
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II: 

ESTUDI ECONÒMIC 

  



Proposta d’un pla concessional per millorar l’accessibilitat del municipi de Vallirana 
Annex II: Estudi econòmic 

 

2 
 

 

INDEX 

 

 

  

1.Introducció…….………………………………………………………………………………………………………3

2.Gestió…………………………………………………………………………………………………………………….3

3.Costos……………………………………………………………………………………………………………………5

4.Estudi financer………………………………………………………………………………………………………7

5.Càlculs……………………………………………………………………………………………………………………11

6.Conclusions…………………………………………………………………………………………………………..13



Proposta d’un pla concessional per millorar l’accessibilitat del municipi de Vallirana 
Annex II: Estudi econòmic 

 

3 
 

1. INTRODUCCIÓ   

En aquest capítol s’analitza la viabilitat econòmica i financera de la proposta d’execució 

de les obres descrites a l’anterior apartat a les fitxes particularitzades per trams, conjuntament 

amb l’explotació del servei del manteniment de les senyalitzacions vertical i horitzontal. 

El càlcul parteix de la consideració del cost de les obres a realitzar a l’inici del contracte 

i que suposaran l’adecuació del entorn del nucli del municipi de Vallirana als estàndards actuals 

de accessibilitat i seguretat vial, i del cost que suposa el manteniment de les senyalitzacions 

verticals i horitzontals dutes a terme per l’actual brigada municipal. 

Tanmateix, el primer punt d’aquest procés consisteix a la definició del model de gestió 

que es proposarà per dur a terme aquesta operació. 

 

2. GESTIÓ 

D’acord amb la normativa vigent, existeixen les següents possibilitats per dur a terme la 

gestió d’aquest tipus de servei: 

• GESTIÓ DIRECTA 

a) Gestió pel mateix ens local 

b) Organisme autònom 

c) Societat mercantil amb capital social íntegrament públic 

• GESTIÓ INDIRECTA 

a) Concessió 

b) Gestió interessada 

c) Concert 

d) Arrendament 

e) Societat mercantil o cooperativa amb capital social mix 

Actualment els aspectes referents a la gestió directa s’han de descartar, donat que la 

gestió actual per l’ens local (punt a) no ha estat suficient per assolir els nivells d’accessibilitat 

adequats a les noves normatives que s’han donat al llarg dels anys, o pel que fa al punt c, la falta 

de disponibilitat de capital i fonts per aconseguir-lo per fer front a la forta inversió que 

requeriran les obres d’adequació en el curt termini, fa inassolible aquesta opció. 

D’aquesta manera, s’estudiaran les possibilitats dins de la gestió indirecta. A continuació 

es presenta un breu resum de les seves característiques principals: 

CONCESSIÓ:  el  concessionari  assumeix  la gestió i  l’explotació del  servei  i  aporta  els 

mitjans  materials, personals i tècnics necessaris. També pot comprendre la realització 

de  les  obres  necessàries per a establir el servei. 
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Durada: art. 278 TRLCSP (50 anys màxim amb obres, 25 anys explotació de servei, 10 

anys serveis sanitaris)  

GESTIÓ INTERESSADA:  el servei el presta una empresa gestora, a canvi d’una 

participació en el resultat de l’explotació. 

CONCERT:  el servei es pot prestar amb altres entitats  públiques o privades o amb 

particulars,  utilitzant  llurs serveis o instal·lacions.  

ARRENDAMENT  D’INSTAL.LACIONS: els ens locals  presten  el  servei  mitjançant 

l’arrendament  de  les  instal·lacions  que  els pertanyen.   No es pot utilitzar aquesta 

forma  de  gestió pels  serveis  d’assistència  social  i  els  serveis que  comporten  l’exercici  

de  potestats  de coacció administrativa.  

La figura de l’arrendament no està prevista com a forma de gestió dels serveis públics 

en el text refós de la LCSP. Es tracta d’una figura semblant a la concessió però sense 

inversió. 

La  JCCA  de  Catalunya  ha  dictaminat favorablement  sobre  la  seva  vigència  i 

utilització.   

SOCIETATS MERCANTILS D’ECONOMIA MIXTA: es poden constituir societats mercantils 

d’economia mixta, societats anònimes o de responsabilitat  limitada,  o la participació 

en les ja constituïdes. 

