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Resum executiu 
 
Finançament del Nou Hospital Universitari de Son Dureta: Col·laboració público-privada 
es un treball de recerca que tracta sobre la financiació d’un hospital respecte a la seva 
construcció i la posterior explotació. 
En aquest treball podem trobar dos parts ben diferenciades: la part teòrica i la part practica. 
En la primera part del treball analitzem com és un contracte de col·laboració público-
privada (CPP), per després identificar els principals axiomes d’aquests tipus de contractes 
en el contracte de CPP que s’ha realitzat per la financiació del Nou Hospital de Son Dureta. 
En la segona part, analitzem la col·laboració publico- privada que s’ha realitzat en aquest 
hospital concret. S’ha analitzat des de un punt de vista econòmic, polític i social. 
També s’ha fet una comparació de la col·laboració público-privada envers la col·laboració 
tradicional. Les conclusions de la comparació son des de el punt de vista de l’administració, 
el sector privat i dels usuaris. 
  
És realment més eficient, econòmicament parlant, la col·laboració público-privada que la 
col·laboració tradicional? 
La CPP és un recurs que utilitza l’estat per tal de disminuir el deute i sanejar els seus 
comptes? 
Realment es guanya amb qualitat per l’entrada del sector privat en temes d’administració 
pública? 
Qui és el principal beneficiat per la realització d’aquest tipus de col·laboració (sector 
públic, sector privat, usuaris)? 
  
Aquestes són algunes de les hipòtesi que hem intentat anar responent al llarg del treball. 
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Introducció 
 
Abans de començar amb el desenvolupament del treball ens em de plantejar la següent 
pregunta. ¿ Per quins motius s’ha arribat al financiació público-privada? 
 
Primerament, em de parlar de la crisi del sistemes sanitaris. Des de fa temps, els sistemes 
sanitaris tradicionals mostren certes dificultats per fer front als principals problemes de 
salut, tot i els increments de les despeses sanitaris. Això es degut al envelliment de la 
població, el desenvolupament de noves tecnologies, l’incrementa dels costos dels 
medicaments.... A aquest problemes cal afegir  altres de tipus organitzatius i funcionals 
com la baixa productivitat, irracionalitat de moltes decisions clíniques... Aquesta situació 
va determinar la necessitat d’introduir reformes en els sistemes sanitaris. 
 
Les respostes a les crisis van ser les següents:  
La medicina comunitària: La Assemblea Mundial de la Salut va aprovar en el 1976 a Alma 
Ata la Estratègia Salut per a tots amb el suport de tots els països del món. Es va proposar 
orientar les politiques sanitàries  i potenciar la participació social en les actuacions 
sanitàries. Aquesta estratègia va inspirar les línies fonamentals de la Llei General de Sanitat 
(LGS). 
Les propostes neoliberals:   El triomf del neoliberalisme (EEUU, GBR) va propiciar el 
desenvolupament d’estratègies per reduir el paper de l’estat com a garant de la salut per a 
tots els ciutadans i per a introduir el mercat en la assistència sanitària. 
El Banc Mundial plantejava en el seu Informe sobre la financiació dels serveis sanitaris la 
necessitat de traslladar als usuaris les despeses per assistència, utilitzar de forma eficient els 
recursos privats i descentralitzar els serveis públics. En el posterior Informe sobre el 
desenvolupament en el Món es van proposar dues estratègies: introduir les forces del mercat 
en l’àmbit sanitari i millorar l’assignació dels recursos públics mitjançant criteris 
d’eficiència tècnica e instrumental. Els objectius del BM eren eliminar qualsevol barrera 
que limiti la implantació del sector privat en la sanitat, introduir la competència entre 
proveïdors de serveis sanitaris i facilitar la lliure circulació d’empreses sanitàries privades 
per els seus sistemes sanitaris. 
 
Els sistemes nacionals de salut europeus (aixecats gracies a les cotitzacions socials) formen 
la principal barrera d’entrada del capital privat en el sector de serveis públics per fer 
negocis. 
 
Una altre factor que va ajudar al desenvolupament de la financiació público-privada va ser 
el Tractat de Maastrich; aquest tractat va establir un sistema de contabilitat  que no 
contemplava com endeutament públic el contres per empreses públiques acollides a gestió 
privada o serveis públics amb empreses privades. 
 
Aquest son algun dels factors per la qual la PFI han entrat com a nova font de financiació. 
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La iniciativa de financiació privada (PFI) a Espanya  
 
Suposa una novetat en l’aplicació de “Noves Formes de Gestió” a Espanya. L’utilització de 
la financiació privada en les inversions del sector públic va ser introduïda pel govern 
conservador del Regne Unit en el 1992 per construir i renovar hospitals. Mitjançant aquesta 
formula d’empreses privades, principalment constructores i empreses de multinacionals de 
serveis, promouen i financen, mitjançant fons propis i sobre tot recurrent a l’endeutament 
extern, la construcció d’hospitals per el sistema públic.  
 
Els consorcis privats redacten els projectes tècnics, dirigeixen les obres, construeixen les 
infraestructures i edificis, subministren e instal·len els equipaments dels mateixos. 
L’administració pública es reserva la gestió dels serveis assistencials i paga un cànon anual 
a les empreses per l’utilització dels hospitals durant el temps establert (al voltant de 30 
anys). 
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PART TEORICA   
 
1. Presentació de les CPP  
 
1.1 L’entorn econòmic  
 
Durant el segle XIX la propietat, el finançament i administració de las infraestructures 
estava en mans privades, posteriorment en el segle XX aquests aspectes van estar en mans 
de entitats de caràcter públic. 
Des de la última dècada del segle passat el sector públic ha anat canviant, de tenir la 
propietat i la gestió de les infraestructures ha passat a compartir la responsabilitat amb el 
sector privat, forçada pel desig de reduir el dèficit públic i el augment de la eficiència. Tot i 
que el sector públic s’ha reservat la responsabilitat de planificar i regular las 
infraestructures de bens i serveis. 
 
Es a parit del any 90 quan es comença a parla en que consisteixen les fórmules de CPP per 
la provisió de infraestructures públiques. Aleshores es va comença a implanta al conjunt de 
tota Europa. 
En un món més globalitzat la política de infraestructures ha passat a ser un tema important 
per la Unió Europea.  
Al desembre de 2003 el Consell Europeu va adoptar la “Iniciativa Europea de Creixement” 
on es destaca la gran importància d’aquesta qüestió per el futur de Europa, reconeixent com 
un dels objectius principals, el recurs de fórmules de col·laboració pública-privada en la 
promoció de infraestructures.  
Va ser la Unió qui va apostar i va impulsar en tot moment la creació de les CPP com a mitjà 
per finançar les infraestructures, en comptes de comptar per altres alternatives, com la 
flexibilització dels criteris de dèficit i endeutament públic fixats en el Pla de Estabilitat i 
Creixement. 
  
1.2. Entorn històric–legal  
 
En un sentit ampli la CPP s’articula quan l’Estat externalitza l’obtenció de béns i serveis. 
Així ens podem remuntar al preàmbul del Decret de Foment ( Ruiz Zorrilla) de 14 de 
novembre de 1868, que resumia el ideari de la revolució lliberal en matèria de contractació 
amb les següents paraules:  
 
“... el primer pas en el camí de la llibertat és que  l’estat no exerceix la indústria de la 
construcció sinó el que construeix es el contractista, la indústria privada.. han de ser els 
contractistes responsables dels errors d’apreciacions de les empreses i de les 
conseqüències de la seva gestió...” 
 
Aquí podem veure com els lliberals ja començaven a pensar d’alguna manera amb la 
possibilitat de fer obres públiques mitjançant la CPP, òbviament, encara, d’una manera 
molt inicial i sense la legislació que tenim actualment. Però ja definien la intersecció entre 
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les responsabilitats públiques i privades com a fórmula adequada per a la provisió de 
serveis i béns públics. 
 
La primera d’aquestes disposicions la podem trobar en la típica construcció BOT ( Built 
Operate Transfer), que ha permès la generació d’infraestructures importants actualment en 
règim de gestió per entitats privades. 
 
El que pretén canviar el projecte de la Llei de Contractes del Sector Públic no es localitza 
tan amb els aspectes substantius en l’àmbit de les concessions, sinó més aviat en l’absència 
de previsions per abordar el desenvolupament contractual de projectes de resultat difús i 
difícil definició prèvia. D’aquesta manera el que pretén la llei es aportar un repartiment de 
riscos adequat i posar als empresaris amb situacions que no canviïn molt a la situació del 
mercat reial perquè sinó no els hi interessarà fer una CPPi també millorar el resultat 
econòmic per a l’administració. 
 
No obstant la construcció de la Llei de Contractes del Sector Públic no s’ha limitat a 
contemplar aquest únic tipus de contractes sinó que ha suportat una arquitectura flexible 
capaç d’adequar-se a diferents models de contractes. 
 
 
2.  Marc legal de les CPP 

 
En el marc legal s’inclouen tan les normes que regulen els contractes de col·laboració com 
les institucions del sector públic que atenen el disseny, implementació seguiment i 
avaluació dels contractes 
 
2.1. El contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat. Context de la 
regulació. 
 
L’origen immediat de la regulació com un contracte típic de col·laboració entre el sector 
públic i el sector privat s’identifica amb facilitat a l’acord del Consell de Ministres de 
febrer del 2005, en el que es pretén posar en marxa mesures d’impuls a la productivitat. El 
mandat 44 d’aquest acord establia el següent:  
 
“... una regulació dels contractes de col·laboració entre el sector públic i el privat, pel 
compliment d’obligacions del servei públic així com els mecanismes legals adequats que 
permetran identificar la proposició mes avantatjosa per als licitadors amb la finalitat de 
garantir l’obtenció del major valor possible coma contrapartida als recursos financers 
aplicats al contracte...” 
 
cal remarcar la referència inicial de que és una iniciativa per incrementar la productivitat i 
la modernització de l’economia, així es permetrà que els contractes es facin des d’un angle 
diferent i aportant elements de flexibilitat que a la legislació anterior no hi eren. 
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2.2.  Col·laboració público-privada Institucional (CPPI) 
 
Creació d’empreses amb participació conjunta d’un soci públic i un altre de privat la qual la 
comissió europea plasma amb claredat la seva renúncia a intervenir amb instruments 
prescriptius, és a dir no hi esta d’acord. 
 
La seguretat jurídica s’obté amb regles jurídiques clares i aplicables a suposats identificats 
amb precisió, per tant podem dir que hi ha una dificultat d’aprovació d’una norma amb el 
recolzament només d’un petit percentatge  dels agents involucrats, mentre que la majoria 
prefereix el marge de flexibilitat d’instruments no vinculants. 
 
El projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, davant l’absència de referències 
comunitàries clares i precises no aborda la regulació singular d’aquest tipus de 
col·laboració institucional per una banda perquè resulta aliena a la tradició legislativa 
espanyola en matèria contractual i per altra banda per evitar conflictes en un futur que pot 
ser el desenvolupament d’una matèria tan oberta l’assumeixin les institucions comunitàries. 
 
Els principis fonamentals de la llei son els següents: llibertat d’accés, publicitat, 
transparència, igualtat de tracte i no discriminació, reforçats amb l’obligació de seleccionar 
l’oferta econòmica mes avantatjosa i amb elements propis de la normativa nacional no 
contradictoris: eficiència econòmica, control de despesa i definició prèvia de les necessitats 
a satisfer. 
 
2.3. Contractes de CPP 
                                                                                                                                                                               
L’estratègia de la Comissió per abordar una regulació legislativa de les fórmules 
contractuals de CPP no ha d’ocultar la dificultat i magnitud pels procediments 
d’adjudicació, com veurem en el nostre contracte dels següents termes: 
 

- Concessió d’obra pública que ha de ser respectuós amb les directives i en general 
amb l’estratègia comunitària. 

