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1. Introducció
1. INTRODUCCIÓ
El municipi de Roda de Berà té la voluntat d’externalitzar la gestió de la Zona Esportiva Municipal
de l’Eixample -d’ara en endavant ZEM l’Eixample-. Per tal d’avaluar la seva viabilitat econòmica
i potencialitat esportiva es va realitzar un estudi de viabilitat de l’equipament esportiu a inicis
del 2016, plantejant diferents escenaris d’actuació cara el futur. Després de realitzar alguna de
les propostes d’aquest estudi, es requereix la seva actualització d’acord a l’escenari final escollit
per a poder iniciar els tràmits l’externalització del servei en el primer semestre de 2018.
Seguidament, itik consultoria de l’esport i el lleure S.L. presenta l’estudi econòmic la ZEM
l’Eixample, així com adjunta el projecte d’establiment de l’equipament esportiu i exemples de
reglaments d’ús d’instal·lacions esportives similars com a punt de partida per a facilitar la seva
realització per part de l’Ajuntament.
Per a la realització del present document s’ha pres de base l’escenari 4 de l’estudi de viabilitat
2016 amb les següents modificacions que afecten a l’explotació de l’equipament: aplicació de
les taxes i preus públics municipals situats per sota dels preus de referència emprats,
desestimació de convertir l’esplanada en una pista poliesportiva, reducció i/o eliminació de les
previsions d’inversió definides en l’estudi, desestimació d’una gestió directa mitjançant la
prestació de serveis. Per al desenvolupament del següent estudi de viabilitat s’han emprat les
dades facilitades per l’Ajuntament així com les dades de l’anterior estudi econòmic tenint també
en compte també les dades del sector i entorn de l’equipament esportiu.
Destacar que el present informe té com a objectiu determinar la viabilitat econòmica d’aquest
equipament. En cap cas té com a objecte la valoració tècnica a nivell d’enginyeria i arquitectura
de l’estat de l’equipament objecte d’estudi. La valoració que es realitza dels espais esportius i
complementaris, respon a una valoració de l’estat a nivell de la qualitat esportiva i de
funcionalitat dels espais.
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2. Contextualització del municipi
2. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA
2.1 EL MUNICIPI
Taula 1. Contextualització del municipi de Roda de Berà
Comarca

Tarragonès

Població (Idescat, 2016)

6.391 habitants

Densitat de població

385 hab./km2

Superfície territorial

16,5 km2

Municipis delimitadors

Creixell, Bonastre, Albinyana, Vendrell




Configuració del territori

Nucli de població resident situat al nord:
Nucli de residència de les persones que habitualment viuen
al municipi i on es situen els principals serveis municipals
com són les escoles, l’ajuntament o la majoria
d’instal·lacions esportives.
Zona de segona residencia situada al sud:
Engloba les principals atraccions turístiques com són els
càmpings, les platges de la Costa Daurada o l’arquitectura
romànica com l’Arc de Berà; per on passa la N-340 i on hi ha
una baixa activitat fora del període estiuenc.
Baix nivell de dinàmiques d’interrelació entre les dues zones
entre si.
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2.2 CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA ESPORTIU MUNICIPAL
Taula 2. Característiques del sistema esportiu municipals
Promotor de l’esport
municipal

Entitats del municipi

Ajuntament de Roda de Berà













Club Atlètic Roda de Berà
Club Ciclista Delfí Ferre
Cub Futbol Sala Roda de Berà
Club de Futbol Americà Trojans
Associació Sagitta Vetusta
Club de pesca Roda de Berà
Associació de Caçadors
Associació Cultural Els Botifarrers
Associació Cultural La Blanca Doble
Club de Pesca
Les Piscines Club Nàutic
Associació Juvenil Roda Jove

Xarxa Bàsica – 19 espais esportius

1 Pavelló poliesportiu

2 Camps poliesportius

6 Sales esportives

10 Pistes poliesportives
Cens d’equipaments
Esportius
(públics i privats)

Clubs i centres privats
comercials de l‘àrea
d’influència

Xarxa Complementària – 103 espais esportius
 3 Frontons
 23 Pistes de tennis
 8 Pistes de pàdel
 17 Piscines a l’aire lliure
 25 Pistes de petanca
 18 Espais singulars
 9 Altres espais







Club Tennis Berà
Thalassa fitness
Club de Tennis Berà
Les Piscines Club Nàutic
Club Tennis Coma-ruga Atlètic
Complex Esportiu Club Tennis Vendrell
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3. Característiques de la zona esportiva municipal
3. CARACTERÍSTIQUES DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL
3.1 UBICACIÓ I HORARI D’OBERTURA
La Zona Esportiva Municipal l’Eixample es troba situada a la part nord del municipi, a la plaça
Olímpics núermo2, propera a la zona natural del Massís del Bonaire. En referència a les principals
vies de comunicació, la instal·lació es troba a uns 7 minuts en cotxe de la N-340 i AP-7, vies
prioritàries que connecten el municipi amb les localitats properes i l’estació de tren més pròxima
és l’estació de Roda de Mar, situada a 15 minuts a peu. Hi ha una línia de bus interurbana amb
una parada a menys de 5 minuts a peu de la instal·lació. En els carrers del voltant és possible
aparcar, però no existeix un espai d’aparcament com a tal. En els mesos d’hivern s’utilitza
l’esplanada de sorra com a aparcament.
L’horari d’obertura de l’equipament esportiu que es proposa per una major rendibilització i
dinamització és el següent:
Període d’hivern (del 16 de setembre a 15 de juny):
 Dilluns a divendres: 16h a 22h
 Dissabtes i diumenges: 9h a 20h
Període d’estiu (del 16 de juny a 15 de setembre):
 Dilluns a diumenge: 9h a 22h
Si l’empresa gestora ho considera adient, es podrà ampliar l’horari d’obertura de la instal·lació
esportiva. Aquesta ampliació haurà de ser validada per la comissió de seguiment davant una
proposta justificada de l’ampliació realitzada per l’empresa gestora.
3.2 DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ESPAIS ESPORTIUS LA ZEM L’EIXAMPLE
La ZEM l’Eixample compta amb els següents espais esportius i complementaris, amb la
corresponent classificació en el Cens d’Instal·lacions Esportives de Catalunya del Consell Català
de l’Esport d’acord el Pla Director d’Instal·lacions esportives de Catalunya
Taula 3. Espais de la ZEM l’Eixample
Espais Esportius
Pistes de pàdel (PAD)
Pista de tennis (TEN)
Frontó (FRO)
Piscina a l’aire lliure (PAL)
Esplanada (ALT)
Vestidors
Bar-restaurant-serveis
Zona infantil habilitada com
a zona de tir amb arc