En el procés de fundació s’ha d’assegurar la lliure concurrència i la igualtat 

d’oportunitats del capital privat.  

COOPERATIVES: els ens locals poden promoure la creació de cooperatives o participar 

en les ja constituïdes que acompleixin activitats d’interès públic. 

L’aportació de l’ens local en relació al capital social només pot ésser parcial.  

Atesa la realitat del municipi de Vallirana, es proposarà un escenari de concessió, en el qual 

l’adjudicatari aportarà tots els mitjans tècnics i materials necessaris, així com subrogarà com a 

part de la seva plantilla els recursos humans destinats a la realització de les tasques de 

manteniment de senyalitzacions verticals i horitzontals que actualment es troben al citat 

Ajuntament. 

Pel que fa a la durada del contracte, s’estima com a correcte un termini de deu anys, doncs les 

garanties sobre materials i en especials el cautxús no es poden estendre més d’aquest període 

donat al seu deteriorament natural. Tanmateix, la inversió requerida no es considera prou 

elevada com per estendre el compromís més enllà d’aquesta data. 

El punt de la retribució contemplarà l’amortització de la inversió i dels serveis prestats que 

atendran les incidències i necessitats generades i que es trobaran regulades al corresponent plec 

de prescripcions tècniques. 

Aquest plec de prescripcions tècniques disposarà d’un banc de preus sobre el qual l’adjudicatari 

ofertarà i en base al qual es disposarà dels recursos reservats corresponents a les ordres de 
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treball generades arrel de les indicacions del tècnic municipal adscrit al control i supervisió 

d’aquest contracte. 

 

3. COSTOS 

Com s’ha descrit al punt 1, els costos a considerar son: 

1 – Paquet d’obres d’adecuació del Municipi: 469.114,33 €, sense IVA, i amb IVA 567.628,34 €. 

A continuació es recull el resum dels imports per tram: 

 

 

*(imports sense IVA) 