- La gestió dels serveis públics es fa des de la regulació nacional. I les empreses, per 
aconseguir la concessió, han de complir el conjunt de requisits expressats al llarg 
del treball 

 
Configuració del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat 
 
Els contractes de col·laboració permeten exceptuar una sèrie de principis tradicionals de la 
contractació concebuts com a instruments de protecció dels interessos públics. Així 
comença: el repartiment del risc entre l’administració i l’empresa privada, la 
contraprestació en forma de preu diferit al llarg del servei i sempre lligat al rendiment de 
l’empresa privada, la possibilitat de contractar amb preus provisionals, la possibilitat 
d’assumir la direcció d’obres. Tots aquests elements de flexibilitat es discuteixen durant 
l’aplicació del procediment del diàleg competitiu per a l’adjudicació de les concessions 
com també una sèrie de clàusules per al compliment del contracte. La flexibilitat en la 
definició d’objectius i mitjans per aconseguir-los es la gran novetat de l’ordenament de la 
contractació pública.. 
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Aquets contractes es consideren explícitament des del text legal com contractes de caràcter 
administratiu, això és així ja que l’administració opera a través de les potestats que la Llei 
reconeix fonamentalment a l’hora d’interpretar i modificar els contractes administratius, ja 
que l’administració assumeix més riscos durant l’execució dels contractes. D’aquesta 
manera té més seguretat jurídica. Així volem deixar clar que els contractes de CPP no seran 
regulats en la Llei, que són de naturalesa administrativa i celebrats per una administració 
pública. 
 
Avaluació prèvia 
 
La CPP no es una solució miraculosa, sinó que és necessari un projecte, per saber si 
realment té valor afegit al servei específic o a la obra pública en que es vol aplicar i s’ha de 
comparar amb altres opcions com la de una CT. Aquí entra en joc el diàleg competitiu on hi 
intervenen especialistes qualificats en matèria de contractació. El dictamen que configuri 
l’avaluació prèvia ha d’incloure dos elements essencials, que convé retenir: 
 

- La constatació de la complexitat del contracte i que l’Administració no està en 
condicions de definir la fórmula per a garantir millor cobertura. 

- En paral·lel, ha d’efectuar-se un anàlisis comparatiu amb altres fórmules de 
contractació possibles que estableixin amb claredat la preferència en termes d’un 
sistema obert de diàleg comparatiu. 

 
Cal ressaltar la rellevància d’aquesta avaluació ja que és important per demostrar que 
l’Administració no ha trobar cap altra manera de satisfer les necessitats públiques i a través 
del diàleg competitiu es farà una CPP que quedarà subjecte a les condicions d’execució que 
es dedueixin de la naturalesa definitiva del contracte. 
  
2.4. El diàleg competitiu i la identificació del règim jurídic del contracte 
 
Si s’obre el diàleg competitiu obre dos nivells de possibilitats per configurar definitivament 
el contracte: 

- En primer lloc dins un dels altres tipus de contractes regulats per la Llei. 
L’adjudicació hauria de caure sobre un contracte d’obres, subministrament, servei o 
concessió que es subjectaria íntegrament a la Llei per aquests contractes, perdria la 
condició de CPP i passaria a ser una contracte regulat per les normes de la seva 
naturalesa.  

- En segon lloc és probable que el diàleg competitiu determini que s’han d’adoptar 
solucions híbrides, és a dir que tinguin una part de contracte tradicional i altres parts 
que s’enriqueixin amb alguna singularitat com poden ser fórmules de pagament, 
repartiment de riscos, o duració del contracte. 

 
2.5. Contractes de col·laboració i concessions 
 
El solapament o confusió entre els contractes de col·laboració i les concessions d’obra 
pública son habituals. La concessió no podria articular-se de forma diferent al contracte 



 - 11 -

típic si la contraprestació per la realització es total o parcialment en el dret d’explotar 
l’obra. Per l’existència de la CPP hi ha d’haver un preu eventualment modulable i vinculat 
a objectius. 
 
La única peculiaritat diferenciadora del contracte de col·laboració amb una concessió es 
basa amb la distribució pactada del risc que es podria formular de manera mes oberta en el 
contracte de col·laboració. 
 
 
 
3. Aspectes econòmics de les CPP  
 
3.1. Qüestió d’eficiència: Repartiment de riscos i marc institucional 
 
Els possibles guanys d’eficiència que s’originaria amb la CPP es veuen condicionats per 
dos factors importants. El primer es l’obtenció d’una estructura apropiada d’incentius tant 
per al soci privat com per al soci públic, això val dir que s’ha d’assolir una transferència de 
riscos adequada per ambdós membres. El segon condicionant és la existència d’una marc 
institucional favorable per tal de que es poguí dur a terme aquest tipus de col·laboració, 
incloent-hi aquí una estructura legal apropiada, un “govern de qualitat” i un bon nivell de 
consorci tècnic per part de la Administració. 
 
Respecte al primer condicionant, hem de destacar que un bon contracte de col·laboració es 
aquell on es pot identificar la qualitat de serveis a prestar, i que aquesta es poguí traslladar a 
uns determinats indicadors de resultats. La part més complexa alhora de determinar un 
acord de CPP es la transferència de riscos entre els socis i la garantia que formalitzin la 
transferència de riscos pactades. 
El sector privat, per la seva activitat i coneixements sembla ser que està millor situat per 
acceptar els riscos de construcció i de demanda. En canvi, el govern assumirà els riscos 
politics i els relacionats amb els possibles canvis que es puguin produir en el marc legal o 
que puguin perjudicar al soci privat.  
 
Parlant ara del segon condicionant, definirem un bon marc legal, el que és un “govern de 
qualitat” i el consorci tècnic per part de la Administració. 
Dintre del marc legal, el tipus de regulacions que es demanen principalment són les 
següents: garantitzar que els processos d’adjudicació siguin competitius, transparents i no 
discriminatoris per als participants; que els procediments d’aplicació dels contractes siguin 
clars ( que salvaguardin el interessos dels dos socis) i, finalment, que en els casos de 
modificació estiguin especificats al màxim per tal de que es redueixin els conflictes. 
Es necessari arribar al que s’anomena un govern de qualitat , es a dir, que en el procés de 
presa de decisions i la seva implementació es garantit la igualtat de tracte, la transparència, 
la equitat i el respecte davant les lleis. 
Finalment, destacar que la CPP està formada per múltiples aspectes tècnics que requereixen 
un elevat nivell de consorci tècnic entre les diverses parts. Una operació de col·laboració 
requereix conceptes legals de contractació, enginyeria, informàtica, financers, etc. que 
encara que es trobin en la organització sinó són exposats en comú de forma eficient es pot 
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traduir en diversos problemes com retards o ineficiències que perjudiquen tant al sector 
públic com el privat.  
 
3.2. Riscos pressupostaris de la CPP 
 
La CPP, des de el punt de vista de l’eficiència, té un impacte en la millora de la qualitat del 
producte, però pel que fa a la demanda i a la millora tecnològica no millora 
significativament.  
L’objectiu de les CPP seria obtenir la major eficiència possible mitjançant l’assignació del 
risc a aquelles de les parts que està més capacitada per gestionar-los a menor cost.  No 
obstant això, per a que aquesta col·laboració sigui atractiva per el sector públic, la suma de 
beneficis deriva de la major eficiència i dels menors costos d’oportunitat, han de compensar 
els majors costos de transacció, finançament, i la remuneració  dels capitals invertits, 
inherents a la participació privada.      
Dit d’una altra manera, s’han de crear valors per a l’administració respecte la manera de 
aconseguir estalvis mitjançant el model clàssic de finançament de obres públiques.   
Per tal de poder finançar les infraestructures d’un país mitjançant les CPP, cal com a 
requisit indispensable la existència d’un mercat madur de grups empresarials amb balanços 
sanejats, que permeti una transferència majoritària de risc com a aquets grups sense exigir a 
canvi, unes primes elevades que afectin el valor obtingut per l’administració. També han 
estat bàsics factors conjunturals com la liquiditat del mercat internacional de capitals o els 
baixos tipus de interès, que permeten al sector privat accedir a la finançament necessària a 
uns costos acceptables i d’aquesta manera incentiven aquet sector a buscar oportunitats de 
negoci que ofereixin als seus capitals una rendibilitat més elevada.       
A Espanya, l’externalització de serveis públics o la provisió de infraestructures per part de 
iniciativa privada han estat associades a processos de reducció de costos o la necessitat de 
obtenir recursos per par de l’administració.   
 
Cal destacar que la interpretació estricte dels límits establerts pel Pla de Estabilitat i 
Creixement donat per la llei 18/2001, del 12 de Desembre, la qual determinava que totes les 
administracions públiques havien de presentar i liquidar els seus pressupostos en equilibri i 
superàvit d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes, va reduir substancialment el marge 
de maniobra financer de les administracions y com a conseqüència, es va incentivar el 
desenvolupament de sistemes que permetessin de complir aquetes restriccions.         
 
Tornant a l’avaluació dels riscos, com s’ha dit, aquests poden ser gestionats per les 
empreses (cas dels 3 primers citats a continuació) o bé necessàriament pel govern (els dos 
darrers). Els riscos avaluats són: 
 

• Risc financer: el desenvolupament actual dels mercats financers permet a les 
empreses obtenir els instruments necessaris per a cobrir-se del risc basat en 
l’evolució del tipus d’interès 

• Risc de gestió: és el més clar alhora de valorar quins riscos ha d’assumir el sector 
privat, ja que el seu coneixement sobre el negoci li permetrà tenir un control 
adequat del cost de la prestació del servei, i depenent del seu nivell d’eficàcia serà 
capaç d’obtenir un determinat benefici 
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• Risc d’ingressos: es el que correspon a l’experiència de l’empresa, la qual permetrà 
preveure com evolucionarà la demanda, sempre que no es vegi afectada per factors 
no independents al negoci (exògens) 

• Risc geològic: recau sobre el govern, que és l’organisme que ha de prendre la 
decisió d’acometre’l o abortar-lo en cas de que el cost del projecte no sigui 
assumible. Les empreses no es poden fer càrrec d’aquest risc degut al elevat marge 
d’error existent en els estudis geològics i al gran nivell de risc assolible 

• Risc de diferència de canvi entre la moneda local i la del endeutament: és, també, 
inassolible per a les empreses, ja que fa referència als projectes de països amb un 
sistema financer insuficientment madur. En aquests casos, si es vol progressar amb 
el projecte, cal finançar aquest amb divisa i prendre el risc sigui quina sigui 
l’evolució de la relació de canvi entre el moment en que es duu a terme 
l’endeutament i aquell en qual s’amortitza. 

 
Respecte l’últim aspecte comentat, cal dir que únicament els governs tenen els instruments 
necessaris per actuar sobre la paritat de les seves divises i, per tant, no seria coherent que la 
gestió d’aquest risc caigués en mans del sector privat. 
 
3.2.1. Seguretat jurídica 
 
Basant-se en aquest aspecte primordial, les empreses sol·liciten les següents condicions: 
 

• Existència d’una legislació específica que reguli les relacions entre l’administració 
i les empreses col·laboradores. La citada legislació ha de ésser clara, sense 
ambigüitats, i ha de preveure la solució de la majoria dels problemes que poden 
aparèixer , a més de contemplar un adequat repartiment de responsabilitats entre 
ambdós sectors. 