Número
2
1
1
Altres Vasos
Altres vasos petits
1
2 col·lectius
1

Classificació CCE
Xarxa complementària – pista pàdel
Xarxa complementària – pista tennis
Xarxa complementària – Frontó
Xarxa complementària – Piscines a l’aire lliure
Xarxa complementària – altres espais petits
Espais complementaris
Altres serveis
Altres serveis

7

Estudi de viabilitat i projecte d’establiment de la Zona Esportiva Municipal l’Eixample
3. Característiques de la zona esportiva municipal
3.2.1. Descripció i característiques dels espais Esportius de la ZEM l’Eixample
Seguidament es detallen les característiques, estat de conservació i tipus d’utilització dels
diferents espais esportius que configuren la ZEM l’Eixample.
A. PISTES DE PÀDEL
Descripció espai
Estat de conservació
Utilització

Observacions

• 2 pistes de pàdel de 20 m x 10 m. 200 m². 4 parets
• Paviment: Gespa artificial - amb sorra.
• Òptim
• Lloguers.
• Cursos de pàdel i classes.
• Campionat solidari de pàdel per la Marató de TV3.
• Altres activitats i competicions puntuals.
Una de les pistes de pàdel s’ha realitzat durant el curs 2016/2017
substituint una de les pistes de tennis existents.

B. PISTA TENNIS
Descripció espai
Estat de conservació
Utilització

•
•
•
•
•
•
•

1 Pista de tennis. Espai a l'aire lliure. 34 m x 16 m. 544 m².
Paviment: Resines acríliques.
Òptim.
Lloguers.
Cursos de tennis i classes particulars.
Campionat solidari de pàdel per la Marató de TV3.
Altres activitats i competicions puntuals.
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C.

PISTA FRONTÓ

Descripció espai
Estat de conservació
Utilització

•
•
•
•
•
•

Frontó. Espai a l'aire lliure. 35 m x 14 m. 490 m². 3 parets.
Paviment: Resines acríliques.
Òptim.
Lloguers.
Campionat solidari de pàdel per la Marató de TV3.
Altres activitats i competicions puntuals.

Observacions

D. PISCINA A L’AIRE LLIURE
• Altres vasos. Espai a l'aire lliure. 24,5 m x 12,5 m. 306,25 m². 5 carrers.
3 - 1,2 m de profunditat.
Descripció espai
• Altres vasos petits (<50 m2). Espai a l'aire lliure. 6 m x 6 m. 28,3 m². 0,4
- 0,3 m de profunditat.
• Paviment: Lloseta.
Estat de conservació
• Òptim. Ús estacional.
• Natació recreativa.
• Usuaris amb abonaments d'estiu.
Utilització
• Entrades puntuals.
• Cursos de natació i aquagym (juliol i agost).
• Campus d'estiu i campus de futbol
La piscina a l’aire lliure no compta amb vestidors propis però si que disposa
Observacions
de serveis pròxim a l’espai esportiu.

9

Estudi de viabilitat i projecte d’establiment de la Zona Esportiva Municipal l’Eixample
3. Característiques de la zona esportiva municipal
E. ESPLANADA DE SORRA
•
Descripció espai
Estat de conservació
Utilització

•
•
•
•
•

Altres camps petits (<1500 m2). Espai a l'aire lliure. 42 m x 26 m. 1092
m².
Paviment: Sauló.
Activitats:
Regular.
Futbol sala.
Utilització de l'esplanada pels campus esportius: futbol sala i jocs.
Possibilitat d’ús com aparcament quan no hi ha activitat esportiva.

Observacions

3.2.2. Descripció i característiques dels espais complementaris i auxiliars de la ZEM l’Eixample
A. ZONA HABILITADA PER A TIR AMB ARC
•
Descripció espai
Estat de conservació
Utilització

•
•
•
•

Esplanada amb bancs i algun equipament infantil habilitada per a La
pràctica del tir amb arc.
Esplanada no contemplada com a espai esportiu en el Cens
d’Instal·lacions esportives del municipi sinó com a Parc infantil.
Regular.
Utilitzada regularment per l'Associació Sagitta Vetusta.
Persones amb llicència federativa.

Observacions

B. VESTIDORS
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Descripció espai

Estat de conservació
Utilització
Observacions

2 Col·lectius.
Tres dutxes per vestidor.
Annex als vestidor hi ha l’antic habitacle del conserge amb previsió de
ser utilitzat per a l’ampliació dels vestidors.
• Espais de reduïdes dimensions amb mobiliari bàsic.
• No compleix normativa accessibilitat.
• Usuaris abonats.
• Lloguers puntuals.
• Cursos i campus esportius.
La piscina a l’aire lliure no compta amb vestidors propis però si que disposa
de serveis pròxim a l’espai esportiu.
•
•
•

C. BAR
Descripció espai
Estat de conservació
Utilització
Observacions

• Espai annex als vestidors esportius.
• Utilitzat com a recepció de l’equipament esportiu• Correcte.
• Bar-restaurant.
• Recepció.
• Activitats socials.
Compta amb la corresponent llicència d’activitats.
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4. PREVISIÓ D’INVERSIONS I MILLORES
En l’anterior estudi realitzat es van proposar una sèrie d’actuacions de millora de l’equipament
esportiu mitjançant diferents escenaris. L’Ajuntament de Roda de Berà, escollint l’escenari 4 de
millora de l’equipament actual sense una ampliació d’espais esportius, ha executat la creació
d’una nova pista de pàdel substituint una de les pistes de tennis mentre que ha descartat la
proposta de substituir l’esplanada per una pista poliesportiva de gespa artificial.
Una altra actuació valorada per l’ens local, ha estat la millora i ampliació dels vestidors. La
possibilitat d’ampliar aquests utilitzant l’espai annex als vestidors corresponent a l’antiga
vivenda del conserge, fa d’aquesta una actuació factible, ampliant metres quadrats i volum de
dutxes. En la realització d’aquesta ampliació es considera adient ubicar una petita recepció com
a punt d’atenció a les persones usuàries així com un petit despatx per realitzar tasques de
direcció-coordinació. Es requereix un estudi arquitectònic específic per a la concreció de la
reforma i cost acurat d’aquesta, tot i que es preveu una inversió necessària al voltant dels 70.000
€.
L’Ajuntament ha valorat la possibilitat d’aquesta inversió però actualment no hi ha recursos
disponibles a curt termini per a fer-hi front. Aquesta inversió podria ser assumida per l’empresa
concessionària en el cas que el resultat econòmic fos positiu, però davant el resultat del present
estudi el qual no garanteix una viabilitat econòmica d’aquest es desestima aquesta possibilitat.
Tot i així es proposa realitzar una millora del mobiliari dels vestidors així com del mobiliari
esportiu i de suport que es consideri adient a l’inici de la concessió per part de l’ajuntament. Es
proposa que aquesta inversió sigui pactada entre ajuntament i empresa concessionària per tal
de prioritzar els elements més importants per oferir un bon servei de qualitat i amb el màxim
confort possible. Es preveu que aquesta inversió tindria un cost aproximat entre els 1.000€ i
2.500€. Com a proposta inicial, sent necessària la realització d’una revisió del mobiliari existent
i del seu estat es proposa la següent inversió:
Taula 4. Proposta inversió bàsica inicial per part de l’Ajuntament
VESTIDORS