Tram 1 2.465,67 €    Tram 34 5.234,37 €    Tram 70 218,20 €           

Tram 2 1.711,97 €    Tram 35 8.269,62 €    Tram 72 4.908,75 €       

Tram 3 1.884,68 €    Tram 36 6.599,99 €    Tram 73 2.332,54 €       

Tram 4 99,63 €          Tram 37 160,00 €        Tram 74 6.550,08 €       

Tram 5 15.323,44 €  Tram 40 8.349,96 €    Tram 75 6.143,83 €       

Tram 6 3.640,68 €    Tram 41 2.415,44 €    Tram 76 3.972,32 €       

Tram 7 5.054,29 €    Tram 42 3.741,66 €    Tram 77 16.886,29 €     

Tram 8 5.643,19 €    Tram 43 8.457,90 €    Tram 78 844,69 €           

Tram 9 6.505,82 €    Tram 44 27,00 €          Tram 79 886,83 €           

Tram 10 4.070,35 €    Tram 46 4.533,78 €    Tram 80 3.299,50 €       

Tram 11 12.146,45 €  Tram 47 2.199,15 €    Tram 81 6.115,38 €       

Tram 12 10.706,12 €  Tram 48 3.481,48 €    Tram 82 3.138,92 €       

Tram 13 996,30 €        Tram 49 281,52 €        Tram 84 190,53 €           

Tram 14 325,89 €        Tram 50 3.250,53 €    Tram 85 1.671,25 €       

Tram 15 1.991,31 €    Tram 51 3.789,14 €    Tram 86 7.898,84 €       

Tram 16 1.322,19 €    Tram 52 16.843,26 €  Tram 87 9.053,04 €       

Tram 17 199,26 €        Tram 53 3.494,33 €    Tram 88 14.900,00 €     

Tram 18 6.701,95 €    Tram 54 8.279,52 €    Tram 89 5.891,64 €       

Tram 19 9.721,44 €    Tram 55 7.993,77 €    Tram 90 7.232,55 €       

Tram 21 612,57 €        Tram 56 7.819,83 €    Tram 91 1.636,25 €       

Tram 22 5.034,02 €    Tram 57 11.587,02 €  Tram 92 3.299,50 €       

Tram 23 7.150,15 €    Tram 58 10.330,07 €  Tram 93 249,71 €           

Tram 24 7.699,25 €    Tram 59 35,00 €          Tram 94 4.867,42 €       

Tram 25 495,26 €        Tram 60 4.170,27 €    Tram 95 1.180,00 €       

Tram 26 2.431,31 €    Tram 62 2.931,44 €    Tram 96 5.109,23 €       

Tram 27 1.759,98 €    Tram 63 1.636,34 €    Tram 97 18.211,59 €     

Tram 28 517,14 €        Tram 64 10.690,85 €  Tram 98 5.371,04 €       

Tram 29 4.495,69 €    Tram 65 2.513,06 €    Tram 99 8.289,85 €       

Tram 30 5.726,18 €    Tram 66 1.636,25 €    Tram 100 12.008,15 €     

Tram 31 1.310,61 €    Tram 67 2.606,35 €    Tram 101 7.649,53 €       

Tram 32 278,17 €        Tram 68 10.336,27 €  

Tram 33 5.566,27 €    Tram 69 1.824,52 €    TOTAL 469.114,33 €  
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2 – Cost de la brigada municipal: 151.447,10 €. 

Aquest import amb IVA, es correspon amb el següent desglossament, pel qual s’ha 

utilitzat la taula salarial disponible al conveni 2015, comptabilitzant un increment d’un 50 % pels 

possibles incentius acumulats als salaris dels treballadors subrogats de l’actual servei de 

l’Ajuntament de Vallirana, i sobre aquest import total s’ha aplicat un 33,5 % de despeses 

corresponents a les càrregues socials, resultant els valors que es presenten a la taula següent: 

 

Tanmateix, es poden observar altres costos contemplats: els materials es consideren per 

10,5 mesos d’activitat a 3.000 € / mes, mentre que les despeses de vehicle inclouen el lloguer 

d’una furgoneta i la benzina. Les despeses generals es consideren ajustades dintre dels marges 

del sector i els recursos reals necessaris per la gestió indirecta d’un contracte d’aquestes 

característiques. 

Tornant a l’origen del càlcul de la mà d’obra, es presenten a continuació l’extracte de les 

taules que corresponen als llocs de treball considerats, així com els complements que s’han 

inclòs. 

 

Per la realització del model s’ha establert que l’increment interanual dels preus sigui el 

mateix que el corresponent al IPC que es considerarà per la pujada del cànon  per mantenir 

l’equilibri econòmic del contracte en aquest punt. 

Hi ha una alternativa considerada, segons la qual no es considera increment del cost 

atenent un escenari d’aprenentatge per part del gestor que li permetria reduir les despeses de 

forma molt significativa any rere any. Aquesta reducció podria ser deguda a diferents motius 

tals com la renegociació dels imports salarials del treballadors, la reubicació parcial de la seva 

jornada en millorar l’operativitat del servei (que no s’entendrà per disposició d’hores, sinó per 

la gestió de les incidències que hi puguin aparèixer), renegociació de preus de materials amb 

proveïdors, contractacions de noves incorporacions provinents de col·lectius que suposin 

bonificacions als pagaments a la seguretat social, etc. 

  

Escandall de costos del contracte

1 Encarregat general 35.423,26

1 Oficial 28.692,86

1 Titulat superior a un quart de jornada 10.346,77

Vehicle 7.200,00

Materials 31.500,00

Despeses generals 12.000,00

21% IVA 26.284,21

Total 151.447,10

Salari base 

mensual

Plus Higiene 

mensual

Total 

mensual
Total anual

Complements 

per drets 

adquirits

Imports amb 

càrregues 

socials

Grup professional Personal Tècnic i Titulat:

Titulat/da grau superior 1.230,22 184,53 1.414,75 20.667,70 10.333,85 41.387,07

Grup professional Personal de producció:

Encarregat/da general 1.052,95 157,94 1.210,89 17.689,52 8.844,76 35.423,26

Oficial/a 852,89 127,93 980,82 14.328,52 7.164,26 28.692,86
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4. ESTUDI FINANCER 

Per aquest estudi es prendran com referència paràmetres que determinen la rendibilitat 

de l’operació. Es proposa un model de gestió privada amb una inversió inicial forta per adequar 

els elements de gestió a les noves normatives vigents, i amb la concessió de la gestió d’aquest 

servei que s’ha posat al dia. 

Donat que son moltes les variables a considerar, seran motiu d’estudi individualitzat, si 

més no per obtenir un marges de referència que permetin mesurar la viabilitat del projecte. 