• Transparència del procés de contractació, ja que, actualment, els costos de 
preparació d’una oferta son molt elevats i les empreses decideixen no acometre’ls 
si el futur proveïdor de serveis no té la certesa sobre quins son els aspectes més 
apreciats pel client 

• L’establiment de mitjans imparcials per a la resolució ràpida i fiable de les 
discrepàncies, ja que les relacions entre l’Administració s’estableixen durant 
períodes força llargs (30 anys aproximadament), i per aquest motiu és important 
l’existència de procediments arbitraris que garantitzin una ràpida i eficaç solució 
dels conflictes que puguin sorgir 

 
3.2.2. Seguretat econòmica   
 

• L’actualització de les tarifes amb la inflació es un altre dels requisits indispensables 
en contractes amb límits d’execució llargs, ja que és la única manera de garantitzar 
a la empresa que els seus ingressos i la seva despesa es mantindrà compensada 

• La possible repartició de dividends també és exigible sempre que s’inverteixi en 
l’exterior 

• El compromís per part de les Administracions públiques de reequilibrar el contracte, 
cada cop que aquest es vegi modificat de forma unilateral per l’Asministració, fent 
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ús de la clàusula que li permet anar adequant el contingut del contracte amb el pas 
del temps 

 
El compliment de tots aquests aspectes no només comportarà que el sector privat estigui 
disposat a col·laborar en la prestació dels serveis de forma intensa, sinó que també farà que 
el sector financer acollirà correctament aquests projectes, fet imprescindible per a que 
siguin viables i tinguin un cost raonable. 
 
Un cop analitzats els tres requisits citats amb anterioritat, es passarà a parlar dels costos que 
comporta la col·laboració entre els dos sectors, enllaçant així amb la breu menció feta al 
darrer paràgraf. 
Quan s’analitzen els costos d’un projecte, cal fer una distinció entre els costos de 
construcció, els costos financers i els d’operació, i veure com evolucionen tots tres segons 
la seva gestió. D’aquesta forma, les característiques principals de cadascun d’aquest costos 
són: 
 
- Costos de construcció: han de ser gestionats per el sector privat, per dos motius principals: 
el primer respon a que mai s’anticipen les inversions i per tant els costos fins al moment 
que son necessàries i el segon fa referència a la condició de vida dependent de la inversió, 
és a dir, aquesta és una part més d’un negoci ample. 
- Costos financers: per ara, són inferiors si s’afronten des de l’Administració en comptes 
que des de les empreses, ja que el risc de les segones és apreciat com major al de les 
primeres pel sector financer i, per tant, penalitzat amb un major tipus d’interès. 
- Costos d’operació: són millor controlat per les empreses, les quals tenen experiència per 
gestionar activitats econòmiques i actuar en règim de competència. 
 
El sumatori dels costos operatius i de primer establiment, en els quals és més eficaç el 
sector privat, supera als costos financers, per el que podem concluir dient que la 
col.laboració público-privada està suposant, i seguirà fent-ho en un futur, una millor 
assignació dels recursos públics. 
 
3.3. Perspectives de futur  
 
Segons un estudi  de UK National Audit Office sobre els projectes CPP, senyala que la seva 
implantació a suposat en relació al sistema clàssic, menors desviacions en el cost final de 
les obres respecte a els pressupostos inicials y una reducció en la data d’entrega. 
En contrapartida, començant a sorgir estudis que alerten sobre les problemàtiques que 
comporten aquets contractes. Degut a la seva llarga duració existeix la possibilitat de que la 
aparició de noves condicions obligui a reajustar-los o a tornar a negociar, fet que pot 
derivar en situacions desfavorables pel sector públic. 
 
Varies raons apunten que s’incrementaran els recursos per als models CPP per al 
finançament de infraestructures públiques a curt i llarg termini; La principal radica en el 
gran interès demostrat per la Unió Europea i el fet que la normativa en matèria de dèficit i 
endeutament públic doni el cost en inversions un tractament “analogo” al cost corrent, 
incentiva la seva utilització.    
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Las fórmules de CPP per al finançament d’infraestructures no son cap novetat. El 
compliment dels límits en matèria de dèficit i endeutament públic definits per la normativa 
Europea i estatal han impulsat la seva utilització, ampliant el seu àmbit d’aplicació per part 
de les administracions.  
El finançament la construcció de infraestructures caracteritzades  per un elevat volum 
d’inversió i una amortització econòmica a llarg termini, mantenint la situació en equilibri 
pressupostari.  
La concessió i el dret de superfície s’han convertit en fórmules adequades pel finançament 
de determinades infraestructures i equipament públics i avui per avui compten amb la 
acceptació del mercat.  
En tot cas no hem de oblidar que l’administració es la responsable en ultima instància del 
bon funcionament i estat dels serveis i infraestructures públiques, independentment de qui 
les gestioni o les hagi finançat.       

        
 
 

4.  Comptabilitat  
 
4.1. La comptabilitat de la CPP en el context del SEC 95 
 
Entre els diversos sistemes utilitzats de cooperació entre les entitats públiques i els 
operadors del sector privat, durant els últims anys es vé insistint de formas creixent el 
model denominat ”Asociacions Público-Privades” (APP), que no deixa de ser una 
designació genèrica que aglutina diferents tipus de configuracions contractuals entre 
ambdós sectors. 
 
El moment en què van aparèixer aquestes noves fórmules va coincidir amb el establiment 
de les mesures d’enfortiment de la política pressupostària en l’àmbit de la UE, que es varen 
plantejar com a un requisit bàsic per a l’assoliment d’una evolució econòmica sostinguda. 
En aquest context d’aplicació de polítiques pressupostàries restrictives, marcat per 
l’exigència d’aconseguir arribar a acords nacionals per a reduir els nivells de dèficit públic, 
la col·laboració entre els sectors públic i privat es contempla com un dels sistemes de 
finançament imprescindibles per tal d’assolir els dos objectius principals de l’actuació: en 
primer lloc, l’increment de l’inversió en infraestructures com a base per a la prestació de 
serveis públics de gran repercussió social i econòmica en les àrees de sanitat, educació, 
transports, defensa i d’altres, i, en segon lloc, arribar a tenir un finançament públic sanejat . 
 
És en aquest marc d’actuació on apareix també la necessitat de crear una metodologia 
rigurosa i coherent, en la qual es vetlli pel compliment dels diversos contractes entre 
l’àmbit públic i el privat; i és per aquest motiu que es fa pública en un comunicat de premsa 
al febrer del 2004 la Decisió de l’Eurostat relativa al tractament dels contractes entre els 
dos sectors. Com ja s’ha comentat, existeixen diferents tipus de contractes de col·laboració 
a llarg plas entre ambdós sectors, els quals estan considerats, majoritàriament, al Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95). Els més destacats són el següents: 
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1. Adquisició de serveis de forma habitual: acords per els que l’Administració pública 
adquireix serveis durant un període de temps determinat, però sense fixar cap requeriment 
específic respecte als actius o serveis. És una relació contractual important per a assegurar 
la continuïtat dels subministraments a nivell de qualitat i quantitat. 
2. Participació en accions: aquests acords impliquen la creació d’una nova unitat, 
denominada “joint-venture”, que generalment es tracta d’una societat en la qual el capital 
està format per unitats de les administracions públiques i unitats del sector privat, i la seva 
creació  té com a principal objecte social el fet de gestionar una determinada 
infraestructura. 
3. Garanties: es un instrument utilitzat habitualment per l’Administració, i consisteix en 
garantitzar el deute d’un soci privat. Aquestes operacions estan perfectament cobertes pel 
SEC 95 i, excepte en alguns casos excepcionals, tenen la consideració de “passius 
contingents” i, per tant, no es consideren operacions en la comptabilitat nacional, pel que 
no es registren en el sistema de comptes 
4. Contractes de construcció i entrega de “clau en mà”: en aquest cas, el soci privat es 
compromet exclusivament a construir un actiu i entregar-lo a una administració pública, 
d’acord amb uns requisits concrets. 
5. Concessions: En el context de les normes del SEC 95, s’utilitza aquest terme per a 
designar els acords en els que una administració pública encarrega a una societat, 
normalment després d’un procediment competitiu de concurs públic, la construcció, 
finançament i explotació d’un actiu al llarg de la duració del contracte 
6. Arrendaments: La figura de l’arrendament en la comptabilitat nacional fa referència al 
cas en que una administració pública utilitzi un actiu de propietat d’una unitat privada 
durant un determinat període de temps. Els factors determinants que influeixen en la 
qualificació d’un arrendament entre operatiu i financer poden resumirse en les preguntes 
següents: Qui és el responsable del manteniment i de l’assegurança de l’actiu? Qui 
determina la naturalesa de l’actiu? Qui fa front al risc en quant a nivell de la demanda? Es 
reben ingressos per part de tercers? Paga menys l’Administració pública si la qualitat del 
servei no és suficient? Qui fa front al risc del valor residual? 
7. Serveis adquirits per les administracions públiques sobre actius específics: els contractes 
d’aquest tipus són tots aquells referits de manera concreta a les noves formes de 
col·laboració que han estat denominades com “Associacions público-privades”, i la 
consideració de les quals no estava contemplada de forma específica en el SEC 95. 
 
4.2. Tractament en la comptabilitat nacional de les Associacions público-privades 
 
La primera menció de les APP en el context dels comptes nacionals sorgeix amb la Decisió 
del febrer del 2004 de l’Eurostat, amb la finalitat de precisar el seu tractament comptable en 
el marc del SEC 95 i als efectes del tractat constitutiu de la Unió Europea. 
La Decisiño de l’Eurostat no té per objecte l’anàlisi comptable de totes les formes de 
col·laboració d’un soci privat amb una Administració pública, sinó únicament es refereix de 
forma explícita i exclusiva a la comptabilització de certs contractes específics que han de 
complir determinades característiques. 
Recentment, el Grup de Camberra, que ha analitzat les relacions economico-financeres que 
es desenvolupen en l’àmbit d’aquest tipus de contractes, ha fet públiques tres 
recomanacions de cara a la pròxima revisió del Sistema de Comptabilitat Nacional de les 
Nacions Unides. Aquestes tres recomanacions es resumeixen de la següent forma: 
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• La primera, es que degut a la creixent rellevància de les APP per a la economia 

pública i les polítiques financeres, es considera imprescindible que el SCN inclogui 
la descripció i els principis generals per a un correcte tractament comptable 

• La segona recomanació fa referència a la propietat econòmica dels actius vinculats a 
un contracte de APP, la qual es determinarà mitjançant l’avaluació de la participació 
de les unitats en la assumpció de riscos i beneficis que cada soci obtingui, i a qui 
exercir el control dels actius 

• La tercera recomanació és que el text del SCN ha de senyalar que la complexitat i 
varietat dels contractes de APP impedeix l’enumeració de regles detallades respecte 
a les operacions que han de ser registrades, relatives al control i a l’ús dels actius 

 
No obstant, fins que no es produeixi una nova revisió del Sistema Europeu de Comptes, el 
tractament en comptabilitat nacional s’ha d’efectuar d’acord a les normes i criteris fixats 
per Eurostat. Així doncs, la Decisió d’Eurostat s’aplica expressament a aquells contractes 
que compleixin determinades característiques, les quals es poden resumir en els següents 
punts: 
 
- La realització del objecte del contracte precisa, almenys en una primera etapa, una 
despesa de capital important, ja sigui per a un actiu de nova creació, o bé per a una 
modernització, renovació o millora d’actius ja existents, incloent-hi aquells que són 
propietat i, per tant, també gestionats, per administracions públiques 
- El contracte ha de ressaltar els actius específics que seran utilitzats per a proporcionar els 
serveis acordats, en les condicions fixades en aquest segons determinades normes de 
qualitat i quantitat 
- El soci, o grup de socis, ha de tenir una experiència en l’àrea d’activitat a la que es 
refereix l’objecte del contracte 
- El principal comprador dels serveis és l’Administració pública, que els adquirirà 
mitjançant pagaments regulars, ja sigui la demanda originada per la pròpia Administració, o 
bé per altres usuaris com terceres persones 
- Poden existir pagaments directes dels usuaris, però aquests han de representar una part 
menor, quasi insignificant, dels ingressos del soci. 
- Les àrees d’activitat dels contractes cobreixen aquells serveis públics en el que, 
generalment, les administracions públiques tenen una participació molt activa, tals com 
contractes per construcció i explotació de carreteres, ponts, túnels, hospitals, centres de 
salut, col·legis, universitats, equipament militar, presons, etc. 
 
