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1. Objecte

Objecte del contracte
El objecte de l’informe és la determinació del modelo de gestió més sostenible i eficient del servei públic
d’abastament d’aigua potable del municipi del Masnou, segons la legislació vigent.

METODOLOGIA
• S’analitza i es compara:
 Aspectes tècnics. Funcionament del servei i estat de les infraestructures. Necessitats d’inversió.
 Aspectes legals. Models de gestió i compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
 Aspectes econòmics. Viabilitat econòmic-financer del servei.
 Altres. Transferència del risc operacional, gestió del personal, contractacions, aspectes socials, aspectes de
gestió, etc.

Els resultat obtinguts permetran prendre al decisió sobre el model de gestió òptim per al servei.

2. Introducció

Principals magnituds del servei – Dades any 2019
Uso

Abonats

N.º. Abonados

Domèstic

11.122

Industrial

607

General

24

Municipal

Doméstic
o
93,50%

Industrial
5,10%

142

Total

Volums

Abonats 2019

Municipal
1,19%

11.895

General
0,20%

Vol. Aportat

Vol. Registrat

Vol. Facturat

1.806.991 m3/any

1.501.968 m3/any
76,1% domèstic
12,6% industrial
3,2% general
8,1% municipal

1.379.498 m3/any

99% compra aigua en alta
1% fonts propies (Pou
Meià)

El consum municipal
no es factura

Foment d’estalvi consum municipal

Rendiment

83 %

Rendiment
Aigua no registrada (ANR)

17 %

 Mitjana nacional esp. (AEAS 2018) = 22%
 ANR El Masnou << ANR mitjà

Dotació bruta
(l/hab·dia)

211

Dotació neta
(l/hab·dia)

175

Dotació neta
doméstica
(l/hab·dia)

133

Dotació bruta:
< mitjana espanyola: 240
l/hab·dia
< mitjana poblacions (20.00050.000 hab):264 l/hab·dia
Dotació neta domèstica:
≈ mitjana espanyola: 132
l/hab·dia
< mitjana poblacions (20.00050.000 hab):149 l/hab·dia

3. Aspectes tècnics

Descripció de les infraestructures del servei
 Agua subministrada en alta a través de ATL. Aportació majoritària (99% del volum total aportat)
 Fonts pròpies: 2 pous, un es troba fora de servei
 Sistema de emmagatzematge: 7 dipòsits, un d’ells fora de servei.
Distribución de materiales de la red de abastecimiento
Hierro
• Capacitat d’emmagatzematge total = 7.325 m3
0,00%
0,14%
0,00%
Fibroceme
 Xarxa d’abastament: 84,22 km
nto
Fundición
54,67%
19,88%
• 54,67% fibrociment, 24,80% PE, 19,88% fundació (fosa?
PE
0,00%
• 10 sectors hidràulics
24,80%
0,00%
 Parc de comptadors: 11.702 comptadors (1.755 telelectura)
Desconoci
0,00%
do
PVC
0,00%
0,00%
• Edat mitja del parc de comptadors = 8,36 any
0,24% 0,26%
0,00%
0,00%
Telelectura implantada:
15% del total del parc

Positiu

Negatiu

Edat parc de comptadores <
edat màxima recomanada
(10 anys)

Fibrociment molt per sobre
de la mitja nacional del 20%
(AEAS 2016)

Rati 0,50 comptadors/habitant > valor
mitja nacional, 0,44
comptadors/habitant (AEAS 2018)

Falta de cobertura d’hidrants en
varies zones del municipi

3. Aspectes tècnics

Actuacions recomanades – Inversions a realitzar
INVERSIONES
Millora de la xarxa al C/Ramon y Cajal, del Sector Depòsit Pi de
L’India

42.416 €

Millora de la xarxa al C/Tarragona, del Sector Dipòsit Nou 5000

55.466 €

Millora de la xarxa al C/Amadeu, del Sector Dipòsit Nou 5000

50.029 €

Millora de la xarxa de la zona C/Germanes Escadó i Valls i Miquel
Garriga Roca, del Sector Dipòsit Cementiri

61.992 €

Millora de la xarxa de la zona Av. John F. Kennedy, del Sector
Dipòsit Nou 5000

134.860 €

Nuevos hidrantes propuestos

201.318 €

Total inversions proposades

546.080 €

4. Aspectes jurídics

Aspectes legals a considerar

Models de
gestió
(Art. 85 LBRL)

 Gestió directa:
• Entidad Local (EL)
• Organismo Autónomo (OA)
• Entidad Publica Empresarial Local (EPEL)
• Sociedad Mercantil Local (SML)
 Gestió indirecta:
• Concesión a través de empresa privada o empresa mixta

Estabilitat
pressupostaria i
Sostenibilitat
Financera
(LOEPSF)