Nº

Preu/unitat

Total

Guixetes grup 6

3

150 €

450 €

Bancs

2

148 €

295 €

1

150 €

150 €

5%

45 €

Senyalització
Altres
TOTAL
MOBILIARI

45 €
940 €

Nº

Preu/unitat

Total

Bancs

2

400 €

800 €

Papereres

3

200 €

600 €

1

114 €

114 €

5%

76 €

Xarxes tennis i padel
Altres
TOTAL

76 €
1.590 €
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Al llarg de la durada de la seva gestió aquest material haurà de trobar-se en perfecte estat de
conservació renovant aquell que sigui necessari per part del concessionari.
Inicialment no s’ha identificat ni es preveu la substitució de cap maquinària ni element tècnic de
la instal·lació per al seu correcte funcionament. En el cas que sigui necessària la seva reparació
aquesta serà assumida per l’empresa concessionària si aquesta ni suposa una quantitat superior
a 2.000€. Contràriament, si supera aquesta despesa es pactarà amb l’Ajuntament la distribució
de la despesa i en cas que sigui necessària la seva substitució, aquesta anirà a càrrec de
l’Ajuntament de Roda de Berà.
A banda d’aquests aspectes, es proposa que en el plec de clàusules tècniques per a la licitació
d’aquest equipament esportiu es valorin com a millores en la gestió l’aplicació següents millores
per part de l’empresa concessionària:



Aplicació de mesures d’eficiència energètica en el manteniment i consum de
subministraments de la instal·lació esportiva de forma progressiva.
Aplicació d’un programa de gestió econòmica i d’usuaris.
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5. MODEL DE GESTIÓ DE L’EQUIPAMENT ESPORTIU
L’objectiu del consistori és l’optimització tant econòmica, esportiva com social d’aquest
equipament, sent necessari comptar amb una empresa especialitzada en el sector a la seva
dinamització. Davant d’aquesta realitat es consideren factibles dues alternatives per a la gestió
de l’equipament:
 La gestió directa és la realitzada per la pròpia Administració mitjançant una prestació
de serveis integral del servei a una empresa especialista. En aquest context l’ajuntament
assumiria el cost del funcionament del servei ingressant—ne directament els ingressos
que aquest en pugui generar. Davant d’aquest escenari totes les inversions serien
assumides per l’ens local.
 La concessió administrativa a risc i ventura per part de l'adjudicatari. En aquest
context, el sector privat participaria de la inversió i assumiria el risc d'obtenció d'uns
beneficis a partir de l'explotació dels equipaments.
L’Ajuntament de Roda de Berà opta per la implementació d’un model de gestió indirecta
mitjançant un contracte de gestió del servei públic en la forma de concessió administrativa on
l’empresari gestiona el servei al seu propi risc i ventura.
Les obligacions generals del contractista en aquest tipus de contracte seran:








Prestar el servei esportiu amb continuïtat d’acord als paràmetres establerts en el plec
de clàusules de la licitació.
Garantir el dret dels usuaris a utilitzar-lo pagant les taxes i preus públics corresponents.
Tenir cura del bon ordre del servei.
Indemnitzar per danys a terceres persones causats pel servei.
Respectar el principi de no-discriminació al cas de contractes de subministraments que
es derivin de la gestió del servei públic.
Manteniment i reparació de les instal·lacions esportives en bon estat d’acord la
normativa vigent i la seguretat i qualitat del servei esportiu.
Prestar el servei de bar restaurant d’acord la normativa vigent ja sigui de forma directa
o mitjançant una subcontractació del servei.

Els plecs de clàusules administratives i tècniques desenvoluparan de forma detallada les
obligacions específiques tant de l’empresa concessionària així com de l’Ajuntament, indicant
també en quins casos es pot anul·lar el contracte.
Per a un correcte desenvolupament de la concessió administrativa, i evitant així una pèrdua de
control i coneixement de l’estat i funcionament de la instal·lació esportiva es recomana la
creació d’una comissió de seguiment de la concessió administrativa. Aquesta comissió estaria
integrada per les persones indicades en el projecte d’establiment. Es reuniria com a mínim una
14
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vegada a l’any, podent ampliar la freqüència de reunions de treball d’acord a les necessitats de
l’equipament o voluntat municipal. Les principals tasques d’aquesta comissió serien:






Seguiment del compte d’explotació anual i nivell d’utilització de l’equipament.
Valoració de les activitats municipals i subvencionades a realitzar anualment en la
instal·lació.
Valoració de l’estat de manteniment de la instal·lació esportiva.
Valoració de les inversions o millores a realitzar en la instal·lació.
Valoració i aprovació de les taxes i preus públics de la instal·lació.