Un cop definides les característiques essencials del contracte d’associació, la qüestió clau 
que es planteja es la classificació anticipada dels actius implicats en aquest, que poden ser 
registrats, o bé com a actius de l’Administració pública, o bé en el balanç del soci privat. En 
aquesta situació, i als únics efectes de la comptabilitat nacional, els actius vinculats a una 
Associació público-privada no es registraran en el balanç de les administracions públiques 
si es donen les següents condicions:  
 
- el soci privat suporta el risc de construcció i 
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- el soci privat suporta almenys un dels dos riscos següents: el de disponibilitat o el vinculat 
a la demanda 
 
Així doncs, si l’estat suporta el risc de construcció, o si el soci privat suporta tan sols el risc 
de construcció i cap altre risc, els actius seran classificats com a actius públics, fet que 
suposa importants conseqüències per a les finançaments  públiques, tant per al dèficit com 
per al deute. 
Per contra, si el soci privat suporta el risc de construcció i almenys un dels dos riscos de 
demanda o de disponibilitat, l’actiu es registrarà com a inversió del soci privat, quedant 
comptabilitzat fora del sector Administracions públiques. 
Per tant, doncs, l’element crucial per a l’avaluació d’un projecte d’associació, pel que 
respecta a la classificació dels actius implicats en el contracte, és l’anàlisi dels riscos 
suportats per ambdues parts contractants. 
 
No obstant, en aquest punt, Eurostat puntualitza que aquesta avaluació no tindrà en compte 
els riscos que no estiguin estrictament vinculats a l’actiu i que puguin separarse 
completament del contracte principal. D’altra banda, en els casos on sigui complicat obtenir 
una conclusió evident de l’anàlisi dels riscos, s0ha de prestar especial atenció a alguns dels 
elements addicionals dels contractes, de manera que puguin considerarse, en alguns casos, 
com a criteris suplementaris apropiats per a prendre una decisió, tals com: 
 

• L’anàlisi de la naturalesa dels socis 
• La importància del finançament públic 
• L’efecte de les garanties donades per les administracions públiques al soci privat  
• Les clàusules dels contractes relatives a la titularitat dels actius implicats en el 

contracte en el termini d’aquest 
 
Finalment, quant els Estats membres es trobin amb casos de contractes de naturalesa 
complexa, es pot sol·licitar també una assistència o acalaració a la Comissió (Eurostat) 
d’acord amb el procediment que s’estableix a la Decisió. D’acord als aspectes fixats a la 
Decisió, l’element crucial per a l’avaluació d’un projecte d’associació és l’anàlisi dels 
riscos suportats per les parts contractants i Eurostat ha sel.leccionat tres categories 
principals de riscos “genèrics”: 
 
1. Una primera categoria és el risc de construcció, el qual es refereix  a la identificació de 
quines de les dues parts del contracte, el  soci públic o el privat, ha de suportar les 
conseqüències econòmiques derivades d’aconteixements que donen lloc a retrassos en 
l’entrega, increments dels costos respecte al que s’havia previst inicialment, deficiències 
tècniques i, per últim, els derivats dels efectes exteriors que perjudiquin la realització del 
contracte 
2. Una segona categoria és el risc de disponibilitat. Aquest tipus de risc s’aplica a les 
conseqüències derivades de les situacions en les que el soci privat no està en condicions de 
prestar els serveis fixats en el contracte amb l’Administració pública. De la mateixa forma, 
queda dins del seu àmbit d’anàlisi estudiar què passa quan el soci no pot prestar el volum 
de serveis en les condicions de quantitat, especificacions tècniques, condicions de seguretat 
i qualitat fixades en el contracte. 
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3. La tercera categoria respon al risc de demanda, el qual cobreix les variacions que es 
produeixen al llarg de la vigència del contracte en la demanda dels serveis (més alta o més 
baixa que l’esperada quan el contracte fou firmat) amb independència del comportament i 
de la gestió del soci privat. Aquest risc només ha de cobrir canvia en la demanda deguts a 
factors aliens a les condicions en les que el soci privat presta els serveis 
 
4.3. Altres aspectes comptables de les CPP 
 
Les relacions entre Administracions i entitats privades en projectes d’interès públic poden 
adoptar múltiples fórmules, depenent del nivell de participació de la iniciativa privada en la 
configuració del projecte. 
 
Internacionalment, el debat comptable s’ha centrat en aquells acords CPP pels quals una 
empresa privada és capaç de dissenyar, construir o reformar i finançar una infraestructura 
en la que es prestarà un servei públic, i és la pròpia Administració la qui paga a l’operador 
privat. Una comptabilitat adequada facilitarà un major coneixement per tots els interessats 
de les conseqüències econòmiques d’aquestes operacions i posar de manifest les seves 
avantatges i inconvenients, evitant qualsevol tipus d’incertesa sobre el seu ús. La apropiada 
comptabilització i subministrament d’informació financera d’aquestes operacions és un dels 
elements que pot contribuir a optimitzar aquests mecanismes, configurant-se en un aspecte 
que procura la aplicació de polítiques òptimes. 
 
 
 
 
4.4. Experiència comptable al Regne Unit 
 
La introducció de la política Private Finance Inversion (PFI) per l’Administració britànica 
va tenir com a objectiu generar projectes en els quals s’involucrés més activament el sector 
privat en la construcció i gestió d’infraestructures i serveis públics. La seva aparició va 
generar la necessitat de donar un tractament comptable a aquests, ja que el volum de fons 
públics implicats i el seu àmbit d’aplicació, des de presons a carreteres, passant per escoles 
i hospitals, eren i són molt importants. Cal remarcar la dada que diu que els 750 projectes 
PFI concertats entre 1995 i mitjans del 2006 representen una xifra pròxima a 50.000 de 
lliures. 
 
Normativa comptable britànica 
 
Inicialment, la normativa comptable existent que es va aplicar als acords PFI fou la 
corresponent a arrendaments. Tot i que aquests contractes no tenien la forma legal d’un 
arrendament, de la normativa existent era la que més pròxima se suposava a aquestes 
operacions respecte al tractament comptable dels actius subjacents en els acords. En 
aquesta normativa es distingia entre arrendaments operatius i financers, segons la part que 
assumia els riscos i obtenia beneficis de la infraestructura 
La emissió d’aquesta normativa està íntimament relacionada amb la implantació de la 
comptabilitat pel govern britànic. En el treball del ASB varen ser determinants dos principis 
fonamentals: 
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- La primacia del fons econòmic d’una transacció sobre la seva forma legal: encara que 
l’Administració considera aquests contractes com a serveis, els actius no tindran una altra 
utilitat que la prestació d’ells mateixos, fet que s’equiparia a un arrendament financer. 
- Correspon a l’Administració pública la comptabilització d’un bé si és receptora directa 
dels beneficis i riscos associats a la seva disposició; per tant, el risc es converteix en el 
element clau alhora de fixar la naturalesa d’un contracte DFBO 
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PART PRÀCTICA 
 
(Estudi del contracte específic de col·laboració publico-privada del Nou Hospital 
Universitari de Son Dureta) 
 
El context econòmic de les Illes Balears, en concret de Mallorca, a l’actualitat, és un 
context d’un gran creixement econòmic de la illa tan pel que fa al PIB com pel que fa la 
població, degut a la gran immigració. Així a la ciutat de Palma de Mallorca ens trobem amb 
una situació de dèficit en els serveis sanitaris on també es suma l’envelliment i 
deteriorament de l’actual hospital públic més important de la ciutat (Son Dureta). Davant  
aquesta situació es va proposar el projecte, per part de la Conselleria de Salut, de 
construcció d’aquest Nou Hospital de Son Dureta del qual hem intentat estudiar la forma de 
finançament. Es tracta d’una Col·laboració Público-Privada, és a dir una concessió, per part 
de l’Administració, de tots els serveis no clínics que integren l’Hospital. D’aquesta forma 
l’Administració es queda amb la gestió dels serveis sanitaris. 
 
 
1. Entorn econòmic - legal 

 
1.1 Estructura i composició del pagament al concessionari per part de l’Aministració. 
 
En aquest apartat podem observar com es detallen perfectament cada cànon i cada concepte 
de pagament per tal d’assegurar la màxima transparència i màxima seguretat a l’hora del 
pagament. 
 
El pagament de l’administració al concessionari estirà integrat per dos cànons: 
 
Cànon preestablert (CPA): en concepte de posar a disposició de l’obra pública i dotació 
inicial i actualització de l’equipament, l’Administració abonarà al concessionari una 
quantitat determinada del pressupost al llarg de la fase d’explotació. Aquesta retribució es 
calcularà mitjançant el Sistema de Determinació del Cànon Preestablert i la forma de 
càlcul d’aquest i el seu pagament al concessionari estarà subjecte a les següents normes: 
- Pressupost: és el valor actualitzat del cost estimat per l’administració. La xifra del 
pressupost és de 233.554.285 euros 
- L’administració abonarà al concessionari, en concepte de Cànon Pre-establert, 
aproximadament el 80% del pressupost, anualment al llarg de la fase d’explotació 
- No obstant el anterior, el pagament del Cànon Pre-establert estarà subjecte a la efectiva 
disposició de la infraestructura per l’administració durant la vigència de la concessió 
 
Cànon variable (CVA): a pagar per l’administració al concessionari en concepte de 
prestació dels serveis no clínics objecte del contracte. Aquesta retribució es calcularà 
mitjançant el Sistema de Determinació del Cànon Variable. 
El CVA serà el resultat de sumar els preus anuals ofertats pel concessionari en concepte de 
retribució per l’explotació dels serveis no clínics esmentats. 
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Els preus dels serveis no clínics objecte del contracte s’oferertaran sobre la base d’activitat 
prevista que figura en el contracte. 
 
L’estructura i composició del pagament que l’administració efectuarà al concessionari esta 
formada per les següents parts: 
 

- Components del pagament: cada un dels conceptes per els que l’administració 
remunera al concessionari. 

- Cànon: quantitat a pagar per part de l’administració al concessionari, diferenciant 
entre CPA i CVA, segons el component de pagament per el que l’Administració 
remunera al concessionari. 

- Actualització del pagament: els pagaments que realitzarà l’Administració al 
concessionari s’actualitzaran anualment segons el menor dels índex de preus de 
consum nacional o balear. 

- Pagament per activitat: pagaments realitzats per l’Administració al concessionari 
per l’explotació dels serveis no clínics els quals es consideren sensibles a l’activitat. 
Per efectuar els pagaments al concessionari per l’explotació d’aquets serveis es 
tindrà en compte l’activitat anual dels mateixos. 

- Pagament per període: temps durant el qual el concessionari percebrà les 
pagaments de l’administració per la prestació dels serveis no clínics. 

 
La no disponibilitat d’una àrea o part d’una àrea del nou hospital donarà lloc a l’aplicació 
automàtica de deduccions sobre el Cànon Preestablert i els defectes de qualitat en la 
prestació dels serveis donarà lloc a l’aplicació de deduccions sobre el Cànon Variable. Així 
queda ben clar que el pagament de l’administració queda lligat a la disponibilitat, rendiment 
i qualitat tan de les àrees com dels serveis per tan podem afirmar que els concessionaris 
tenen el incentiu de ser eficients i complir la seva part del contracte. Cosa que amb la 
col·laboració tradicional no existia. 
 