 

ESTUDI D’ESCENARIS 

Un projecte d’aquestes característiques presenta moltes incerteses en aquesta fase 

prèvia, i en aquest cas, en el qual s’estudia de forma objectiva, el qual suposa no tenir per 

concret cap variable, ja que no es coneixen del cert del cert cap de les condicions de contorn 

inamovibles, ja sigui per part de l’Administració, ja sigui per part del concessionari, el grau 

d’incertessa és molt elevat i obliga a presentar un ventall de variables ample amb la finalitat 

d’acotar els marges de les variables.  

Les variables a considerar seran: 

- Previsió IPC 

- Ingressos any 1 

- Apalancament 

- Interessos 

- Corba aprenentatge del gestor 

Com a punt de partida es fixen dues variables més de les quals estan incloses en el model: 

- Anys de l’operació: 10 anys, pels motius comentats en apartats anteriors. 

- Espera del principal: 1 anys, que es correspon al temps de durada de la meitat de les 

obres. 

A continuació es discuteixen els valors d’estudi considerats per a cadascuna de les variables 

 

Previsió IPC 

La inflació mitjana en la darrera dècada es situa al voltant del 2,5 % segons dades del institut 

nacional d’estadística. Prenent aquesta referència, es valoraran tres escenaris possibles:  

- 2 % 

- 2,5 % 

- 3 % 

Donat que els darrers anys l’escenari ha estat de poc creixement, es podria considerar com 

més probable la franja del 3 %, però en qualsevol cas es vol valorar l’efecte dels tres escenaris. 
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Ingressos any 1 

Aquest punt és especialment sensible, donat que la realitat de dur a terme el projecte 

per ambdues parts es troba directament vinculada a aquesta xifra: d’una banda, si l’import és 

massa elevat, l’Administració no podrà fer front a aquesta partida pressupostaria, d’altre, si 

l’import no es prou elevat, la part privada no podrà obtenir un rendiment que justifiqui 

l’operació. 

Per aquest motiu, aquest paràmetre s’estudia en totes les simulacions considerades en 

aquest estudi. El rang de valors s’ha generat tenint en compte els imports de la brigada i el temps 

d’amortització de la inversió. Finalment, en totes les simulacions es disposen els següents valors 

de referència per fer les corresponents comparatives: 

- 210.000 € 

- 215.000 € 

- 220.000 € 

- 225.000 € 

- 230.000 € 

Després d’analitzar els diferents escenaris, s’arribarà a una aproximació de l’import que es 

considera més adient per ambdues parts per dur a terme aquest projecte. 

 

Apalancament 

El grau de recursos propis destinats a l’operació es un paràmetre fonamental, doncs 

condiciona diversos punts de l’anàlisi: per una banda, quants menys recursos propis, els 

interessos acostumen a ser superiors, d’altre banda, quants més recursos propis destinats, 

major a de ser el retorn ja que major és el risc assumit per part del concessionari. 

Per no complicar en excés l’estudi, es consideren dos punts que ja permeten obtenir una 

idea de com hauria de considerar-se el pes d’aquest paràmetre: 

- 10 % recurs propi, 90 % tercers 

- 20 % recurs propi, 80 % tercers 

Donat que el client seria l’Administració Pública i que es pressuposa una estabilitat en el 

pagament del cànon, així com es considera poc risc tant a la fase constructiva en no haver 

dificultats constructives per la senzillesa de les obres així com pel fet de no haver de 

subcontractar, i tampoc es consideren riscos a la fase d’explotació, donat que no es tracta 

d’operacions complexes que involucrin molts recursos i ni tant sols es contemplen recursos 

subcontractats, es considera en conjunt que amb un 10 % de recursos propis n’hi hauria suficient 

per establir un entorn atractiu, tot i que com s’ha enunciat, s’estudiaran els dos casos. 
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Interessos 

Els interessos corresponen a la càrrega financera que apliquen els tercers que cedeixen 

la porció econòmica necessària per dur a terme la inversió de les obres descrites a les fitxes. 

Aquesta càrrega financera és el resultat d’un sumatori de diversos conceptes: 

- Prima lliure de risc: correspon a l’interès obtingut per dipositar els diners en bons en el 

període de temps assignat. Actualment es pren com a bons de referència els alemanys, 

que es consideren de risc cero.  

