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DOCUMENT

1.- Antonio Puerta Martínez (AUT) (Enginyer), 05/05/2022 14:21
2.- TCAT P Sara Galbany Arrabal (Interventora), 06/05/2022 09:28

Pl. de la Vila, 1 - 08460
Tel 93.847.96.20
Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat

INFORME TÉCNIC DE L’ESTUDI ECONOMIC FINANCER DE LA GESTIÓ DE LA
CONCESSIÓ DEL BAR-RESTAURANT I LA PISCINA MUNICIPAL DE LA
FONTMARTINA.
El sotasignat Antonio Puerta Martínez com a Enginyer Tècnic Municipal de l'Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera, informa,
El pressupost de la contractació de l’Explotació, en la modalitat de concessió, del
funcionament del servei del Bar Restaurant i Piscina municipal de la Fontmartina de Santa
Maria de Palautordera està realitzat en base a l’esquema de previsió de costos i ingressos
anuals recollits als quadre adjunts.
El càlcul de les diferents partides d’ingressos i despeses està determinat per les obligacions
establertes al plec de clàusules, l’estimació de l’ús del servei per part dels usuaris on s’ubica
i les possibilitats d’aprofitament previstes per part de l’empresa adjudicatària.
ESTUDI ECONÒMIC FINANCER PISCINA FONTMARTINA
Estudi es basat en els balanços d’ingressos i despeses dels anys anteriors on no s’han
tingut en compte les dades de l’any 2.020 i 2.201 doncs degut a la pandèmia del Covid-19
va funcionar amb força restriccions d’aforament i increment de mesures i controls amb els
resultats deficitaris que no es poden tenir en compte per un funcionament habitual.

PREVISIÓ PRESSUPOST ANUAL DE LA GESTIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA PISCINA
MUNICIPAL DE LA FONTMARTINA

DESPESES

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Concepte

Import anual sense IVA

Personal (socorrista)

9.000,00 €

Personal (control de tiquets)
Assegurança
Material oficina
Manteniment mensual de la piscina
Manteniment del jardí i piscina
Productes manteniment aigua (clor, sal…)
Reparacions vàries
Llum

5.278,50 €
1.300,00 €
250,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.300,00 €
500,00 €
5.500,00 €

Telèfon

600,00 €

Alarma
TOTAL DESPESA SENSE BENEFICI INDUSTRIAL I DES
GRAL

600,00 €

1

31.328,50 €
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Despeses generals i benefici industrial

4.009,42 €

Amortització inventari
Benefici industrial
Despeses generals

250,00 €
1.879,71 €
1.879,71 €

6%
6%

TOTAL DESPESES

35.337,92 €

INGRESSOS
Concepte

Import anual sense IVA

Ingressos

26.500,00 €
26.500,00 €

Ingressos temporada estiu

TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
RESULTAT PISCINA (anual)

26.500,00 €
-8.837,92 €

En base als exercicis anteriors s’ha estimat el cost del personal socorrista i control de tiquets
per a la temporada de banys (3 mesos).
Equivalentment pels costos de manteniment de la piscina i el jardí els productes de
manteniment de l’aigua així com reparacions varies.
Previsió del cost d’electricitat amb els increments actuals.
I una estimació de 200 € mensuals (temporada) de cost de telèfon i alarma.
Les despeses generals i el benefici industrial s’han calculat sobre el 6% de cadascuna, del
total de la despesa.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

S’ha de tenir en compte que la despesa d’aigua, omplir la piscina, les reparacions de
maquinaria i sistemes i la posta en marxa a l’inici de la temporada van a càrrec de
l’Ajuntament.
Com es pot veure el resultat final (ingressos-despeses) es deficitari en -8.837,92 €, però
que serà variable segons els anys degut principalment al temps que fa cada estiu i en menor
mesura al servei donat.
ESTUDI ECONÒMIC DEL BAR – RESTAURANT DE LA PISCINA DE LA FONTMARTINA

PREVISIÓ PRESSUPOST ANUAL DE LA GESTIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL BAR RESTAURANT DE LA FONTMARTINA

DESPESES
2
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Concepte

Import anual sense IVA

Personal (sous-salaris)

20.960,59 €

Sous-salaris (CAMBRER al 50% Nivell II Cat B)

10.282,02 €

Sous-salaris (ENCARREGAT al 50% Nivell II Cat B)

10.678,57 €

Seguretat social

6.916,99 €

33% Seguretat social (CAMBRER al 50% Nivell II Cat B)

3.393,07 €

33 %Seguretat social (ENCARREGAT al 50% Nivell II Cat B)

3.523,93 €

Lloguers i canons

1.800,00 €

Lloguers

1.800,00 €

Altres despeses

19.530,68 €

Altres despeses

19.530,68 €
Neteja

2.150,00 €

Assegurança

1.000,00 €

Subministres (llum, gas, telèfon)