Així podem dir que el pagament al concessionari queda de la següent forma: 
 

 
 
Aquí podem observar com l’administració facilita a les empreses la posada a punt de 
l’oferiment de serveis ja que s’ha establert un període de carència de 4 mesos, contant des 
de la data d’inici de prestació de serveis no clínics objecte del contracte, fins a l’activació 
del mecanisme de deduccions per defectes de qualitat en la prestació del serveis, durant els 
quals el concessionari pugui arribar al nivell òptim en la prestació dels serveis.  
 
La forma de pagament serà la següent: s’establiran dues factures de caràcter mensual, una 
que reculli el pagament corresponent al Cànon Preestablert i una altra que correspongui a la 
factura del Cànon Variable, en cada una de les quals es faran constar les respectives 
deduccions. L’abonament de les quantitats a satisfer per l’administració al concessionari es 

Pagament al concessionari = ( CPA – Deduccions disponibilitat) + ( CVA – 
deduccions de prestació) 
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realitzarà mensualment al llarg dels 60 dies naturals següents a la recepció de la factura. 
D’aquesta manera l’Administració tindrà temps per notificar les deduccions. 
El concessionari tindrà dret a cobrar interessos en el cas de demora del pagament de 
l’Administració. Això treu risc a les operacions de les empreses, ja que tenen el cobrament 
pràcticament assegurat. 
 
 
 
 
 
1.2 Sistema de determinació de pagament mensual al concessionari 
 
 

 
 

- PM, pagament mensual. 
- CPA, Cànon Preestablert 
- CVA, Cànon Variable. 
- Ddisp, deduccions mensuals per errades de disponibilitat d’alguna zona de 

l’hospital. 
- Dprest, deduccions mensuals per defectes en la qualitat de la prestació dels sereveis. 
- CORR, correccions mensuals en concepte d’ajustament a l’import de les deduccions 

del servei. 
 
 Ajustaments per variacions significatives en el volum de la prestació de serveis. 
 
A partir de gener del primer any complet des de la posta a disposició del nou Hospital de 
Son Dureta, el Cànon Variable integrant del pagament podrà ser objecte d’ajustament quant 
es constatin variacions significatives en l’activitat realitzada respecte a l’activitat prevista 
dels següents serveis: 

- Servei de bugaderia i roba interior. 
- Servei d’alimentació a pacients 
- Servei de gestió de residus 
- Servei d’Esterilització 
- Servei de cafeteria per al personal de guàrdia 
- Servei de gestió d’arxius d’històries clíniques i alta documentació 

Tots aquets serveis a l’antic hospital eren interns, és a dir no els gestionaven empreses 
privades i com veurem a la comparació, hi ha una pèrdua d’eficiència bastant important ja 
que l’administració i en concret els funcionaris no tenen cap incentiu per a que aquets 
serveis funcionin al 100% en canvi les empreses privades si que tenen incentius ja que en 
cas de no realitzar el servei correctament se’ls deduiria una part del cobrament, és a dir, 
cobrarien menys. 
 
Revisió anual del Cànon Variable per l’IPC 
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Amb caràcter anual, el CVA ofert pel concessionari serà actualitzat automàticament 
aplicant el menor dels IPC nacional o balear, o un índex equivalent a determinar per 
l’Administració en cas de produir-se silenci estadístic en aquest sentit. Aquest mecanisme 
assegura l’actualització de preus de les empreses. 
  
 
 Mecanisme de pagament dels subministres 
 
Els costos dels diferents subministres (aigua, electricitat, gas i gasoil) necessaris pel 
funcionament ordinari del nou hospital seran assumits directament pel concessionari des de 
l’aprovació de l’acta de comprovació de les obres per part de l’administració fins a la 
finalització del la concessió. 
 
Cada dos anys es farà un anàlisis de mercat per tal d’estudiar la variació dels preus dels 
subministres per així donar la possibilitat d’una revisió a la alça o a la baixa de la part del 
Cànon Variable corresponent al servei de manteniment. 
 
L’administració podrà encarregar una auditoria energètica per a verificar que els consums 
de subministres registrats son els apropiats, tenint en compte les instal·lacions existents i els 
plans d’estalvi energètic que aplica el concessionari. En cas de que el consum fos molt 
superior al descrit per l’auditoria es deduiria del Cànon variable. 
 
Sistema d’avaluació de la disponibilitat de l’obra pública i del nivell de prestació dels 
serveis. 
 
Sistema d’avaluació de la disponibilitat de l’obra pública 
 
L’avaluació es basa en els següents aspectes: 

- Funció de les àrees funcionals del nou hospital. 
- Diferents tipus de fallades de disponibilitat en funció del grau en que afecten a 

l’operativitat d’una zona del nou hospital o part d’ella. 
- Finalment, el temps durant el qual la disponibilitat de la zona es veu afectada. 

En cas de que l’avaluació d’algun d’aquets aspectes sigui negativa es faria una sobre el 
Cànon Preestablert, això fomenta que les empreses tinguin incentius per tenir les obres 
realitzades al moment acordat. 
 
1.3 Sistema d’avaluació del nivell de prestació dels serveis no clínics. 
 
L’avaluació del nivell de prestació dels serveis no clínics prestats pel concessionari es 
realitza sobre la base dels diferents defectes de qualitat descrits per cada servei. Així hem 
diferenciat entre els següents tipus de defectes de qualitat: 

- Defectes de qualitat d’intensitat baixa, es a dir, defectes que no tinguin un efecte 
perjudicial sobre el pacients o l’activitat. 

- Defectes de qualitat mitja, es a dir, defectes que tinguin un efecte perjudicial sobre 
el pacients o l’activitat. 
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- Defectes d’intensitat alta, es a dir, defectes que tinguin un efecte perjudicial 
significatiu sobre els pacients o l’activitat. 

 
L’acumulació de 3 defectes d’intensitat baixa en un mateix període, d’un mateix servei, es 
contarà com un defecte d’intensitat mitja, així com l’acumulació de 3 defectes, del mateix 
servei en el mateix període,d’intensitat mitja es contarà com un defecte d’intensitat alta. Si 
en un mateix any es repeteix el mateix defecte de qualitat baixa 10 vegades, així es 
considerarà un defecte d’intensitat alta. 
 
Aquest sistema permet mesurar de manera objectiva el grau d’incompliment per part del 
concessionari i es pot quasi assegurar que les empreses compliran amb els serveis ja que 
l’acumulació de defectes farien rebaixar molt el Cànon Variable i les empreses no tindran 
beneficis, es per això que les empreses els hi interessa oferir els serveis de la manera que 
tenen pactada en el contracte. 
Els tipus de percentatge de deducció que s’aplicarà quant es produeixin defectes en la 
qualitat de la prestació dels serveis no clínics seran els següents: 
 

                               
 
Unitat de Supervisió i Control de l’Administració. 
 
Es crearà un organisme de l’Administració sanitària, una Unitat de Supervisió i Control que 
actuarà sota la superior direcció del comissionat, que serà responsable del seguiment, 
control i avaluació dels següents aspectes fonamentals: 

- L’operativitat i disponibilitat de totes les àrees del nou hospital. 
- El nivell de prestació dels diferents serveis no clínics, facilitant el funcionament 

correcte i continu del centre les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any. 
- Càlcul de les deduccions a aplicar al pagament que realitza l’Administració al 

concessionari. 
 
 Requeriments generals comuns en la prestació dels serveis no clínics per part del 
concessionari. 
 
El concessionari haurà de complir els següents requeriments generals en matèria 
d’organització i gestió dels serveis que es detallen a continuació: 

- Haurà de comunicar a l’Administració l’estructura organitzativa i línies de 
funcionament intern per la gestió dels serveis, així com qualsevol canvi en 
l’estructura. 

- El concessionari contarà amb un responsable final (director) per cada serveis amb 
presència física en el nou hospital, amb la finalitat de determinar la responsabilitat 
de cada un. 

- El concessionari haurà de realitzar un document sobre la política d’empresa. 
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- Facilitarà tota la documentació i documents que l’Administració sol·liciti pel 
coneixement de funcionament dels serveis. 

- El concessionari haurà d’usar les tècniques de treball, mètodes de gestió, materials i 
equips més actualitzats i innovadors per a la prestació dels diferents serveis, amb la 
finalitat d’optimitzar els seus resultats. 

- El concessionari haurà de cooperar i coordinar-se en la prestació de serveis, quan 
sigui necessari, amb el personal de la resta del nou hospital. 

 
Recursos humans 
 
El concessionari haurà de proporcionar el personal necessari, vestit de manera adequada, i 
amb la formació adequada, per assegurar la correcte prestació continuada del serveis. 
També es farà responsable dels danys causats pel seu personal, velarà per mantenir unes 
relacions correctes entre el seu personal i el del nou Hospital, pacients i visitants, és a dir 
serà responsable d’evitar qualsevol tipus de conducta inadequada. I per acabar haurà de 
desenvolupar i mantenir un Pla de Formació Continuada que contemplarà els següents 
aspectes: 

- Millor aprofitament dels recursos energètics 
- Prevenció contra incendis i entrenament en els plans d’emergència. 
- Prevenció de riscos laborals. 

 
Podem observar que la gestió de les empreses concessionàries l’hauran de fer elles 
mateixes sota una sèrie de pautes marcades per l’Administració, d’aquesta forma 
l’Administració es treu moltes despeses i costos de transacció que abans amb el 
finançament tradicional havia de suportar i també transfereix riscos al sector privat. 
Tots els costos que es derivin de les adaptacions a les noves normatives ja siguin de 
caràcter autonòmic, estatal o europeu, seran assumides pel concessionari, aquesta mesura 
també juga a favor de l’Administració, ja que no haurà de gastar-se un cèntim amb això 
quan de amb la col·laboració tradicional si que ho havia de fer. 
 
Gestió mediambiental 
 
El concessionari està obligat a mantenir un Sistema de Gestió Mediambiental ( SGMA) el 
qual inclourà una política mediambiental del nou Hospital i del seu entorn establint 
objectius per millorar l’impacta. També haurà de agafar un sistema de producció dels 
serveis prestats que s’aproximin a l’equilibri de del desenvolupament sostenible i a 
l’eficiència energètica: 

- Reciclatge de paper. 
- Política d’optimització de materials i d’energia. 
- Mesures per evitar la contaminació. 

 
 
1.4 Contractes CPP: requisits per la concessió  
 
La gestió dels serveis públics es fa des de la regulació nacional. I les empreses, per 
aconseguir la concessió per entrar a formar part del projecte del hospital, han de complir el 
conjunt de requisits:  
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Aquelles empreses que volen participar del projecte ho tenen que fer d’alguna d’aquestes 
dos maneres: 
Amb el compromís de constituir una societat que serà la titular de la concessió o amb el 
compromís de constituir nua Unió Temporal de Empreses (UTE) que serà la titular de la 
concessió.     
 
Un altre requisit que han de complir totes les empreses que volen prendre part en el projecte 
consisteix en presentar una sèrie de document administratius específics detallats a 
continuació:  
 

1. Documents de solvència econòmica i financera  
2. Documents de solvència tècnica i de relació entre mitjans personals i equips 
3. Informes d’explotació dels diferents serveis en que consisteix el contracte: 

Organigrama i explotació dels serveis 
4. Programa de conservació i manteniment del hospital   

 
Respecte al primer document de solvència econòmica i financera, han de presentar una 
sèrie d’informes que acreditin la seva capacitat per dur a terme el projecte, aquests informes 
son:     

    
1.  Un informe de alguna institució financera inscrita en el registre de entitats financeres 
del Banc d’Espanya on es posi de manifest que el licitador o el conjunt de licitadors 
tenen una situació financera suficientment sanejada per obtenir el finançament suficient 
per poder fer front a les inversions en les quals consisteix el projecte.     
 