- Prima de risc: correspon a l’interès que ha de pagar de més l’entitat gestora degut a:  

o el risc de l’operació a efectuar 

o el risc sobirà dels bons del país en el qual s’efectua l’operació 

o el marge de benefici que vol percebre l’entitat gestora 

El coneixement financer de l’alumne no permet fer una aproximació ajustada per aquest 

cas concret, però es suposen els següents marges: 

- Pel que fa a la prima lliure de risc, es situa entre el -0,1 i 1 %, segons darreres 

publicacions a premsa especialitzada, dependent del període contemplat. 

- El risc de l’operació a efectuar es pot ubicar entre 0,5 i 2 %. 

- El risc sobirà d’Espanya es troba entorn a 2 % segons darreres publicacions a premsa 

especialitzada. 

- El marge de benefici de l’entitat gestora dependrà molt de les relacions que tingui amb 

l’empresa sol·licitant, però tenint presents comissions i marges mínims operatius, 

aquest paràmetre pot assolir valors entre 0,5 i  2 %. 

Atenent les diferents opcions i combinacions, s’estableix un interès mínim de 3 % i un màxim 

del 5 %, per mostrar un ventall prou ampli però a la vegada realista, atenent el `poc risc de 

l’operació i suposant estables els paràmetres macroeconòmics contemplats. 

 

Corba d’aprenentatge del gestor 

  Un altre punt que s’ha de considerar a l’hora de determinar els factors variables que 

s’han de tenir presents per considerar la viabilitat del projecte, és la reducció de costos en el 

servei d’explotació degut a l’aprenentatge del gestor. 

 En aquest estudi i sense ànim de complicar-lo més fent-lo massa detallat sense tenir cap 

punt concret, es presenten dos úniques opcions: amb aprenentatge i sense. Amb aprenentatge 

s’assumeix que la reducció de costos podrà ser equivalent a l’augment degut a la inflació, amb 

el que la despesa operativa es mantindrà constant al llarg dels anys. L’altre extrem simplement 

assumeix que no hi ha cap reducció de costos tot i anar adquirint experiència any rere any, i el 

cost s’anirà incrementant en base a l’augment de la inflació.  

 

  



Proposta d’un pla concessional per millorar l’accessibilitat del municipi de Vallirana 
Annex II: Estudi econòmic 

 

10 
 

PARÀMETRES DE CÀLCUL 

Per quantificar la viabilitat de la inversió hi ha diferents metodologies. En aquest estudi 

s’han escollit el Valor Actual Net (VAN), i la Taxa Interna de Rentabilitat (TIR), que permeten 

donar una referència sòlida en base a unes condicions de contorn que com s’ha vist en els 

darrers punts conformen un ampli ventall de possibilitats en no poder estar acotades des d’un 

principi. 

 

Valor de la inversió 

Amb la finalitat de calcular el valor present dels fluxos de caixa (cash flows) futurs originats per 

la inversió, s’actualitzen al preu del diner actual amb els descomptes de tases corresponents) 

tots els fluxos de caixa futurs. Finalment, a aquest valor es resta la inversió inicial de manera que 

el valor obtingut és el Valor Actual Net del projecte.   

La fórmula del VAN és la següent: 

 

Vt representa los fluxos de caixa en cada període t. (veure’ls a la taula)   

I0 és el valor del desemborsament inicial de la inversió.  

n es el nombre de períodes considerats.  

k és el tipus d’interès o, millor dit, es tracta de la rendibilitat mínima que exigim a la inversió.   

 

Taxa interna de rendibilitat 

Si igualem a zero el valor actual net (VAN) trobarem la taxa d’interès que ho fa possible. Aquesta 

taxa és l’anomenada taxa interna de rendibilitat. És un indicador que ens permetrà acceptar o 

descartar el projecte d’inversió. Es calcula de la següent manera:   

 

On VFt és el Flux de Caixa en el període t. Per a trobar el valor TIR que fa complir l’equació, s’ha 

calculat amb Excel, per iteracions a partir d’un valor estimat. El resultat és un percentatge. 
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5. CÀLCULS 

S’ha generat un full de càlcul en el qual s’introdueixen els paràmetres explicats 

anteriorment per simular els diferents fluxes de caixa en funció de les condicions de contorn 

introduïdes. Donat el gran nombre de combinacions possibles, es recullen els resultats en una 

matriu que resumeix els diferents escenaris considerats en base les condicions proposades en 

els punts anteriors. S’han considerat en total 300 escenaris diferents les condicions dels quals 

poden ser fàcilment identificables llegint els encapçalaments de la matriu. El nombre que es 

recull en cadascun dels quadres es correspon amb la TIR generada a l’escenari en qüestió. 