L’horari de funcionament del bar restaurant serà el mateix que el de l’obertura de la instal·lació
podent valorar l’opció de servir dinars entre setmana en el període d’hivern quan la instal·lació
no obre fins les 16 hores. El gestor del bar tindrà l’exclusivitat del servei de restauració en
l’equipament esportiu en totes les activitats esportives puntuals que es realitzin. En el present
document es planteja una gestió del bar restaurant de forma directa mitjançant personal propi.
Es recomana però la gestió externa per part d’una persona/empresa especialitzada del bar
restaurant de la instal·lació esportiva, la qual disposi de tota la documentació i permisos
corresponents per a la gestió d’un espai d’aquestes característiques.
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6. SERVEIS ESPORTIUS I COMPLEMENTARIS A REALITZAR PER L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA
La tipologia dels espais esportius de la ZEM l’Eixample fa que s’hi realitzin tant activitats
continuades organitzades així com un ús puntual mitjançant usos i lloguers. Tradicionalment
l’oferta esportiva organitzada es centralitza en els mesos de juny, juliol i agost, sent la resta d’any
lloguers dels espais de raqueta, els usos més habituals així com alguna activitat esportiva
puntual. Amb l’externalització del servei però, aquestes activitats poden ampliar-se durant tot
el curs escolar així com potenciar-ne el seu volum. Seguidament es presenten l’oferta d’activitats
i serveis esportius a realitzar en l’equipament esportiu.
Taula 5. Oferta d’activitats i serveis esportius actuals de la ZEM l’Eixample.
Activitats
Edat
Temporització
De 6 fins a 12
Tot l’any: activitat curs escolar
Escola de tennis i pàdel per infants
anys
+ curset estiu
Escola de tennis i pàdel per joves i
A partir de 13
Tot l’any: activitat curs escolar
adults
anys
+ curset estiu
Cursos formatius de natació per
De 6 fins a 12
Curset estiu juliol
infants
anys
Cursos formatius de natació per
A partir de 13
Curset estiu juliol
joves i adults
anys
A partir de 16
Activitat d’aiguagym
Curset estiu juliol i agost
anys
A partir de 16
Campionat anual de lleure de tennis
Activitat curs escolar
anys
A partir de 16
Campionat anual de pàdel
Activitat curs escolar
anys
A banda d’aquestes activitats organitzades, la instal·lació ha de permetre el lloguer dels espais
de pàdel, tennis i frontó durant el seu horari d’obertura amb l’aplicació de les corresponents
taxes i preus públics municipals, sent els lloguers la principal font d’ingressos de l’equipament
esportiu. A banda d’aquesta oferta mínima establerta en els plecs de clàusules, l’empresa
concessionària pot ampliar el volum d’activitats i serveis que poden ser, per exemple:
Taula 6. Proposta d’altres serveis esportius i activitats a realitzar
Contemplats en el present estudi
No contemplats en el present estudi




Lloguer i venta de material esportiu.
Competicions i tornejos.
Classes particulars de tennis i pàdel.






Classes particulars de natació.
Activitats dirigides en els mesos d‘estiu a
la gespa de la piscina.
Entrenaments personals a l’aire lliure.
Campus esportius de Nadal i Setmana
Santa.
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Ofertes específiques per empreses del
territori.
Tradicionalment, diferents entitats i associacions del municipi han organitzat diferents activitats
esportives puntuals o de curta durada en la instal·lació esportiva. L’ajuntament ha cedit de forma
gratuïta l’ús dels espais esportius per a la seva realització. Davant la voluntat de seguir amb
aquesta política, serà necessari quantificar en l’estudi econòmic el cost que suposa per a
l’empresa concessionària aquest ús i la valoració de si és necessari l’aplicació d’una compensació
econòmica.
Taula 7. Relació d’activitats esportives organitzades per Ajuntament i entitats locals
Activitats
Entitat organitzadora
Temporització
Festa Escoles Esportives

Ajuntament

Puntual final de curs

Tir amb arc

Associació Sagitta Vetusta

Campus d’estiu de futbol

Club Atlètic Roda de Berà

Campionat solidari pàdel
marató TV3

Associació Juvenil Roda
Jove

Puntual mes de desembre

Tennis AMPA

A.M.P.A

Dos dies a la setmana de 17 a
18h durant els mesos de març i
juny

Temporada esportiva. Ús
gratuït de l’espai.
Juliol de dilluns a divendres
matins

S’observa doncs, que les activitats a desenvolupar en la instal·lació esportiva es dirigeixen a tots
els col·lectius de la població, des de l’edat escolar fins a l’edat adulta tant amb activitats de lleure
i recreatives com altres de competició. Aquesta amplitud de públic al que s’arriba garanteix la
viabilitat social amb un ampli ventall de perfils d’habitants. El diferents volum d’activitats
esportives variades i la seva naturalesa diversa tant de salut, recreativa, formativa com amb la
participació d’entitats esportives locals, garanteix també la viabilitat esportiva de la instal·lació.
D’acord les dades disponibles, en l’actualitat la instal·lació gaudeix de més de 3.700 accessos
anuals mitjançant entrades puntuals i lloguers, sense tenir en compte els diferents abonaments
existents. S’ha de tenir en compte que aquest volum d’accessos correspon a les persones que
no compten amb la bonificació d’accés gratuït a les instal·lacions esportives per ser persones
jubilades o pensionistes així com treballadors de l’ajuntament i familiars. Tots aquests, gaudien
fins el moment de l’accés gratuït a les instal·lacions esportives.

17

Estudi de viabilitat i projecte d’establiment de la Zona Esportiva Municipal l’Eixample
7. Estudi econòmic

7. ESTUDI ECONÒMIC
7.1. POLÍTICA DE PREUS
La política de preus de l’equipament esportiu ve determinada per les ‘taxes i preus públics’ aprovats
per l’ajuntament. Seguidament es detallen els preus públics (IVA no inclòs) aplicables a la ZEM
Eixample.
Taula 8. Taxes i preus públics de la Zona Esportiva l’Eixample 2017.
A. PISCINA
- Entrada Diària

3,20 €

- Abonament mensual

32,40 €

- Abonament de temporada fins el 15 de setembre

64,40 €

B. PISTES DE TENNIS, PADEL I FRONTÓ
b) Entrades de tennis adults (per pista i hora)
b1) Entrades de tennis adults (per persona, pista i hora) 2
jugadors
b2) Entrades de tennis adults (per persona, pista i hora) 4
jugadors
c) Entrades de tennis infantils (per pista i hora)
c1) Entrades de tennis infantils (per persona, pista i hora) 2
jugadors
c2) Entrades de tennis infantils (per persona, pista i hora) 4
jugadors

6,45€
3,20€
1,55€
5,35€
2,70€
1,35€

d) Entrades pista de pàdel (per pista i hora)

10,70€

Entrades pista de pàdel (per persona, pista i 30’)

6,00€

d1) Entrades pista de pàdel (per persona, pista i hora) 2
jugadors

5,35€

Entrades pista de pàdel (persona, pista, 30’) 2 jugadors

3,00€

d2) Entrades pista de pàdel (per persona, pista i hora) 4
jugadors

2,70€

Entrades pista de pàdel (persona, pista, 30’) 4 jugadors

1,50

e) Entrades pista de frontó (per persona, pista i hora)

2,15€

f) Fitxa per a la utilització de l’enllumenat (cada hora)

5,35€

f.1) Fitxa per a la utilització de l’enllumenat (cada mitja
hora)
Abonament general per a totes les instal·lacions esportives
de la zona Poliesportiva Municipal Eixample de l’1
d’octubre al 31 de març,
Mensual
Mensual i amb llum

3,00€

31,00€
41,20€
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Abonament general per a totes les instal·lacions esportives
de la zona Poliesportiva Municipal Eixample de l’1 d’abril
fins el 30 de setembre.
Mensual
Mensual amb llum