2. Presentació de las comptes anuals del licitador o de cadascun dels licitadors que 
conformen el grup, on es posi de manifest de manifest el resultat global en els últims 
tres exercicis.    
 
3. Una declaració relativa a la xifra de negoci global i de les obres, subministres, servies 
o treballs realitzats pel licitador o grup de licitadors en el curs dels tres últims anys.    
      

Per altra banda també ha de presentar una sèrie d’informes relacionats amb la solvència 
tècnica i de la relació entre mitjans personals i equips:   
 

1. Titulació acadèmiques i professionals del personal de la direcció de l’empresa  
2. Una relació dels principals serveis i treballs realitzats en els últims tres anys, 

incloent dates i beneficiaris públics o privats d’aquests.  
3. Una declaració que indiqui el promig anual de personal i la plantilla del personal 

directiu els últims tres anys.  
4. Una declaració del material, instal·lacions i equip tècnic de que dispon el empresari 

per la realització del contracte.   
Seguidament les empreses que volen optar a formar part del projecte també han d presentar 
informes corresponents a les explotacions dels serveis que es duran a terme. Primer de tot 
hauran de presentar un organigrama, on es presentarà l’estructura funcional del equip tècnic 
i les diferents unitats en les que s’estructura l’explotació del s servis no clínics que son 
objecte del present contracte. Conjuntament s’aportarà la informació sobre el personal que 
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es compromet a les execució de les diferents prestacions determinades en el contracte. I per 
últim un programa d’explotació on es detallarà el seu pla d’actuació respecte cadascun dels 
serveis no clínics que se li concedeixen. En el pla esmentat anteriorment s’inclourà un 
seguit d’informació bàsica com: la relació de recursos tècnics, humans i materials de 
 que disposen per a cada servei, les actuacions previstes en matèria de gestió 
mediambiental, el Pla d’estalvi i Eficiència energètica, etc...           
 
Per últim tal i com hem comentat anteriorment el licitador ha de presentar un programa de 
conservació i manteniment del hospital, on es detalli el seu pla d’actuació per assegurar la 
adequada conservació i manteniment del edifici del nou hospital universitari Son Dureta.       
 
 
En la segona part del contracte es detallen els altres requisit que han de complir totes les 
empreses que volen prendre part en el projecte. Aquests consisteixen en presentar una sèrie 
de documents específics relacionats amb la oferta monetària a la administració, els quals  es  
detallen a continuació:  
 

1. Variables fonamentals de la oferta monetària del licitador  
2. El pla econòmic – financer 
3. Documentació relativa a la obtenció dels recursos financers   

 
Aquest primer document haurà d’incloure els següents continguts: 
 

1. Cànon variable anual que ofereix el licitador que serà resultat de la suma 
desglossada dels preus anuals de cada un dels serveis no clínics objecte del present 
contracte. Aquests cànon variable anual, en ningun cas, podrà superar la quantitat de 
33.933.768 euros.     

2. Ingressos generats de les activitats que generen beneficis procedents de tercers 
diferents  de l’administració. 

3. Valor net actualitzat, a euros de 1 de gener de 2006, dels ingressos que percebrà el 
concessionari.          

4. Valor net actualitzat, en euros de 1 de gener de 2006, dels costos totals de la 
inversió al llarg de tot el període de concessió. 

5. Quantitats previstes per: l’execució de les obres i les instal·lacions, quantitats per el 
equipament del nou hospital així com per el manteniment del equip y la seva 
actualització. En definitiva les quantitats de totes les inversions associades a la 
construcció y explotació del hospital.  

6. L’origen dels fons aliens que es pretenen utilitzar          
7. Estimació de la quantitat total que rebrà l’administració, per tots els conceptes, que 

en ningun cas podran superar els 778.478.766.40 euros fixat en el estudi de 
Viabilitat Econòmica- financera.    

 
En relació al segon bloc de documentació referent al Pla Econòmic – Financer, es presenta 
la següent informació:  
 

8. Compte de pèrdues i guanys, que recollirà la previsió de resultats i la seva 
distribució durant el període de concessió. 
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9. Els balanços de situació previstos al tancament de cada exercici durant el període de 
concessió. 

10. Estat de fluxos de caixa, tan financers com de capital, per tal de verificar a 
coherència entre la disponibilitat de liquidés i la aplicació dels mitjans financers per 
dur a terme el finançament del projecte que ens ocupa.             

 
Seguidament es presentarà una memòria explicativa dels valors fundamentals que 
intervenen en el Pla econòmic – financer : 
 

11. Explicació detallada dels costos operatius previstos 
12. Explicació de la política d’amortitzacions, pla d’amortitzacions, dotació de compte 

de reserves.  
13. Detall de les fonts de fiançament que s’utilitza per finançar el projecte: tan de 

recursos propis i aliens, un anàlisis de solvència del concessionari i de rendibilitat 
del mateix.    

 
I per últim es presenta la documentació relativa a la obtenció dels recursos financers,  que 
consta de:  

 
-  Carta dels proveïdors de deute ( bancs, caixes o altres institucions financeres, fen 

constar el seu compromís per facilitar el finançament en les condicions de la oferta i 
detallant les principals condicions indicatives d’aquest finançament.            

 
 
Per tal de dur a terme la valoració de totes les proposicions presentades pels licitadors es 
realitza seguint la següent puntuació: 70 punts per la oferta tècnica presentada amb els 
documents administratius i 30 punts relacionats amb l’oferta monetària comentada 
anteriorment.  
 
 
2. Actuacions posteriors a la adjudicació: Formalització del contracte  
 
Constitució i estatuts de la societat concessionària   
 
El licitador adjudicat, en cas d’haver-se compromès en la seva oferta a constituir una 
societat concessionària, haurà de realitzar-ho amb un termini de 15 dies des de en que sigui 
notificada l’adjudicació.  
 
La societat concessionària haurà d’ajustar-se a les següents determinacions: 
 

1. El domicili social s’haurà de fixar a la illa de Mallorca. 
2. El objecte social consistirà exclusivament en el objecte del present contracte.  
3. Les accions de la societat seran normatives, la societat ha de comunicar a la 

administració, la titularitat inicial de les accions i les alteracions que experimentin. 
Per qualsevol canvi serà necessària l’aprovació de l’administració. 
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4. S’haurà de notificar també a l’administració qualsevol canvi en els estatuts de 
l’empresa, així com les operacions de fusió i absorció. 

5. Es reconeix el dret a la administració el dret a designar un representant permanent, 
amb dret assistència a les juntes del consell d’administració del licitador i aquest 
tindrà dret a la mateixa informació que els seus directius.   

6. Cal destacar que aquest representant de la administració li corresponen les tasques 
de vigilància i compliment de les obligacions del concessionari. En particular 
examinarà i comprovarà els llibres i comptes de la societat.    

7. El adjudicat , en la seva condició de accionista de la societat concessionària, obliga 
a mantenir a la mateixa en una situació patrimonial sanejada, evitant incórrer en 
desequilibris patrimonials regulats en la Llei de Societats Anònimes.   

8. És requisit indispensable que l’exercici social coincideixi amb l’any natural.  
9. La societat concessionària portarà la comptabilitat conforme amb els principis y 

normes de comptabilitat generalment acceptats per la normativa fiscal vigent.                     
 
Per altra banda, les societats estan obligades a realitzar les següents auditories: Auditaria 
financera al final de cada exercici anual, amb caràcter obligatori a partir de la entrada en 
funcionament del servei, el concessionari estarà obligat a presentar a la Administració una 
auditoria operativa del funcionament dels serveis en els quals s’avaluï el compliment de les 
obligacions a que s’han compromès en relació al  contracte.     
El cost d’aquestes auditories serà integrament assumit per el adjudicatari, sent necessari 
l’autorització de l’administració.  
Les auditaries haurà de ser entregades ates del dia 30 d’abril del any següent d’aquell 
exercici al que corresponguin.      
 
 
Pòlisses i assegurances   
 
El adjudicatari dura a terme el programa de assegurança que es detalla a continuació:  
 

1. Durant la construcció i explotació del nou hospital, el concessionari haurà de 
justificar a cada exercici el pagament de les corresponent primes de assegurances.  

2. En cas de incompliment per part del concessionari de les obligacions que dels 
contractes de assegurances deriven, el cost de la sanció repercutirà en aquest i no en 
la administració.      

 
Pòlisses de tot risc de la construcció del nou hospital  
 

1. pòlissa de tot risc construcció 
2. pòlissa de pèrdua anticipada de ingressos 
3. pòlissa de responsabilitat civil relativa a la construcció, entre d’altres.  
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2.1 Drets i obligacions de les parts     
 
 
 Drets  del concessionari  
 
En la execució del contracte, la societat o UTE concessionària tindrà els següents drets: 
 

1. Dret a utilitzar els bens de titularitat pública: tindrà dret a utilitzar el bens de 
titularitat pública que la administració es compromet a posar a la seva disposició per 
la construcció, conservació i explotació del nou hospital.      

 
2. Dret a la contra prestació: el concessionari tindrà dret a explotar la obra pública i 

rebre les retribucions o beneficis corresponents durant el termini de la duració  del 
present contracte. 

 
3. Dret a l’explotació comercial de determinats serveis i zones del hospital: el 

concessionari dura a terme la gestió i explotació dels serveis no clínics i tindrà dret 
a rebre els beneficis que resultin de tal activitat.  

 
4. Dret de mantenir l’equilibri econòmic – financer de la concessió 

 
5. Dret a la subcontractació: és condició indispensable que les empreses 

subcontractades reuneixin, respecte al servei que realitzin, els requisits de capacitat i 
solvència, fet que serà supervisat per l’administració.  En el cas de subcontractació, 
els subcontractats quedaran sota la responsabilitat del concessionari i que serà qui 
assumirà la responsabilitat de l’explotació i gestió del hospital davant del òrgan de 
contractació ( l’administració).  

 
Obligacions del concessionari  
 

1. Construcció, conservació i explotació del nou hospital    
 
2. Assumpció de riscos: El concessionari assumeix les responsabilitats de tota indole 

que es deriven de la construcció, manteniment i explotació del nou hospital 
universitari  Son Deureta.  Per altra banda, també assumeix els riscos econòmics i 
financers que es derivin de les possibles evolucions que experimenti l’explotació 
dels serveis no clínics.  

 
 
3. Explotació dels serveis no clínics del nou hospital que són objecte de concessió: 

El concessionari té la obligació de donar un servei de qualitat, segur, de gran 
disponibilitat i continuïtat, seguint la normativa aplicable que es deriva de les 
instruccions de l’administració.  
Cal destacar altres obligacions que deriven de l’explotació del servei com: adquirir 
el material i l’equipament necessaris, indemnitzar pels mals que causi  a tercers com 
a conseqüència de la realització del propi servei, admetre la utilització dels serveis a 
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tots els usuaris, respectant els principis bàsics de igualtat, universalitat i no 
discriminació. I per últim ha de informar a la administració del volum de usuaris, els 
quals el seu pagament es sensible a l’activitat que es realitza.       
 

4. Obligació a la dotació, manteniment i actualització del equipament: El 
concessionari es compromet a dotar al nou hospital del equipament més avançat en 
cada moment. Se’l obliga a mantenir el manteniment i actualització del mencionat 
equipament. Cal destacar que totes aquestes obligacions seran en tot moment 
revisades per l’administració, la qual haurà de donar el seu vistiplau.  

 
5. Vigilància i control: A partir del moment de la concessió el concessionari es fa 

càrrec de l seguretat del hospital.  
 