 Les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les administracions públiques es
realitzaran en un marc d’estabilitat pressupostària (situació d’equilibri o superàvit estructural)
 L'assignació de recursos (regla de despesa) i volum de deute públic.
 En caso d'incompliment s’haurà de redactar un PEF per a l’any en curs i següent.
 Existeix PEF vigent per als exercicis 2019 i 2020
No creació de entitats/societats
 Donat que la concessió finalitza l’octubre de 2022 i està previst sortir del PEF abans, es
procedeix a la anàlisis de totes les alternatives de gestió. Escollir qualsevol alternativa mentre
no s’alteri l’estabilitat pressupostària, no es superi el límit de deute i es surti del PEF

5. Aspectes economicofinancers

Any Base
 Elaboració de l’any base a partir de les dades i costos actuals i preus de mercat.
 No es consideren les despeses d’amortització ni els costos financers.
Resultado de explotación
Ingressos del servei
Dades
Abonats
Volum facturat
(m3/any)

Any base
11.895
1.380.036

Ingresos de abastecimiento
Costos del servei

1.910.578 €
1.910.578 €
1.542.772 €

Despeses fixes

732.766 €

Despeses Variables

790.900 €

Provisió d'insolvències

19.106 €

Resultado bruto de explotación

367.806 €

EBITDA (% s/ingresos)

19,25%

PWACS considera que el
valor d’EBITDA (19%)
obtingut en relació amb la
xifra de negoci, es troba en
línia amb els ratis de
mercat dins de la tipologia
d’explotació i del sector del
cicle integral de l’aigua.

 Les tarifes aplicades per a l’any base son les actualment vigents.
 Per a l’any base es manté la plantilla de 11 persones, algunes d’elles amb dedicació parcial.
 Els ingressos del servei d’aigua potable cobreixen els costos derivats de la gestió i explotació
d’aquest, així les tarifes no es veuran incrementades en origen en l’estudi d’alternatives.

5. Aspectes economicofinancers

Comparativa de models de gestió: Dades de partida i hipòtesis del modelo
•
•
•
•
•

Comparativa basada en el estudi de VAN y TIR (rendibilitat del servei)
Model conservador: abonats i dotació constant
Aportació d’aigua procedent del pou Meià constant (13.216 m3/any)
Inversions de 546.080 €, a realitzar en un període de 3 anys
Els costos es veurien incrementats anualment segons els índex següents:
Cost

Hipòtesis
Generals

•
•
•
•

Variació Anual

Personal

1,50%

Conservación y mantenimiento

1,00%

Compra de agua

1,50%

Es manté l’estructura tarifaria actual.
Coeficient de revisió tarifaria a aplicar a partir del any 3 del 1,15%
Dotació por insolvències = 1% sobre el total dels ingressos del servei
Per a la valoració de la viabilitat del projecte, es considera una taxa de
descompte, WACC, dels fluxos de caixa de 2,55% en tots els casos estudiats

25
anys
Horitzó temporal de
l’estudi

5. Aspectes economicofinancers

Comparativa de models de gestió: Dades de partida i hipòtesis del model
•

Costes de personal: Se manté el personal definit per a l’any base amb algunes
excepcions:
o Gestió Indirecta  S’elimina la figura del Gerent
o Gestió Directa  Dotació de personal segons l’alternativa de GD
Posició

EL/OA

EPEL y SML

-

20%

Interventor Municipal

20%

10%

Secretari Municipal

20%

10%

Tècnic Municipal

40%

20%

Administratiu Municipal

40%

50%

Gerent (Nova contratació)

Hipòtesis
Específiques

o

•

Altres despeses de personal en Gestión Directa (% s/costes totals):
 EL/OA = 15%
 EPEL/SML = 5%
Costos de conservació i manteniment: Tasques de manteniment i
conservació de les infraestructures
Gestió Directa > Gestió Indirecta

25
ANYS
Horizont temporal
d’estudi

5. Aspectes economicofinancers

Comparativa dels models de gestió: Dades de partida e hipòtesis del model
•

•

Hipòtesis
Específiques

•
•

•

Rendiment: Partim d’un rendiment en el Any Base del 81%.
o Gestión Directa: Rdt. constant de 82,30% a partir del any 3
o Gestión Indirecta: Millora progressiva del rdt. fins 85% en any 25
Costos Administratius i Diversos:
o Locals oficina i magatzem: EL/OA es considera que el Ajuntament disposa de
locals i els cedeix a cost zero.
o Oficina tècnica i assessoria: En Gestión Directa se contempla esta partida; en
Gestión Indirecta estos treballs los realitza el personal de estructura.
Benefici Industrial. En Gestión Indirecta es considera un Benefici Industrial del 6%
sobre els ingressos del servei.
Cànons Variables: En Gestió Indirecta s’ha considerat los següents:
Cànon Variable  2% s/ingressos totals
Cànon Variable Millora Infraestructures  3% s/ingressos totals
Despeses de Primera Implantació: Despeses de licitació i de mitjans materials
Concepto
Despeses licitació
Mitjans materials (equipos, software…)

