
ANY 2
ANY 3
ANY 4
2.062,78 € 2.083,41 € 2.104,24 € 2.125,28 €
3.094,17 € 3.125,11 € 3.156,36 € 3.187,93 €
5.156,95 € 5.208,52 € 5.260,61 € 5.313,21 €
-9.674,51 € -9.771,25 € -9.868,96 € -9.967,65 €

7 Ingressos extraordinaris
Els ingressos ordinaris obtinguts per les inscripcions i l’explotació del bar no són
suficients per equilibrar el pressupost de la cursa. Per tant, caldrà obtenir altres
ingressos en patrocinis, lloguer de xips, venda de marxandatge, entre d’altres en
cadascuna de les edicions de la cursa per un valor mínim de 9.674,51€ el primer any i
imports similars en els anys successius.
Tanmateix plantegem la previsió d’ingressos extraordinaris següent:
7.1 Lloguer de xips
En el supòsit que es poguessin llogar 500 xips a 2,5€ (2,07€ sense IVA) cadascun, que
suposarien un ingrés de 1.03,06€ (sense IVA), 1.250€ IVA inclòs.
7.2 Venda de marxandatge
En el supòsit que es venguessin 175 samarretes de la cursa
CONCEPTE
UNITATS
Venda Samarretes cursa
175
Cost samarretes
175
MARGE SAMARRETES

PREU/COST
9,92 €
-3,30 €

IMPORT
1.735,54 €
-577,50 €
1.158,04 €

7.3 Patrocinis assolits en anys anteriors
Patrocinis i col·laboracions: Els ingressos provinents de patrocini poden ser
efectuades amb aportacions monetàries o amb aportacions en producte. El tancament
de la cursa 2020 va ser la següent:
PATROCINADOR/COL·LABORADOR
APORTACIÓ
Patrocinador 1.
Monetària
Patrocinador 2.
Monetària
TOTAL PATROCINADORS
Beguda isotònica.
Beguda
Beguda isotònica.
Gots
Renfe
Bitllets

IMPORT
6.000,00 €
1.500,00 €
7.500,00€
4.800,00 €
600,00 €
5.600,00 €
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Insercions
publicitàries
Insercions
Campanya diari esportiu.
publicitàries
TOTAL COL·LABORADORS
TOTAL PATROCINIS I COL·LABORACIONS
Campanya ràdio.

18.000,00 €
20.000,00 €
49.000,00€
56.500,00 €

7.4 Resultat final amb ingressos extraordinaris
La suma dels ingressos extraordinaris, (restant els costos directes), es pot valorar en
la següent taula:
CONCEPTE
Lloguer de xips
Venda de marxandatge
Patrocinis (només
monetaris)
Total ingressos
extraordinaris
RESULTAT FINAL

ANY 1
1.033,06 €
1.158,04 €
7.500,00 €
9.691,10 €

ANY 2
1.043,39 €
1.169,62 €
7.575,00 €
9.788,01 €

ANY 3
1.053,82 €
1.181,31 €
7.650,75 €
9.885,89 €

16,59 €

16,75 €

16,92 €

ANY 4
1.064,36
1.193,13
€
7.727,26
€
9.984,74
€
€
17,09 €

8 Conclusions Estudi de Viabilitat
La Mitja (i el Quart) Marató de Sitges s’han convertit en un esdeveniment
imprescindible per a la Vila. El servei que s’hi ofereix gaudeix d’un nivell de qualitat
elevat, i ben segur que està col·laborant a promocionar l’esport i la salut.
Actualment, la cursa compta amb un nombre de participants prou elevat amb xifres
que estan arribant al límit del seu sostre.
En una situació de normalitat, tal com s’ha vingut esdevenint en les darreres edicions
de l’esdeveniment, i tal com demostra el present estudi, es produeix un equilibri
econòmic entre els ingressos previstos i les despeses, incloent en l’explotació els
costos indirectes (despeses estructurals i benefici empresarial) que repercuteixen de
manera directa en el concessionari del servei.
Fins i tot es podria preveure que en la conjuntura existent prèvia a la crisi de la Covid19, una bona gestió comercial podria provocar increments de la participació, i de retruc
un augment dels ingressos ordinaris, extra-ordinaris i els provinents del patrocini, cosa
que permetria superar l’equilibri econòmic i arribar a produir un resultat positiu.
No obstant, mig any després de produir-se la crisi de la Covid-19, existeix el risc
evident que l’entorn es modifiqui, i que aquests canvis afectin a la participació i al
patrocini, cosa que podria afectar negativament en els resultats en funció de quina
sigui la situació existent en la data en la que es dugui a terme la cursa.
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En qualsevol cas, atenent al règim jurídic d’aquest contracte, es considera que serà el
concessionari qui haurà d’assumir el risc operacional, doncs el contracte està sotmès a
les incerteses del mercat per noves tendències d’aquest, al risc de demanda produït
per un desajust entre l’oferta i la demanda dels serveis per variacions que puguin
produir-se i al fet que els ingressos no cobreixin íntegrament les despeses
d’explotació.
En tot cas, l’Ajuntament haurà de restablir l'equilibri econòmic del contracte, en
benefici de la part que correspongui, en els següents supòsits:
a) Quan l'Administració realitzi una modificació per raons d’interès públic i de
conformitat amb el que estableix la LCSP 2017.
b) Quan actuacions de l'Administració pública concedent, pel seu caràcter
obligatori per al concessionari determinin de forma directa la ruptura substancial de
l'economia del contracte.
Fora dels casos que preveuen els paràgrafs anteriors, únicament serà procedent el
restabliment de l'equilibri econòmic del contracte quan causes de força major
determinin de forma directa la ruptura substancial de l'economia del contracte. A
aquests efectes, s'entendrà per causes de força major les enumerades en l'article 239
de la LCSP 2017.
Aquest és el criteri dels sotasignats, sotmetent-nos a altre millor fonamentat en dret,
acordant la Corporació allò que consideri d’acord amb el seu superior criteri.”
La Junta de Govern Local, per assentiment, aprova els acords transcrits en la proposta
precedent.
I per a la seva constància a l'expedient, emeto el present certificat, amb l'advertiment
de l'article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que
resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, per ordre i amb el vistiplau de la senyora
alcaldessa.
Sitges, a data de signatura electrònica
Vist i plau
L’Alcaldessa
Aurora Carbonell Abella
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