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Anàlisi dels costos d’una piscina coberta municipal a Celrà 

Per a determinar els costos de funcionament d’una piscina coberta municipal a Celrà 

partim de les següents premisses: 

1) Es tractaria d’una instal·lació formada per un vas de 25x12’5 metres, un vas 

complementari de 12,5x6 metres i vestidors per a abonats i per a grups. Es 

considera que la instal·lació no te espais esportius complementaris (no hi ha 

sala d’activitats, no hi ha gimnàs,...). 

 

2) L’horari d’obertura de la instal·lació seria el següent: 

- De dilluns a divendres, de 7 a 22 hores. 

- Dissabtes, de 10 a 20 hores. 

- Diumenges, de 10 a 14 hores. 

- La instal·lació tancaria per Nadal, Sant Esteve, 1 i 6 de gener, per la 

Festa Major i uns 10 dies anuals de parada tècnica. 

 

3) La plantilla de personal estaria formada per: 

- 2,52 socorristes a temps complert per a cobrir tot l’horari d’obertura. 

- 2,52 recepcionistes a temps complert per a cobrir tot l’horari d’obertura. 

- 50 hores setmanals de servei de neteja. 

- 1 Operari de manteniment a temps complert. 

- 1 Director/coordinador a mitja jornada. 

 

4) Aquest anàlisi no te en compte els monitors necessaris per als cursos i 

activitats que s’haurien d’impartir a la piscina. 

 

5) Els costos de personal s’han determinat en base al conveni de treball del 

sector, i la resta de costos s’ha determinat en base a dades d’altres 

instal·lacions de característiques semblants. 

 

6) No es tenen en compte les amortitzacions ni les despeses financeres per al 

finançament de la inversió. 

 

 

Aquest seria el quadre resultant: 

DESPESES (IVA inclòs) 280.352,41 € 

    

COMPRES 12.800,00 € 

    

COMPRES ALTRES PROVISIONS 12.800,00 € 

- Material farmaciola 100,00 € 

- Material reparacions i conservació 2.000,00 € 

- Material neteja 6.000,00 € 

- Uniformes de treball 500,00 € 

- Productes químics piscina 2.500,00 € 

- Material esportiu fungible 600,00 € 
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- Material d'oficina 300,00 € 

- Compres altres aprovisionaments 800,00 € 

    

SERVEIS EXTERNS 100.850,00 € 

    

REPARACIONS I CONSERVACIÓ 6.350,00 € 

- Electricitat i fontaneria 1.500,00 € 

- Instal·lacions tècniques piscines 2.500,00 € 

- Manteniment extintors i detecció incendis 350,00 € 

- Altres reparacions 2.000,00 € 

    

PRIMES D'ASSEGURANCES 4.500,00 € 

- Assegurança accidents esportius 2.500,00 € 

- Assegurança RC i contingut 2.000,00 € 

    

PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.500,00 € 

    

SUBMINISTRAMENTS 88.500,00 € 

- Electricitat 45.000,00 € 

- Gas 40.000,00 € 

- Aigua 3.500,00 € 

    

TRIBUTS 0,00 € 

Impost Activitats Econòmiques 0,00 € 

    

DESPESES DE PERSONAL 165.502,41 € 

    

SOUS I SALARIS 124.437,90 € 

- Direcció/coordinació 11.379,64 € 

- Recepcionistes 37.116,19 € 

- Socorristes 37.717,03 € 

- Operaris neteja 21.158,40 € 

- Operaris manteniment 17.066,66 € 

    

SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA 41.064,51 € 

- Direcció/coordinació 3.755,28 € 

- Recepcionistes 12.248,34 € 

- Socorristes 12.446,62 € 

- Operaris neteja 6.982,27 € 

- Operaris manteniment 5.632,00 € 

    

DESPESES FINANCERES 1.200,00 € 

- Comissions domiciliacions rebuts 800,00 € 

- Despeses financeres TPV 400,00 € 

    

DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS 0,00 € 
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Usuaris/es potencials d’una piscina coberta municipal a Celrà 

Per a obtenir un nombre aproximat d’usuaris potencials d’una piscina coberta al 

municipi de Celrà extrapolarem les dades demogràfiques del municipi 

obtingudes a Idescat amb les dades de l’Enquesta d’hàbits esportius a 

Catalunya 2009-2010 realitzada per la Secretaria General de l’Esport de la 

Generalitat de Catalunya. 

L’anàlisi es centra a determinar quantes persones hi ha susceptibles de pagar 

una quota mensual recurrent per fer ús habitual d’una piscina coberta municipal 

ja que el que ens interessa determinar és la viabilitat econòmica d’una 

instal·lació d’aquestes característiques. 

Segons l’Idescat, Celrà te una població total de 5.376 habitants. Del total 

d’habitants només considerarem la població de 15 a 74 anys, que és la que 

considera l’enquesta, i que són 3.960 persones. Segons l’enquesta, el 85,6% 

de la població realitza pràctica esportiva objectiva, això representa un total de 

3.389 persones. A la demarcació de Girona, un 12,6% de la població practicant 

practica la natació recreativa, per tant en resulten 427 persones. 