82,40€
92,70€

C. ACTIVITATS ESPORTIVES ESTIU
- Curs Natació Nens (5 dies/setmana) Quinzenal

21,45 €

- Curs Natació Nens ( 2 dies setmana) Mensual

21,45 €

- Curs Natació Adults (3 dies/setmana) Mensual

21,45 €

- Curs d’iniciació Tennis Nens (2 dies/setmana) Mensual

21,45 €

- Curs d’iniciació Tennis Adults (2 dies/setmana) Mensual

21,45 €

- Curs Aquagym Adults Dilluns a Divendres (5 dies
setmana) Quinzenal

21,45 €

- Curs de Natació o Tennis organitzats dins del marc
d’activitats esportives d’estiu

22,00€

- Inscripció al Campionat de Futbol Sala Infantil

2€/nen

D. ACTIVITATS ZONA POLIESPORTIVA EIXAMPLE

Curs de pàdel, amb instructor (preu per
persona i per hora)

Individual

2
usuaris

3 usuaris

15,00 €

9,00 €

7,00 €

Torneig de pàdel

20,00 € per parella

Intensiu de pàdel, amb instructor (preu per persona), 25 hores

52,00 €

Jornades esportives infantils (preu per persona), jornada de 5 hores

15,00 €

F. ALTRES ACTIVITATS

€/mes

- Pàdel adults i adolescents dos dies setmana

21,45 €/mes

- Campus estiu tot el mes

161 €/mes

- Campus estiu tot el mes

118 €/mes

- Campus Nadal/ Setmana Santa 4-5 dies

30 €/mes

L’amplitud de preus públics existents per a un mateix serveix amb diferents variacions deriva a una
major complexitat de la gestió del servei i pot derivar a confusions en l’usuari per a la seva correcta
aplicació. Es recomana la reducció de les modalitats de quotes existents.
L’empresa concessionària haurà d’aplicar aquests preus establert, poden proposar modificacions
de forma anual, tret el que es pugui preveure en el plec de clàusules administratives que regulin la
concessió de servei públic. Aquesta modificació haurà de ser degudament justificada i aprovada a
nivell municipal.
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Fins l’actualitat, els preus públics municipals contemplen les següents exempcions i bonificacions.
Exempcions i bonificacions
1. Estan exempts de pagament respecte les Tarifes A i B:
1.1 Els menors de 4 anys
1.2 Els jubilats i pensionistes empadronats al municipi
1.3 Les persones que tinguin un grau de discapacitat igual o superior el 33% i que ho
acreditin mitjançant Targeta acreditativa de la discapacitat emesa per la Generalitat
de Catalunya.
1.4 Els treballadors de l’Ajuntament cònjuges i els fills/es que hi convisquin.
2. Tenen dret a una bonificació del 30% de les tarifes A i B els jubilats i pensionistes no
empadronats al municipi.
3. Tenen dret a una bonificació del 25% de les Tarifes C, E, F i G, les persones amb carnet
de família nombrosa o monoparental, prèvia prestació del títol acreditatiu.
4. Tenen dret a una bonificació del 30% de la Tarifa F, els jubilats i pensionistes
empadronats al municipi.
5. S’aplicarà la bonificació més beneficiosa per la part interessada. Per tant, les
bonificacions no són acumulables.
Degut a la singularitat d’aquest fet amb un ampli volum d’usuaris que gaudeixen d’aquestes
exempcions i bonificacions i la manca d’una base de dades complerta que permeti identificar tots
els caos existents dificulta la previsió dels usuaris actuals. Afegint la voluntat de l’Ajuntament de
Roda de Berà a modificar-ne la seva aplicació per tal de compensar l’empresa adjudicatària,
aquestes bonificacions no s’han tingut en compte en el present estudi econòmic.
Per a la implementació d’aquests casos es proposa:
 Que l’empresa gestora apliqui les taxes i preus corresponents a tots els usuaris i aquests
que puguin gaudir del descompte, el tramitin directament amb l’ajuntament.
 Que els benefactors realitzin la inscripció a l’equipament esportiu aplicant-los la bonificació
i/o exempció corresponent i l’ajuntament aboni el diferencial de forma mensual a
l’empresa adjudicatària.
D’altra banda, hi ha entitats esportives que utilitzen una part de l‘equipament esportiu de forma
gratuïta així com s’organitzen diferents activitats continuades i puntuals per part de l’ajuntament o
entitats les quals s’hauran de tenir en compte en l’afectació dels ingressos de la instal·lació.
Aquestes es detallaran en el següent apartat d’ingressos.
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7.2. PREVISIÓ D’INGRESSOS
Seguidament es detalla la previsió dels ingressos per als 5 primers anys de funcionament de la
instal·lació esportiva. Aquests arriben al 100% de la màxima ocupació prevista en el 3er any de
funcionament, aplicant els anys següents l’increment de l’IPC. Aquesta previsió respon a un
escenari moderat.
100% ocupació
prevista

Taula 9. Previsió d’ingressos
INGRESSOS

ABONAMENTS GENERALS
Abonament general 1 octubre a 31 març
Abonament general 1 abril a 30 setembre

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

% sobre
ingressos
any 3

5.764 €
1.921 €
3.843 €

6.758 €
2.253 €
4.505 €

7.950 €
2.650 €
5.300 €

8.189 €
2.730 €
5.459 €

8.435 €
2.812 €
5.623 €

9,0%
3,0%
6,0%

30.609 €
26.498 €
2.180 €
1.278 €
653 €
3.908 €
3.523 €

34.734 €
30.031 €
2.471 €
1.448 €
784 €
4.746 €
4.278 €

40.812 €
35.331 €
2.907 €
1.703 €
871 €
5.583 €
5.033 €

42.037 €
36.391 €
2.994 €
1.754 €
897 €
5.751 €
5.184 €

43.298 €
37.482 €
3.084 €
1.807 €
924 €
5.923 €
5.339 €

46,3%
40,1%
3,3%
1,9%
1,0%
6,3%
5,7%

386 €
998 €

468 €
1.028 €

551 €
1.059 €

567 €
1.091 €

584 €
1.124 €

0,6%
1,2%

9.012 €
7.353 €
997 €
662 €

10.072 €
8.218 €
1.114 €
740 €

10.602 €
8.650 €
1.173 €
779 €

10.920 €
8.910 €
1.208 €
802 €

11.248 €
9.177 €
1.244 €
826 €

12,0%
9,8%
1,3%
0,9%

17.054 €

17.054 €

17.054 €

17.566 €

18.093 €

19,3%

3.892 €
2.802 €
1.090 €

4.426 €
3.180 €
1.245 €

5.152 €
3.687 €
1.465 €

5.307 €
3.798 €
1.509 €

5.466 €
3.912 €
1.554 €

5,8%
4,2%
1,7%

TOTAL

71.238 €

78.818 €

88.213 €

90.860 €

93.586 €

100%

INGRESSOS BAR-RESTAURANT

78.000 €

92.700 €

95.481 €

98.345 €

101.296 €

52,0%

PISTES DE PÀDEL
Lloguer pistes
Escola pàdel
Classes particulars padel
Lligues pàdel
PISTES DE TENNIS
Lloguer pistes
Escola tennis
PISTES DE FRONTÓ
PISCINA D'ESTIU
Abonaments I entrades puntuals
Cursets de natació
Aquagym
CAMPUS VACACIONALS
ALTRES
Il·luminació
Lloguer material pàdel i tennis