6. Compliment de la normativa laboral i mediambiental: Haurà de complir totes 
les normes mediambientals, i especialment les relatives a salut i seguretat laboral, 
així com la prevenció de riscos. D’aquesta manera es respectarà sempre la legislació 
i normativa que dicti l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  
El concessionari en la mesura de les seves responsabilitats durà a terme programes 
de protecció del medi ambient mitjançant l’estalvi energètic i la reducció del 
impacte ambiental.   

 
 
7. Auditories: El concessionari està obligat a realitzar les auditories financeres, 

operatives en els terminis fixats. Haurà de realitzar quantes auditories siguin 
necessàries perquè l’administració tingui suficient informació per tan de analitzar 
l’estat financer el qualsevol moment del període de construcció i explotació.  

 
8. Imatge corporativa: El concessionari esta obligat a adequar-se a les normes 

d’imatge corporativa que estableixi l’administració.   
    

 
 
 
Costos per part del concessionari       
 
Conjuntament amb tots els costos propis en la execució del contracte, tals com el 
finançament de la construcció, equipament i  explotació, comentats anteriorment,   també 
s’haurà de fer front als següents costos : 
 

1. Els que siguin necessaris per a tramitació i obtenció d’autoritzacions, llicencies, 
permisos,etc... 

 
2. El concessionari es farà càrrec dels costos derivats de la contractació ,per part de 

l’administració, de l’empresa que s’encarregarà de la realització dels controls de 
qualitat.   
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3. Dels costos que es derivin de la realització d’informes que siguin necessaris per 
complir amb el contracte i amb el control de l’administració en tot moment.   

 
4. Els costos en publicitat i actes de protocol per tal de donar a conèixer  els nous 

serveis. 
 

5. Els costos que es deriven de d’instal·lació de plaques solars, e pagament de drets per 
a l’electricitat, gas, els costos per al dret a esta connectat a la ret general de 
desaigües, pagament a la companyia telefònica, etc...     

 
 
3. Desenvolupament i seguiment de l’execució del contracte 
 
3.1 Comprovació del replantejament i la iniciació de la obra 
 

Actuacions relatives al replantejament 
 
1. En un termini màxim de deu dies des de la formalització del contracte, es procedirà al 
signament de l’Acta de comprovació del Replantejament. Simultàniament, es posaran a 
disposició del concessionari, per part de l’Administració, els terrenys en els que 
s’executaran les obres del contracte 
2. L’Acta de Comprovació del Replantejament del projecte de construcció de l’hospital 
s’haurà de firmar seguint les instruccions de l’Administració, amb data corresponent a 
l’anterior moment d’inici de la construcció de l’obra 
3. L’Acta de Comprovació del Replantejament reflexarà la conformitat (o diconformitat) 
del replantejament respecte al projecte, fent especial menció a les característiques 
geomètriques de l’obra, procedència dels material s i a la ocupació dels terenys necessaris 
 
Inici de les obres 
 
- El concessionari començarà les obres el dia següent al de la firma de l’Acta de 
Replantejament  
- Tot i que el concessionari hagués formulat observacions que poguessin afectar a 
l’execució del projecte, si el Director Factultatiu d’Obra, decidís la iniciació d’aquestes, el 
concessionari estaria obligat a iniciar-les. 
 
3.2 Pla d’obra 
 
El concessionari haurà de concretar el Programa de Treball presentat en la seva oferta 
mitjançant el Pla d’Obra, el qual serà requerit per l’Administració en un temps de deu dies 
des de la formalització del contracte. El Pla d’Obra haurà d’incloure el detall de les mesures 
que es considerin adequades per a garantitzar l’executabilitat de l’obra en qualsevol època, 
especialment de pluges.  
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Règim d’execució de les obres i instal·lacions 
 
Execució de les obres 
 
1. El concessionari executarà les obres d’acord amb el projecte de construcció aprovat per 
l’òrgan de contractació, amb les modificacions incorporades per aquest i en els terminis 
establerts en el present plec. 
2. Els materials, equips, elements i màquines que hagin d’emplear-se en l’execució de les 
obres han de reunir les característiques exigides en els plecs 
3. En cap moment el Cap d’Obra o el concessionari podran introduir modificacions en les 
obres sense la conseqüent autorització 
 
Direcció facultativa de les obres 
 
Direcció de les obres per l’Administració  
 
L’Administració portarà a terme la Direcció Facultativa de les Obres de construcció de 
l’hospital, amb l’ajuda de l’assistència tècnica que el concessionari posarà a disposició 
d’aquesta. L’assistència tècnica que ofereixi el concessionari serà posada a disposició del 
Director Facultatiu d’Obra, prèvia aprovació de l’òrgan de contractació.  
 
Funció de la Direcció Facultativa d’Obra 
 
La tasca de la Direcció Facultativa d’Obra, exercida per l’Administració, té una funció 
eminentment de comprovació de la qualitat de l’obra construïda, de la seva subjecció al 
projecte de construcció aprovat, i del compliment dels objectius i calendaris d’execució. A 
la vegada, la Direcció Facultativa d’Obra, en representació de l’Administració, tindrà plena 
competència per al desenvolupament íntegre de la direcció tècnica de les obres en el seu 
més ample sentit 
 
Funció de l’assistència tècnica 
 
Fent referència a les responsabilitats de la Direcció Facultativa d’Obra, l’Administració 
podrà procedir a la contractació d’Assistències Tècniques per a donar suport a diferents 
àrees d’activitat. Els equips d’Assistència Tècnica formaran part de la Direcció Facultativa 
d’Obra, quedant sota l’autoritat del Director Facultatiu d’Obra. De la mateixa forma, 
l’Administració podrà contractar Assistències Tècniques externes per a ajudar en matèria 
de seguiment dels aspectes administratius i econòmico-financers del desenvolupament del 
contracte de concessió en la fase de construcció 
 
Funcions del Director Facultatiu d’Obra 
 
El Director Facultatiu d’Obra és la persona designada per l’Administració, amb titularitat 
adequada i suficient, directament responsable de l’obra contractada, assumint la 
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representació de l’Administració davant del concessionari, en tot allò relatiu a la 
construcció de l’hospital i a la interpretació del contracte en aquest àmbit. Algunes de les 
seves funcions són: firmar l’acta de Comprovació del Replantejament de les Obres, 
informar de la proposta de designació del Cap d’Obra realitzada pel concessionari, exigir al 
concessionari el compliment de les condicions contractuals, definir aquelles condicions 
tècniques que el projecte requereixi en la seva decisió, confeccionar mensualment el 
informe de seguiment de l’execució del projecte per a elevar-lo a l’òrgan de contractació o 
ordenar les demolicions, correccions i reconstruccions, si fossin precises per a garantitzar la 
qualitat de les obres, entre d’altres 
 
Risc i ventura en l’execució de les obres 
 
- Les obres es construiran a risc i ventura del concessionari, d’acord al expressat en el 
article 239 del TRLCAP 
- Si el concessionari es retrassés en l’execució de l’obra, ja sigui en el cumpliment dels 
terminis parcials o totals, i el retràs vingués donat per una causa de força major, aquest 
tindrà dret a una pròrroga en el termini d’execució de l’obra, correlativa al termini de 
concessió 
- Si la expressada causa de força major impliqués majors costos per al concessionari tot i la 
pròrroga que se li concedís, es procedirà a ajustar el Pla Econòmic-Financer  
- Si el concessionari fos responsable del retràs, s’aplicaran les clàusules 53 i 58 del present 
Plec i en el TRLCAP, sense que la demora pogués suposar l’ampliació del termini de 
concessió  
 
Cap d’obra. Designació, funcions i responsabilitats 
 
Amb anterioritat al començament de les obres, el concessionari haurà de designar 
expressament davant l’òrgan de contractació al Cap d’Obra, conformement al previst en la 
seva oferta. El càrrec serà ocupat per una persona amb el títol de Tècnic Supeior amb, 
almenys, cinc anys d’experiència en la construcció d’obres o infraestructures similars a al 
objecte del present Plec. 
Les funcions principals del Cap d’Obra són les següents: 
- Organitzar l’execució de les obres i posar en pràctica les ordres rebudes per la Direcció 
Facultativa d’Obra 
- Organitzar els medis humans i materials necessaris per dur a terme la construcció de les 
obres de l’hospital segons el projecte 
- Representar el compromís del concessionari en el compliment de les obligacions 
contractuals relatives a l’execució de les obres i instal·lacions de l’edifici 
- Seguir les directrius que estableixi el Director Facultatiu d’Obra en la resolució de les 
disconformitats que puguin sorgir- 
 
D’altra banda, també cal dir que el Cap d’Obra, pel que fa a responsabilitats, serà el màxim 
encarregat de l’equip de Consell (“Jefatura”) d’Obra i que, en representació del 
concessionari, serà el responsable de tots els incidents, retrassos i qualsevol altre 
incompliment contractual que es produeixi durant la fase de construcció 
 
Subcontractació de tercers 
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El concessionari haurà de subcontractar a tercers, en un mínim d’acord al percentatge i les 
obres que hagi senyalat a la seva oferta, dins dels límits establerts a la clàusula 28.7 del 
Pleg. El concessionari, de la mateixa forma, haurà de sometres els contractes que signi a les 
normes de publicitat establertes a l’article 135.2 del TRLCAP i, a efectes del contracte, no 
es consideren tercers aquelles empreses que s’hagin agrupat per tal d’obtenir la concessió, 
ni les empreses vinculades a elles. La responsabilitat en l’execució de les obres per tercers 
són les següents: correspon al concessionari el control de la execució de les obres que 
contracti amb tercers i aquest, a la vegada, serà responsable davant l’òrgan de contractació 
de les conseqüències derivades de l’execució o resolució dels contractes que dugui a terme 
amb aquestes altres entitats 
 
3.3 Acabament i comprovació de les obres 
 
1.El termini d’execució de les obres, dins del qual deuran quedar finalitzades totalment 
aquestes, serà de tres anys i sis mesos (o abans, evidentment) 
2. El concessionari estarà obligat a complir el Programa de Treball al que s’ha compromès 
d’acord amb el projecte de construcció aprovat per l’administració. El incompliment dels 
terminis podrà donar lloc a penalitzacions establertes a la clàusula 53 del Plec, import de les 
quals no exclou d’indemnització a la que pot tenir dret l’administració per les pèrdues 
originades per la demora 
3. D’acord a l’article 241 del TRLCAP, un cop acabades les obres, es procedirà a dur a 
terme un acta de comprovació d’aquestes, per part de l’òrgan de contractació. La 
comprovació material de la conformitat amb les obres i la instal·lació serà a càrrec del 
Director Facultatiu d’Obra, en un temps màxim de vint dies. Si la comprovació conclou 
amb un estat satisfactori de les obres, es firmarà un acta pel Director Facultatiu d’Obra i el 
Cap d’Obra, i el concessionari quedarà escindit de responsabilitats. D’altra banda, si les 
obres de l’hospital resulten incompletes o defectuoses, no es firmarà l’acta de comprovació 
i l’administració imposarà, com ja s’ha dit anteriorment, les sancions corresponents 
 
Règim d’explotació del nou hospital 
 
El funcionament de l’hospital s’iniciarà posteriorment a l’aprovació de l’acta de 
comprovació. Un cop firmada aquesta, l’Administració, prèvia consulta amb el 
concessionari, emetrà les instruccions pertinents per dur a terme els trasllat dels serveis 
clínics i no clínics del antic al nou edifici. Aquest procés haurà de ésser culminat en sis 
mesos 
 
Serveis no clínics del nou hospital 
 
Els serveis no clínics del Nou Hospital Universitari de Son Dureta són els següents: 
servei d’alimentació a Pacients, de Bugaderia, d’Esterilització, de Seguretat, de Neteja, de 
Manteniment General, de Gestió de Biblioteca, de Gestió de Residus, de Gestió de l’arxiu 
d’històries Clíniques, de Desinsectació i Desratació i Serveis amb ingressos de tercers, 
entre els qual s’inclouen el servei de Televisió, Telefonia i Internet, Aparcament, de 
Màquines Vendins, de Cafeteria-Restaurant i de Guarderia 
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Régim d’explotació dels serveis no clínics 
 
1. L’explotació dels serveis no clínics de l’hospital, objecte del present contracte, es 
realitzarà en les condicions i estàndards previstos en la oferta, amb subjecció sempre al Plec 
de Prescripcions Tècniques i de conformitat amb les estipul.lacions establertes en el present 
Plec.  
2. S’establirà per el concessionari un procediment que asseguri la informació mensual sobre 
el desenvolupament dels serveis no clínics que integrin l’explotació de l’obra 
3. El concessionari s’obliga a definir i instal·lar sistemes interns de control de qualitat, 
adequats per al desenvolupament de cadascuna de les activitats que li corresponen en la 
seva condició de concessionari, conformement amb el previst al vigent Plec 
 
Relació entre l’administració i la societat concessionària 
 
Es constituirà una Comissió Mixta de Seguiment, en la qual estaran representats 
l’administració i el concessionari, que es reunirà periòdicament durant el termini de 
vigència del contracte. Aquesta Comissió supervisarà l’execució de la prestació de serveis i 
només tindrà poders per a fer recomanacions a ambdues parts. 
 