Un cop determinats els practicants de natació recreativa segons l’enquesta, 

contemplarem la variable “freqüència de pràctica”, ja que considerem que els 

practicants de natació recreativa susceptibles de convertir-se en abonats d’una 

piscina coberta municipal a Celrà són aquells que tenen una freqüència regular 

de pràctica, és a dir, que practiquen la natació recreativa 1 o més cops a la 

setmana. Aquests representen un 60% dels practicants segons l’enquesta. 

D’aquesta manera, resulta que 256 persones compleixen les característiques 

necessàries per a ser considerats potencials abonats d’una piscina coberta. 

Que 256 persones reuneixin les característiques estadístiques per a ésser 

abonades d’una piscina coberta no vol dir que totes elles ho acabin essent. 

La dada obtinguda es veu afectada per dinàmiques particulars, tant personals 

com de la població de Celrà, que són molt difícils de valorar, com ara 

l’associacionisme, la zona d’influència, la piràmide d’edat, nivell formatiu, nivell 

adquisitiu, el percentatge de població immigrant,... En aquest sentit cal destacar 

la riquesa associativa del municipi, la riquesa de l’oferta d’activitats, la 

participació ciutadana a les activitats, el nombre de persones abonades a la 

piscina d’estiu, etc... També cal valorar la vinculació dels practicants de natació 

recreativa a d’altres piscines com les del GEiEG, les municipals de Girona, la 

piscina municipal de Salt, etc... i l’oferta d’altres serveis complementaris en 

aquests equipaments. 

Aquest seria el quadre resum de les dades analitzades: 
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Una vegada considerada la població de Celrà, es pot realitzar la mateixa 

extrapolació a les població de la zona d’influència del municipi: 

 

 

 

 

Població total 5.376

Població considerada (15 a 74 anys) 3.960

Població practicant objectiva (85,6%) 3.390

Pràctica natació recreativa demarcació Girona (12,6%) 427

Freqüència de 1 o més dies a la setmana (60%) 256

Població susceptible de pagar quota d'abonament 256

Celrà

Població total 1.693

Població considerada (15 a 74 anys) 1.295

Població practicant objectiva (85,6%) 1.109

Pràctica natació recreativa demarcació Girona (12,6%) 140

Freqüència de 1 o més dies a la setmana (60%) 84

Població susceptible de pagar quota d'abonament 84

Bordils

Població total 1.050

Població considerada (15 a 74 anys) 779

Població practicant objectiva (85,6%) 667

Pràctica natació recreativa demarcació Girona (12,6%) 84

Freqüència de 1 o més dies a la setmana (60%) 50

Població susceptible de pagar quota d'abonament 50

Flaçà

Població total 498

Població considerada (15 a 74 anys) 379

Població practicant objectiva (85,6%) 324

Pràctica natació recreativa demarcació Girona (12,6%) 41

Freqüència de 1 o més dies a la setmana (60%) 25

Població susceptible de pagar quota d'abonament 25

Sant Joan de Mollet

Població total 284

Població considerada (15 a 74 anys) 202

Població practicant objectiva (85,6%) 173

Pràctica natació recreativa demarcació Girona (12,6%) 22

Freqüència de 1 o més dies a la setmana (60%) 13

Població susceptible de pagar quota d'abonament 13

Madremanya
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La població escolar no es te en compte en aquest anàlisi ni a l’Enquesta 

d’hàbits esportius a Catalunya 2009-2010 donat que tota ella és practicant 

d’activitat física per la seva obligatorietat en el pla d’estudis. Per tant, tenir en 

compte aquest segment de la població esbiaixaria molt les dades, per això s’ha 

d’analitzar a part. 

La població escolar seria usuària potencial d’una piscina coberta a Celrà, ja 

sigui a través dels centres escolars o a través de les famílies, però per si 

mateixa no te capacitat econòmica per a contribuir al sosteniment de 

l’equipament. 

 

 

 

 

 

Població total 732

Població considerada (15 a 74 anys) 536

Població practicant objectiva (85,6%) 459

Pràctica natació recreativa demarcació Girona (12,6%) 58

Freqüència de 1 o més dies a la setmana (60%) 35

Població susceptible de pagar quota d'abonament 35

Sant Jordi Desvalls

Població total 457

Població considerada (15 a 74 anys) 330

Població practicant objectiva (85,6%) 282

Pràctica natació recreativa demarcació Girona (12,6%) 36

Freqüència de 1 o més dies a la setmana (60%) 21

Població susceptible de pagar quota d'abonament 21

La Pera

Celrà 256

Bordils 84

Flaçà 50

Sant Joan de Mollet 25

Madremanya 13

Sant Jordi Desvalls 35

La Pera 21

Total 484

Total Celrà i zona d'influència
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Sosteniment econòmic d’una piscina coberta municipal a Celrà 

A partir del creuament de les dades obtingudes en els punts anteriors, podem 

arribar a les següents conclusions respecte al sosteniment econòmic: 

- Per a cobrir les despeses de funcionament, cadascuna de les 256 

persones de Celrà susceptibles d’abonar-se hauria de prendre aquesta 

decisió i pagar 1.095,13 euros anuals de mitjana, és a dir, 91,26 euros 

mensuals, de forma sostinguda en el temps. 

 

- Si ampliem l’anàlisi a la zona d’influència de Celrà, cadascuna de les 

484 persones de Celrà susceptibles d’abonar-se hauria de prendre 

aquesta decisió i pagar 579,24 euros anuals de mitjana, és a dir, 48,27 

euros mensuals, de forma sostinguda en el temps. 