Com s’observa el major volum d’ingressos ve donat pel lloguer de les pistes de pàdel seguit dels
ingressos dels campus vacacionals, especialment en el mes d’estiu. En el present estudi s’ha previst
al realització del campus d’estiu actual del mes de juliol de forma directa així com dos campus de 5
dies de durada en el mes de setembre i setmana santa, aprofitant els períodes de vacances escolars.
Seguidament la major part dels ingressos procedeixen de la piscina d’estiu així com dels
abonaments generals. Degut a que la major part d’aquests darrers corresponent als treballadors
municipals i familiar que no n’apliquen el cost corresponent, s’ha realitzat una previsió aproximada
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del volum de persones que continuarien amb aquesta tipologia d’abonament en el futur. Recordar
que aquest accés permet l’ús de les pistes de tennis, pàdel i frontó així com de ‘accés a la piscina
d’estiu.
Els ingressos per lloguers i altres activitats de tennis és limitat degut a disposar una sola pista en
l’actualitat, però aquest és compensat pel lloguer i activitats de les pistes de pàdel amb un elevat
volum d’ocupació. S’ha de tenir present que la dinamització d’aquesta instal·lació per part d’una
empresa especialitzada permetrà aprofitar en major mesura que en l’actualitat el potencial de
segones residències i turisme que hi ha al municipi i voltant per a l’ús de les instal·lacions esportives.
Finalment, si s’incorpora la gestió del bar restaurant en la gestió integral de la instal·lació esportiva
tot i no ser una activitat esportiva, aquesta partida es converteix en la més rellevant, suposant la
meitat dels ingressos totals. En el cas que la gestió fos externa per part d’una persona/empresa
especialitzada del bar restaurant de la instal·lació esportiva es proposa un lloguer de 500 euros
mensuals podent oferir serveis de bar restaurant al llarg de l’horari d’obertura de la instal·lació, així
com en horari de migdia a l’hivern (si es considera adient tot i estar tancada la instal·lació entre
setmana). El bar tindrà l’exclusivitat del servei de restauració en l’equipament esportiu en totes les
activitats esportives puntuals que es realitzin.
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7.3. PREVISIÓ DE DESPESES
De la mateixa forma que els ingressos, les despeses incrementen d’acord el nivell d’activitats i
ingressos fins el 3er any de funcionament, aplicant els anys següents l’increment de l’IPC.

100% ocupació
prevista

Taula 10. Previsió de despeses
DESPESES
CONSUMS
Subministraments
Productes químics i neteja
PERSONAL
Direcció
Tècnics esportius
Recepció i atenció al client
Manteniment i neteja
Altres despeses de personal
CAMPUS VACACIONALS
SERVEI SOCORRISME
MANTENIMENT I REPARACIONS
COMPRES I MANTERIAL
Material esportiu
Material oficina
Material informàtic
COMUNICACIÓ
ASSEGURANCES
Pòlissa assegurança usuaris
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ
TOTAL
DESPESES BAR-RESTAURANT
Personal Bar
Compres proveïdors

% sobre total
despesa any 3

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

21.901 €
15.246 €
6.655 €
54.729 €
22.477 €
1.735 €
8.855 €
21.120 €
542 €
9.903 €
10.890 €
5.324 €
2.178 €
605 €
605 €
968 €
1.210 €
1.452 €
1.452 €
1.331 €

22.558 €
15.703 €
6.855 €
58.803 €
26.223 €
2.023 €
8.855 €
21.120 €
582 €
10.200 €
11.217 €
5.484 €
2.243 €
623 €
623 €
997 €
1.464 €
1.496 €
1.496 €
1.371 €

23.235 €
16.174 €
7.060 €
62.836 €
29.969 €
2.270 €
8.855 €
21.120 €
622 €
10.506 €
11.553 €
5.648 €
2.311 €
642 €
642 €
1.027 €
1.284 €
1.540 €
1.540 €
1.412 €

23.932 €
16.660 €
7.272 €
64.721 €
30.868 €
2.338 €
9.120 €
21.754 €
641 €
10.821 €
11.900 €
5.818 €
2.380 €
661 €
661 €
1.058 €
1.362 €
1.587 €
1.587 €
1.454 €

24.650 €
17.160 €
7.490 €
66.662 €
31.794 €
2.408 €
9.394 €
22.406 €
660 €
11.146 €
12.257 €
5.992 €
2.451 €
681 €
681 €
1.089 €
1.403 €
1.634 €
1.634 €
1.498 €

19,3%
13,4%
5,9%
52,2%
24,9%
1,9%
7,4%
17,6%
0,5%
8,7%
9,6%
4,7%
1,9%
0,5%
0,5%
0,9%
1,1%
1,3%
1,3%
1,2%

108.917 €

114.835 €

120.324 €

123.974 €

127.693 €

100%

63.720 €
27.720 €
36.000 €

74.040 €
36.960 €
37.080 €

75.152 €
36.960 €
38.192 €

77.407 €
38.069 €
39.338 €

79.729 €
39.211 €
40.518 €

38,4%
30,7%
31,7%

En la gestió esportiva de la instal·lació la partida de personal és la més elevada suposant més de la
meitat de despesa de la instal·lació esportiva. Tot i així, la previsió realitzada de personal és força
ajustada però garanteix un bon funcionament de la instal·lació d’acord amb els serveis i activitats
previstes, sempre i quan aquest tingui un perfil polivalent realitzant diferents tipus de tasques
segons les necessitats de cada moments de l’any. Seguidament es detallen les diferents tasques a
realitzar i dedicació laboral per part dels diferents perfils professionals:
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Taula 11. Característiques de la previsió de personal*
Sou brut Hores setmanals
Jornades
Hora
Any 1 Any 2 Any 3 Any 1 Any 2 Any 3
Direcció i coordinació
Tècnic escola pàdel i tennis
Persona recepció
Monitors natació i aquagym
Auxiliars d'instal·lació

11,00
9,00
6,50
7,00
7,00

30
10
20
18
40

35 40
12 14
20 20
20,1 21,1
40 40

0,8
0,3
0,5
0,4
1,0

0,9
0,3
0,5
0,5
1,0

1,0
0,4
0,5
0,5
1,0

Any 1

Cost empresa
Any 2

Any 3

22.477 €
1.022 €
8.855 €
713 €
21.120 €

26.223 €
1.226 €
8.855 €
797 €
21.120 €

29.969 €
1.430 €
8.855 €
839 €
21.120 €

54.187 €

58.221 €

62.214 €

Mesos anys
que treballa
12
2
12
1
12

*aquest quadre no compta amb altres despeses de gestió de personal incorporades en el quadre general de
despeses.