Tots els escenaris que suposen una TIR per sobre del 10 % es consideren com atractius 

per l’inversor i per aquest motiu es ressalten en verd.   
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Objectiu#¡REF! 210.000  215.000  220.000  225.000  230.000  Objectiu#¡REF! 210.000  215.000  220.000  225.000  230.000  Objectiu#¡REF! 210.000  215.000  220.000  225.000  230.000  

3,00% -4,5% 4,8% 9,9% 13,4% 16,2% 3,00% -1,1% 6,5% 11,1% 14,4% 17,1% 3,00% 1,5% 8,1% 12,3% 15,4% 17,9%

3,50% -10,0% 2,8% 8,6% 12,5% 15,4% 3,50% -4,8% 4,8% 10,0% 13,6% 16,4% 3,50% -1,3% 6,6% 11,2% 14,6% 17,3%

4,00% -24,4% 0,3% 7,1% 11,4% 14,6% 4,00% -10,7% 2,7% 8,7% 12,6% 15,6% 4,00% -5,1% 4,8% 10,1% 13,7% 16,6%

4,50% #¡NUM! -3,0% 5,5% 10,3% 13,8% 4,50% -28,8% 0,2% 7,2% 11,6% 14,8% 4,50% -11,3% 2,8% 8,8% 12,8% 15,8%

5,00% #¡NUM! -7,8% 3,5% 9,0% 12,8% 5,00% #¡NUM! -3,1% 5,5% 10,5% 13,9% 5,00% #¡NUM! 0,2% 7,3% 11,8% 15,0%

Objectiu 0,00% 210.000  215.000  220.000  225.000  230.000  Objectiu 0,00% 210.000  215.000  220.000  225.000  230.000  Objectiu 0,00% 210.000  215.000  220.000  225.000  230.000  

3,00% -1,0% 3,4% 6,5% 8,9% 11,0% 3,00% 0,4% 4,4% 7,3% 9,7% 11,7% 3,00% 1,6% 5,3% 8,1% 10,4% 12,3%

3,50% -2,4% 2,4% 5,7% 8,3% 10,5% 3,50% -0,9% 3,5% 6,6% 9,1% 11,2% 3,50% 0,5% 4,5% 7,5% 9,9% 11,9%

4,00% -4,1% 1,3% 4,9% 7,7% 10,0% 4,00% -2,4% 2,5% 5,9% 8,5% 10,7% 4,00% -0,8% 3,6% 6,8% 9,3% 11,4%

4,50% -6,2% 0,1% 4,1% 7,0% 9,4% 4,50% -4,1% 1,4% 5,1% 7,9% 10,2% 4,50% -2,3% 2,6% 6,1% 8,7% 10,9%

5,00% -8,8% -1,3% 3,1% 6,3% 8,8% 5,00% -6,2% 0,2% 4,2% 7,2% 9,6% 5,00% -4,0% 1,6% 5,3% 8,1% 10,4%

Objectiu#¡REF! 210.000  215.000  220.000  225.000  230.000  Objectiu#¡REF! 210.000  215.000  220.000  225.000  230.000  Objectiu#¡REF! 210.000  215.000  220.000  225.000  230.000  

3,00% 12,2% 15,2% 17,7% 19,7% 21,5% 3,00% 15,2% 17,7% 19,8% 21,6% 23,2% 3,00% 17,6% 19,8% 21,6% 23,3% 24,7%

3,50% 11,2% 14,4% 17,0% 19,2% 21,0% 3,50% 14,3% 17,0% 19,2% 21,1% 22,8% 3,50% 16,9% 19,2% 21,1% 22,8% 24,3%

4,00% 10,0% 13,5% 16,3% 18,6% 20,5% 4,00% 13,5% 16,3% 18,6% 20,6% 22,3% 4,00% 16,2% 18,6% 20,6% 22,4% 23,9%