Gestión Directa

Gestión Indirecta

0€

2.000 €

122.642 €

91.981 €

5. Aspectes economicofinancers

Comparativa de models de gestió: Dades de partida i hipòtesis del model
•

Impostos, avals i altres despeses:
Concepto

EL/OA

EPEL

SML

Concesió

Aval Garantia Definitiva
Constitució de la Sociedad
Impost de societats
Impost Activitats Econòmiques

Hipòtesis
Específiques

o

o

o

Aval Garantia Definitiva: 1% de la Garantia Definitiva a imputar en cada
exercici; sent Garantia Definitiva el 5% del VEC (total d’ingressos recaptats
durant el període de prestació analitzats – 25 anys)
Costes de Constitució de la Sociedad: Costes de notaria, gestoria y registro
mercantil = 1.000 €
Impost de Societats: Es calcula com el 25% de la base imposable o benefici
per a cada exercici. Bonificació del 99% per a la EPEL i SML

5. Aspectes economicofinancers

Conclusions i recomanacions
A continuació es presenten els valors de VAN y TIR resultants de la aplicació de les variables determinants en cada
modelo de gestió per al servei d’abastament d’aigua potable del Masnou
Resultats de projección

EL/OA

EPEL

SML

Concessió

VAN

2.176.713 €

2.873.115 €

2.872.148 €

863.657 €

TIR

28,82%

38,46%

38,38%

12,69%

 El servei es rentable en tots els models de gestió.
 El model de gestió òptim és la gestió directa a través de una Societat Mercantil Local (SML) o a través de una
Entitat Pública Empresarial Local (EPEL)
 Ambdós models empresarials plantejats s’adeqüen als criteris d’eficiència i sostenibilitat requerits per la optima
prestació del servei Resultat condicionat a la no existència de PEF.

6. Aspectes socials i de gestió

Matriu DAFO de la gestió directa
Fortaleses

Factors
interns

•
•
•
•

Responsabilitat i transparència
Proximitat al ciutadà
Major sensibilitat social
Sense ànim de lucre

Debilitats
•
•
•
•

Oportunitats

Amenaces
•

Factors
externs

•
•
•

Ingressos para las arques municipals
Participació ciutadana
Increment d’empreses que presten serveis
complementaris

Coneixement limitat
Falta de protocols i procediments
Limitacions en compres i contractació
Escassa capacitat per a la contractació de
personal, manca de flexibilitat en l'assignació
de tasques, increment de costos

•
•

Necessitats imprevistes (tècniques,
tecnològiques i d’inversió)
Accés al finançament
Limitacions en la despesa i la capacitat
d’endeutament. (deteriorament d’altres
serveis públics – caixa única)

6. Aspectes socials i de gestió

Matriu DAFO de la gestió indirecta
Fortaleses

Factors
interns

•
•
•
•
•

Transferència de risc de explotació
Experiència i coneixement (Know-how)
Alta qualificació del personal operari
Sistemas i procediments implantats
Tecnologia pròpia desenvolupada per a la
gestió del cicle integral de l’aigua

Debilitats
•
•
•

Oportunitats
•

Factors
externs

•
•
•
•

Aprofitament de relacions entre tècnics de
diferents serveis
Innovacions tecnològiques
Optimització dels recursos
Fàcil accés al finançament
Resposta davant emergències amb mitjans
d’altres serveis

Benefici industrial per al contractista
Transparència limitada en la gestió
Costs per impostos imputables al servei així
com altres despeses derivats de la concessió
(Aval Garantia definitiva, etc.)
Amenaces

•
•

•

Incompliment de les obligacions contractuals
Augment de l'exigència interna d’assoliment
d’objectius en el menor temps possible–>
posada en risc de la qualitat
Avanç d’idees en favor de la gestió directa dels
serveis públics

7. Procediment

Procediment a seguir

Gestió Indirecta

Estudi
d’alternatives
de gestió







Aprovació de l’expedient de contractació
Redacció de l’Estudio de Viabilitat
Redacció avantprojectes d'obres (Inversions)
Aprovació de la estructura de costes
Redacció de plecs, publicació de l’anunci i procés de licitació de la prestació del
servei



Si EL/OA:
 Aprovació per Ple amb informes favorables de secretaria i intervenció



Gestió Directa

 Dotació de mitjans humans, materials i econòmics
SI EPEL/SML:
 Redacció de Memòria Justificativa de canvi de model de gestió per la
comissió d’estudi
 Exposició pública de la Memòria y aprovació definitiva
 Creació de la Sociedad y Redacció dels Estatuts



Dotació de mitjans humans, materials i econòmics

Gràcies per la seva atenció
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