Direcció i coordinació:
 Direcció de la ZEM Eixample organitzant personal, serveis i activitats i manteniment.
 Gestió econòmica i d’usuaris de l’entitat.
 Recepció i atenció al client
 Realització de classes de pàdel i tennis durant la temporada esportiva.
 Comercialització i comunicació de l’equipament esportiu.
 Coordinació amb l’Ajuntament de Roda de Berà.
Tècnics escolar de pàdel i tennis
 Suport en els mesos d’estiu en la realització de classes de pàdel i tennis durant la temporada
d’estiu i si s’escau en temporada esportiva.
 Realització de classes particulars de tennis i pàdel.
Persona de recepció
 Recepció i atenció al client en caps de setmana i suport a l’estiu
 Suport administratiu en la gestió econòmica i d’usuaris de l’entitat.
 Suport en la comunicació de l’equipament esportiu.
Monitors de natació i aquagym
 Realització dels cursets de natació organitzats directament per la ZEM l’Eixample a l’estiu
 Realització de l’activitat d’aiquagym a l’estiu
 Substitucions i suport en atenció al client quan sigui necessari.
 Recepció i atenció al client en caps de setmana i suport a l’estiu
Auxiliar d’instal·lació
 Realització del manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació esportiva.
 Seguiment del pla de manteniment i contractació de revisions obligatòries.
 Coordinació amb la brigada municipal quan s’escaigui.
 Recepció i atenció al client quan sigui necessari.
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Destacar també que els sous establerts en els diferents llocs de treball responen a preus de mercat
en la seva franja inferior. Tot i així, per tal de poder cobrir com a mínim els costos de monitoratge
serà necessari un mínim de 5 inscrits per grup en les activitats de cursets de pàdel i tennis.
Tot i així a l’incorporar la gestió del bar-restaurant s’observa com aquesta també és la partida més
destacada de despesa, suposant un 38% de despesa del total de despesa la qual es composa de la
despesa de personal i de les compres a proveïdors.
Un altre concepte de despresa rellevant en qualsevol instal·lació esportiva són els
subministraments. La tipologia d’espais esportius que composen l’equipament no deriven a un
elevat volum de despesa en consums derivat al seu ús majoritàriament en els mesos d’estiu i un
ampli rang de llum, un perfil d’activitat i usuari que no sempre utilitzen serveis complementaris
com vestidors i l’aplicació d’un preu específic per a la il·luminació en el cas de ser necessària per a
la pràctica esportiva. Destacar però, que d’acord a les informacions facilitades per l’Ajuntament, la
instal·lació no paga el cànon de subministrament de gas i el pagament de l’aigua és el mínim. En el
cas que aquestes condicions amb els proveïdors de subministraments es modifiquin serà necessari
revisar aquests valors i la seva incidència en el compte d’explotació.

7.4. COMPTE D’EXPLOTACIÓ I CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE
Seguidament es presenta el compte d’explotació de la gestió integral de la Zona Esportiva
l’Eixample. Aquesta es presenta tenint en compte la gestió de l’activitat esportiva en primera
instància i afegint posteriorment la gestió del servei complementari no esportiu del bar-restaurant.
S’observa que el resultat de l’explotació econòmica de l’activitat esportiva és negativa amb un
autofinançament del servei del 73% en el tercer any de funcionament. Aquest tercer any és quan
s’assoleix el 100% d’ocupació tant d’ingressos i de despeses, aplicant en els següents anys un
increment de l’IPC.
A l’incorporar la gestió del bar restaurant l’autofinançament de la instal·lació arriba al 94%, sent
encara un resultat no positiu però proper a aquest. Destacar que la previsió del funcionament del
bar restaurant és complexa ja que depèn molt de la qualitat i tipologia de servei que s’ofereixi, sent
un àmbit de gestió diferent a l’activitat esportiva. Un bon funcionament d’aquest servei amb una
oferta atractiva i una bona relació qualitat-preu pot derivar a assolir el 100% de l’autofinançament
de la instal·lació esportiva.

Taula 12. Compte d’explotació previsional
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INGRESSOS