4,50% 8,7% 12,6% 15,5% 17,9% 19,9% 4,50% 12,5% 15,5% 18,0% 20,0% 21,8% 4,50% 15,5% 18,0% 20,1% 21,9% 23,5%

5,00% 7,3% 11,5% 14,7% 17,2% 19,4% 5,00% 11,4% 14,7% 17,3% 19,4% 21,3% 5,00% 14,6% 17,3% 19,5% 21,4% 23,0%

Objectiu 0,00% 210.000  215.000  220.000  225.000  230.000  Objectiu 0,00% 210.000  215.000  220.000  225.000  230.000  Objectiu 0,00% 210.000  215.000  220.000  225.000  230.000  

3,00% 8,1% 10,3% 12,1% 13,7% 15,2% 3,00% 10,2% 12,1% 13,8% 15,2% 16,5% 3,00% 12,1% 13,8% 15,3% 16,6% 17,8%

3,50% 7,4% 9,7% 11,7% 13,3% 14,8% 3,50% 9,7% 11,7% 13,4% 14,9% 16,2% 3,50% 11,6% 13,4% 14,9% 16,3% 17,5%

4,00% 6,7% 9,2% 11,2% 12,9% 14,4% 4,00% 9,1% 11,2% 12,9% 14,5% 15,9% 4,00% 11,1% 12,9% 14,5% 15,9% 17,2%

4,50% 6,0% 8,6% 10,7% 12,5% 14,0% 4,50% 8,5% 10,7% 12,5% 14,1% 15,5% 4,50% 10,6% 12,5% 14,1% 15,6% 16,9%

5,00% 5,2% 7,9% 10,1% 12,0% 13,6% 5,00% 7,9% 10,1% 12,0% 13,7% 15,2% 5,00% 10,1% 12,0% 13,7% 15,2% 16,6%
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6. CONCLUSIONS 

 Es evident que en els rangs marcats per les condicions de contorn definides el factor de 

l’aprenentatge, és a dir, la capacitat del gestor per reduir els costos d’explotació (sense entrar 

en la gestió que es pugui fer al llarg de la construcció), serà fonamental per decidir per part de 

la part privada  assumir riscos. D’altre banda, permet ajustar el cànon per part de 

l’Administració, que es considerarà com a suficient de 215.000 € anuals. 

 L’altre punt clau a considerar pel seu pes relatiu és la consideració dels interessos 

aplicats.  Analitzant les dades, es situa entorn al 4 % la xifra mínima a considerar dintre d’uns 

paràmetres coherents amb els retorns considerats.  

 Un punt que té importància però que no sembla ser el més determinant segons aquest 

estudi serà el de l’estructura del passiu, segons la qual el deute, sigui del 90 o del 80 % no serà 

el factor més impossibilitant per l’operació. S’ha comentat anteriorment, però, que si que pot 

influir en els interessos, ja que una estructura de la inversió amb menys fons propis és  

percebuda pel  banc com més arriscada, fet que propicia uns interessos més elevats. Donats els 

retorns que es poden obtenir en reduir les necessitats de finançament, es proposarà un 20 % de 

recursos propis. 

 La inflació serà un punt no controlable per cap de les dues parts, que si bé pot estar 

prefixada en una fase inicial del contracte, es oportú deixar lliure de negociació la revisió del 

contracte, per tal de mantenir en tot moment l’equilibri econòmic i financer de la relació 

contractual. Es prendrà com a referència el 2,5 % dintre d’un escenari conservador en base a les 

explicacions donades a l’anterior punt en que es tractava la inflació. Val a dir que un escenari 

inflacionista també suposaria uns interessos més elevats i caldria ampliar els càlculs pel que fa 

als interessos considerats. 

 Tenint presents aquestes conclusions es procedeix tot seguit a mostrar el quadre resum 

de la compte de pèrdues i guanys que s’ha triat com a referència, on es pot veure una simulació 

dels estats de caixa al llarg dels anys de durada de la concessió de l’explotació del servei. 

 En aquest full es pot veure com el temps de carència en el pagament establert en un any 

és molt apropiat per mantenir els fluxos de caixa sempre en positiu, a banda que dona un marge 

per operar i gestionar els costos d’explotació i així reduir des del primer moment el risc de caure 

en caixes negatives que obligarien a ampliacions de crèdit que complicarien la viabilitat del 

projecte en anys posteriors, generant un bucle perillós. 
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