12.300,00 €

Serveis professionals

575,00 €

Desinfecció

500,00 €

Alarma

600,00 €

Reparacions i conservacions

2.000,00 €

Escombraries

405,68 €

Consums d'explotació

46.800,00 €

Proveïments bar restaurant -aliments-

46.800,00 €

TOTAL DESPESA SENSE BENEFICI INDUSTRIAL I DES GRAL

96.008,26 €

Despeses generals i benefici industrial

11.770,99 €

Amortització inventari
Benefici industrial
Despeses generals

6%
6%

TOTAL DESPESES

250,00 €
5.760,50 €
5.760,50 €

107.779,26 €

INGRESSOS

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Concepte

Import anual sense IVA

Ingressos

117.000,00 €

TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
RESULTAT BAR-RESTAURANT (anual)

117.000,00 €
9.220,74 €

La estimació de costos es refereix a costos de personal, cànon, neteja i manteniment,
assegurances, subministraments d’energia i comunicacions, gestor, desinfecció sanitària,
alarma, reparacions, taxa escombraries i matèries primeres d’alimentació.
S'ha calculat els costos del servei tenint en compte el següent:
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- La despesa de personal s'ha tingut en compte aplicant el cost del salari d'un encarregat i
un cambrer a mitja jornada, segons taules salarials per a l'any 2021 del Conveni col·lectiu
del sector de l'hostaleria de Barcelona (RESOLUCIÓ TSF/1122/2021, de 22 de març, per
la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu interprovincial del sector
de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya).
- S'ha estimat el cànon de l'Ajuntament a l'import mínim de la licitació.
- Per la resta de despeses enumerades s’ha estimat els costos mitjans dels anys anteriors
a la pandèmia més un increment d’un 6 % d’IPC.
- Per al càlcul de les primeres matèries s'ha estimat un cost del 40% sobre el volum de
vendes.
- El cost de despesa d’aigua és assumit per l'Ajuntament.
Les despeses generals i el benefici industrial s’han calculat sobre el 6% de cadascuna, del
total de la despesa.
Pel que fa al ingressos s’han estimat segons la mitjana d’ingressos del concessionari actual
dels últims anys (sense els anys de pandèmia) més un increment d’un 6 % d’IPC.
VIABILITAT ECONÒMICA
Com s'ha indicat en aquest document, aquestes xifres són merament estimatives a fi de
valorar la viabilitat de la concessió. S'han realitzat els càlculs sent prudents en els ingressos,
així com en les despeses,.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Prenent els resultats dels punts anteriors pel que fa al càlcul d'ingressos i costos de
l'explotació del Bar-Restaurant i Piscina municipal de la Fontmartina, el compte de resultats
presenta les xifres següents:

RESULTAT BAR-RESTAURANT (anual)
RESULTAT PISCINA (anual)
RESULTAT TOTAL (anual)

9.220,74 €
-8.837,92 €
382,82 €

On els resultats previstos del Bar-Restaurant compensen el possible dèficit de la gestió de
la piscina amb resultat positiu.
Aquest resultat inclou el 6% de benefici industrial tant pel bar-restaurant com per a la
piscina.
Amb el que es justifica la viabilitat econòmica de la concessió que es pretén contractar del
servei de Bar-Restaurant i Piscina municipal de la Fontmartina.
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Cal destacar que el concessionari pot realitzar serveis que augmenti el nombre d'usuaris
amb el progrés del restaurant i les terrasses interior i exterior així com la despesa mitjana
(entrepans, menús, tapes,….) que poden comportar uns ingressos extraordinaris als
previstos que produeixin uns beneficis afegits que ajudin igualment a la viabilitat de la
concessió.
Finalment reiterar, que la demanda real, així com la despesa mitjana per usuari, és de difícil
previsió quan depèn de la qualitat/preu del servei o del tracte subministrat. Les dades que
recull aquest informe es corresponen amb un servei acurat i de qualitat que haurà d'oferir
el concessionari perquè es compleixin les estimacions previstes. En tot cas, cal suposar
que el concessionari posarà tots els mitjans al seu abast a fi d'obtenir la major demanda
possible i rendibilitzar l'explotació del negoci.
CÀNON CONCESSIÓ
Es proposa per aquest servei un cànon de la concessió mensual de 150,00 € + IVA = 181,50
€ (IVA inclòs) i per any, total 1.800,00 € + IVA = 2.178,00 € (IVA inclòs) anuals com a base
de la licitació.

De la qual cosa s'informa als efectes oportuns.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Antonio Puerta Martínez
Enginyer Municipal

Sara Galbany Arrabal
Interventora Municipal

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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