Any 1
- €
5.764 €

Any 2
- €
6.758 €

Any 3
- €
7.950 €

Any 4
- €
8.189 €

Any 5
- €
8.435 €

PISTES DE PÀDEL

30.609 €

34.734 €

40.812 €

42.037 €

43.298 €

PISTES DE TENNIS

3.908 €

4.746 €

5.583 €

5.751 €

5.923 €

998 €

1.028 €

1.059 €

1.091 €

1.124 €

9.012 €

10.072 €

10.602 €

10.920 €

11.248 €

17.054 €

17.054 €

17.054 €

17.566 €

18.093 €

ALTRES

3.892 €

4.426 €

5.152 €

5.307 €

5.466 €

TOTAL

71.238 €

78.818 €

88.213 €

90.860 €

93.586 €

DESPESES

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

CONSUMS

21.901 €

22.558 €

23.235 €

23.932 €

24.650 €

PERSONAL

54.729 €

58.803 €

62.836 €

64.721 €

66.662 €

9.903 €

10.200 €

10.506 €

10.821 €

11.146 €

10.890 €

11.217 €

11.553 €

11.900 €

12.257 €

MANTENIMENT I REPARACIONS

5.324 €

5.484 €

5.648 €

5.818 €

5.992 €

COMPRES I MANTERIAL

2.178 €

2.243 €

2.311 €

2.380 €

2.451 €

COMUNICACIÓ

1.210 €

1.464 €

1.284 €

1.362 €

1.403 €

ASSEGURANCES

1.452 €

1.496 €

1.540 €

1.587 €

1.634 €

ALTRES DESPESES DE GESTIÓ

1.331 €

1.371 €

1.412 €

1.454 €

1.498 €

108.917 €

114.835 €

120.324 €

123.974 €

127.693 €

RESULTAT COMPTE D'EXPLOTACIÓ

- 37.679 €

- 36.018 €

- 32.111 €

- 33.114 €

- 34.108 €

% Autofinaçament

73%

ABONAMENTS GENERALS

0

PISTES DE FRONTÓ
PISCINA D'ESTIU
CAMPUS VACACIONALS

CAMPUS VACACIONALS
SERVEI SOCORRISME

TOTAL

INGRESSOS BAR-RESTAURANT
DESPESES BAR-RESTAURANT

78.000 €
63.720 €

92.700 €
74.040 €

95.481 €
75.152 €

98.345 €
77.407 €

101.296 €
79.729 €

RESULTAT COMPTE D'EXPLOTACIÓ

14.280 €

18.660 €

20.329 €

20.938 €

21.567 €

RESULTAT COMPTE D'EXPLOTACIÓ

- 23.399 €

- 17.358 €

- 11.783 €

- 12.176 €

- 12.541 €

% Autofinaçament

94%

Davant d’aquest resultat no es considera viable la instal·lació esportiva a nivell econòmic d’acord
les premisses del present estudi econòmic que corresponen a un escenari moderat. Aquest dèficit
anual hauria de ser compensat per part de l’Ajuntament el qual hauria de poder fer un seguiment
continuat de la gestió econòmica i d’usuaris de la instal·lació esportiva. Les previsions realitzades
en l’escenari escollit són moderades, on amb una gestió òptima i eficient, dinamitzant el màxim les
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possibilitats de la instal·lació amb el risc que suposa, es podria acostar el resultat econòmic a balanç
0.
S’ha de tenir present que l’Ajuntament hauria de compensar econòmicament per aquelles activitats
esportives continuades i puntuals organitzades per l’ajuntament o d’altres entitats esportives locals
i que fins el moment gaudien de total gratuïtat per l’ús de les instal·lacions esportives. Durant la
realització d’aquestes els espais restaurant ocupats, pel que no podran ser llogats i perdent
ingressos. Tot i així, aquests esdeveniments també serveixen per a promoure la instal·lació
esportiva i augmentar els ingressos del bar restaurant. La següent tala proposa el tractament per
a cada una d’aquestes en la licitació de la instal·lació.
Taula 13. Proposta de tractament de les activitats actuals organitzades per tercers
Entitat
Tipus tractament activitat en la
Activitats
Temporització
organitzadora
licitació
Festa Escoles
Cessió gratuïta dels espais.
Ajuntament
Puntual final de curs
Esportives
Cessió gratuïta de l’espai de tir
amb arc amb un horari establert
i responsabilitats mitjançant un
conveni entre ajuntament,
Associació
Temporada esportiva.
entitat i concessionària.
Tir amb arc
Sagitta Vetusta Ús gratuït de l’espai.
En el cas que la concessionària
realitzi el manteniment de
l’espai es proposa que el pugui
explotar econòmicament en un
horari establert.
Compensació amb un pagament
Campus d’estiu Club Atlètic
Juliol de dilluns a
bonificat dels espais que
de futbol
Roda de Berà
divendres matins
utilitzin.
Campionat
Associació
Cessió gratuïta dels espais.
Puntual mes de
solidari pàdel
Juvenil Roda
desembre
marató TV3
Jove
Dos dies a la setmana Traspàs de l’activitat a l’empresa
Tennis AMPA
A.M.P.A
de 17 a 18h durant els concessionària.
mesos de març i juny
En el cas que apareguin noves propostes tant d’activitats continuades així com d’activitats puntuals
organitzats per entitats esportives, juvenils o culturals del municipi es proposa que l’ajuntament
assumeixi les despeses derivades amb l’aplicació del preu de lloguer corresponent o la creació d’un
preu hora específic per aquest tipus d’esdeveniments.
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8. CARACTERÍSTIQUES DE L’EXTERNALITZACIÓ DEL SERVEI
El model de gestió pel que l’Ajuntament de Roda de Berà es decanta és l’externalització de la gestió
del servei públic mitjançant una concessió administrativa. La viabilitat econòmica de l’equipament
esportiu és negativa pel que davant aquesta situació és necessari:




Es proposa la realització d’un contracte de concessió administrativa de durada a 5 anys
amb la possibilitat d’un pròrroga de dos anys si es considera satisfactòria la gestió
realitzada. El fet que l’empresa concessionària no ha realitzar cap inversió aquesta no ha
de ser recuperada.
Establir un sistema de compensació econòmica entre l’Ajuntament i l’empresa gestora.
o L’Ajuntament podrà fer un seguiment de l’estat de comptes trimestralment i
preveure una aportació al voltant de 20.000 euros en els dos primers anys de
funcionament i al voltant dels 10.000 euros anuals a partir del tercer any per a un
resultat econòmic 0.
o Una bona gestió de l’equipament tant a nivell esportiu com del bar restaurant
permetria que s’obtinguin beneficis en la gestió de l’equipament esportiu. En
aquest cas es proposa l’aplicació d’un cànon de l’empresa gestora vers
l’equipament amb les següents característiques:

Taula 14. Proposta de cànon anual
resultat econòmic
instal·lació Compte
explotació (BAI)
resultat negatiu
< 5.000

-

32.294,04 €

Impostos
-

Beneficis Post
Impostos
-

% Cànon
Ajuntament

Cànon
Ajuntament

-

-

5.000,00 €

1.250,00 €

3.750,00 €

0%

5.001-10.000

7.500,00 €

1.875,00 €

5.625,00 €

>10.000

12.000,00 €

3.000,00 €

9.000,00 €







Benefici
empresa
concessionària
-

- €

3.750,00 €

10%

562,50 €

5.062,50 €

20%

1.800,00 €

7.200,00 €

Donar suport tècnic i humà en la mesura que sigui possible per part de l’Ajuntament en les
tasques de manteniment de la instal·lació, especialment les de manteniment correctiu i
preventiu que requereixin material complex com grues, eines o habilitats especialitzades,
etc. i les quals la brigada municipal en disposa.
Compromís municipal de no aplicar les bonificacions i descomptes dels preus públics al
compte d’explotació de la instal·lació o compensar-los per tal que es puguin cobrir les
despeses corresponents.
Treballar de forma conjunta entre ajuntament i empresa concessionària en propostes de
millora per a una major dinamització de la zona esportiva municipal (organització de
campionats, campus esportius de Nadal i Setmana Santa, oferta a empreses del territori
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creant les taxes corresponents, etc.). Establir un sistema per a determinar qui assumeix les
petites inversions d’acord al resultat de la instal·lació. Inicialment es proposa:
o Inversió a parts iguals quan la inversió és superior a 2.000€ i el resultat del compte
d’explotació sigui negatiu.
o Inversió per part del concessionari quan el resultat econòmic sigui positiu.
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