Obligacions respecte el personal adscrit als serveis no clínics de l’hospital 
 
1. El concessionari s’obliga a assumir la gestió i el cost de la totalitat del personal estatuari 
empleat en els serveis no clínics de l’hospital citats anteriorment 
2. De la mateixa manera, el concessionari haurà d’assumir la gestió i el cost del personal 
laboral depenent dels contractistes de serveis no clínics des del moment en què, com a tal 
concessionari, comenci amb l’explotació efectiva del serveis. Aquest personal laboral 
dependrà exclusivament del concessionari, el qual tindrà tots els drets i obligacions 
inherents a la seva qualitat 
 
Ingressos procedents de tercers 
 
El concessionari tindrà dret a percebre ingressos procedents de tercers, diferents a 
l’administració, com a conseqüència de l’explotació comercial en les instal·lacions del nou 
edifici hospitalari que es construeixi 
 
Règim de finançament privat 
 
Finançament privat i hipoteca de la concessió 
 
1.El recurs a la finançament privada per a l’execució del present contracte es subjectarà a 
les prescripcions del capítol VI del TRLCAP. L’emissió de obligacions i altres títols, la 
incorporació a títols negociables dels drets de crèdit del concessionari, d’eventual hipoteca 
de la concessió i el recurs als crèdits participatius, es regularan segons l’expressa’t en els 
articles 253 i següents del TRLCAP 
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2. La concessió dels béns i drets serà hipotecable conforme al senyalat a la legislació 
hipotecària i no s’admetrà la hipoteca de la concessió en garantia de deutes que no guardin 
relació amb la referida concessió 
 
 
4. Anàlisi exhaustiu de la prestació de serveis no clínics 
 
En aquest apartat el que farem serà analitzar alguns dels serveis no clínics que es realitzen 
en el Nou Hospital de Son Dureta. En aquest anàlisi es realitzarà una descripció de 
l’objectiu del servei, alguns del requeriments per part de l’administració i finalment alguns 
exemples de multes que la Administració posa al concessionari per determinades errades. 
En algun dels serveis em hagut de recórrer a la utilització d’annexes per ampliar la seva 
explicació. 
Els diversos serveis no clínics del nou hospital són els següents: 

- Servei d’alimentació a pacients 
- Servei de rentadora 
- Servei d’esterilització 
- Servei de neteja 
- Servei de seguretat 
- Servei de manteniment general 
- Servei d’impremta 
- Servei de gestió de biblioteca 
- Servei de gestió de residus 
- Servei de gestió del arxiu d’històries clíniques. 
- Servei de desintoxicació i desratització 
- Serveis amb ingressos a tercers: servei d’aparcaments, servei de televisió, telefonia 

e Internet, servei de màquines vending, servei de cafeteria-restaurant, servei de 
guarderia i ludoteca. 

 
* El serveis subratllats són els que hem analitzat. 
 
 
Servei d’alimentació a pacients 
 
L’objectiu d’aquest servei es la gestió integral del servei d’alimentació pels pacients del 
nou hospital universitari Son Dureta. Des de l’aprovisionament de matèries primes i la seva 
conservació fins la distribució del menjar en planta. 
Requeriments per part de la Administració: 

- El concessionari contarà amb els mitjans i recursos necessaris per garantir la 
adequada prestació dels serveis en el cas de falls de subministrament. 

- Existiran protocols escrits de tots els processos de funcionament. 
- El concessionari realitzarà controls de bones practiques e higiene tant d’aliments 

com de neteja dels recipients e instal·lacions que s’utilitzen a la cuina. 
- Existirà un Pla de Dietes. La composició de totes les dietes serà revisada per el 

propi servei de nutrició i dietètica del nou hospital. El concessionari deurà assumir 
qualsevol canvi per part del comissionat. (Anexe) 
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- El concessionari deurà estar equipat i mantenir-se actualitzat tècnicament tot el 
necessari per la prestació del servei i demanar permís a la Administració per 
qualsevol  modificació d’espais d’obres d’infraestructures. 

Algunes multes: 
- Algun dels productes proporcionats es de qualitat inferior a la establerta. 
- Si es detecta algun incompliment en la normativa vigent en cada moment relativa a 

sistemes d’anàlisi de perills i control de punts crítics. 
- Si es detecta que alguna dieta terapèutica servida als pacients no està identificada 

adequadament. 
 
Servei de rentadora 
 
Garantir un servei integral de roba neta, inclòs l’aprovisionament de tota la llenceria. 
Requeriments per part de la Administració: 
- Certificats de la capacitat productiva total i disponible, i de transport, per la 

realització del servei en el nou hospital. 
- Projecte d’organització del servei diferenciant entre els diferents apartats que 

integren l’àmbit del servei: rentadora, llenceria, costura i subministra de roba. 
- Descripció dels processos que es seguiran en el tractament de la roba: productes 

utilitzats, temps i temperatures. 
- Descripció dels controls de qualitat dels processos de rentadora i transport. 
- El concessionari serà el responsable de que el personal al seu càrrec que manipuli la 

roba compleixi les condicions d’higiene. Es realitzarà un pla de formació 
continuada i de revisió de processos. 

- El concessionari ha de ser capaç de garantir els serveis mínims en qualsevol tipus de 
problemes, sinó la Administració pot contractar un servei a tercers. 

Algunes multes: 
- Es detecta que falten carros de roba bruta o neta, acumulació de roba bruta en el 

punts de recollida, s’aprecia brutícia en els carros. 
- No presentar al comissionat informes bacteriològics.   
 

Servei d’esterilització 
L’objectiu general d’aquest servei es la gestió integral del servei d’esterilització per satisfer 
les necessitats d’esterilització del nou hospital. 
Requeriments per part de la Administració: 

- El concessionari es compromet a la adquisició del equipament necessari, sistemes 
de distribució, dotació de personal i material necessari, basant-se en l’activitat 
prevista. Es compromet a disposar de tots els productes necessari consumibles i 
estèrils per la realització de tots els processos. Subjecte a qualsevol modificació per 
part de la Administració. 

- El subministrament s’efectuarà en l’horari pactat amb el nou hospital, dins del 
període de 8:00 a 22:00, mitjançant sistemes de distribució. 

- El concessionari assegurarà els mitjans oportuns, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació del servei, en cas d’emergències extraordinàries.  

Algunes multes: 
- Pèrdua de material que impedeixi realitzar l’activitat programada. 
- Entrega de material suposadament estèril i que no ho sigui. 
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- Falta de material estèril que impedeixi realitzar qualsevol operació considerada 
d’urgència. 

Veure annexes llista de materials. 
 
Servei de neteja 
L’objectiu general es proporcionar una alt nivell de neteja a totes les instal·lacions del Nou 
Son Dureta. 
Requeriments per part de la Administració: 

- El servei de neteja que deurà prestar el concessionari consistirà en quatre tipus de 
neteja (Bàsica, concreta,a fons, protectora) per les quals deurà realitzar plans escrits 
de funcionament concrets. 

- Dotar tots els recursos, materials i equips necessaris. 
- Dotar els materials de neteja, la seva reposició i la col·locació dels mateixos en els 

seu lloc corresponent. Elaboració d’un Pla de reposició per aquests materials. 
Algunes multes: 

- No disposar de la llista tècnica d’alguns dels productes de neteja utilitzats. 
- Degut a retards en el servei de neteja dels quiròfans no es poden fer les operacions 

establertes. 
- El concessionari no conte amb un sistema devaluació interna dels seus resultats. 

Veure annexes zonificació del hospital. 
 
 
Servei de Manteniment General 
L’objectiu general d’aquest Server es oferir la gestió integral del manteniment del edifici, 
exteriors, instal·lacions tècniques, equipament e instal·lació del equipament no considerat 
electromèdic. 
Requeriments per part de l’administració : 

- El concessionari deurà elaborar e implementar plans de manteniment, que seran 
aprovats prèviament per el comissionat. 

- El concessionari deurà adequar les instal·lacions a les necessitats de cada moment. 
- El concessionari tindrà l’obligació d’assegurar la seguretat integral del recinte del 

nou hospital respecte als riscos laborals en lo referit als aspectes tècnics de la seva 
competència. 

- El concessionari estarà obligat a subministrar periòdicament informació del Server 
amb relació a l’activitat, dades tècniques, econòmiques i energètiques al 
Comissionat i a aquelles unitats assistencials que es determinin. 

Algunes multes: 
- Els materials de recanvi no compleixin els requeriments tècnics. 
- Degut a un control deficient el subministrament d’aigua, gasoil, gas o electricitat..Es 

veu modificat provocant alteracions en el funcionament del hospital. 
Veure annexes 
 
Servei de gestió del arxiu d’històries clíniques 
L’objectiu general d’aquest Server es l’organització i gestió del arxiu d’històries clíniques. 
La historia clínica compren el conjunt dels documents relatius als processos assistencials de 
cada pacient, amb la identificació dels metges i dels altres professionals que han intervingut 
en ells. 
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Requeriments per part de la Administració : 
- El concessionari deurà proporcionar la infraestructura tècnica, material i humana 

necessària per complir amb el nivell de prestació del Server exigit. 
- El concessionari serà obligat a elaborar un Manual de Procediments i Protocol de 

l’actuació del Server. 
- Existirà una historia clínica per pacient. 
Algunes multes per: 
- Es detecten deficiències en el manteniment del edifici on es l’arxiu. 
- Es detecten histories clíniques on el seu moviment d’entrada i sortida del arxiu no 

esta degudament registrada en la base de dades. 
- No es garanteix  en tot moment la protecció de les dades i documents, de 

conformitat amb la normativa vigent en cada moment. 
 
 
 
Servei de desinsectació i desratització 
L’objectiu general d’aquest Server es la desinsectació i desratització de totes les 
dependències del nou hospital i exteriors, Aixa com mantenir-la lliure de felins i 
qualsevol tipus de mamífer. 
Requeriments per part de la Administració : 
- Serà responsabilitat del concessionari tant la realització de tractament preventius, 

com correctius necessaris per problemes concrets. 
- El servei serà responsable de netejar i desinfectar les àrees contaminades per 

plagues així com de especies mortes dins del recinte hospitalari. 
- El concessionari estarà obligat a presentar un informe, amb indicació de les 

observacions realitzades i les accions efectuades per cada actuació. 
Algunes multes per: 
- Es realitza un ús incorrecte de les instal·lacions i equips per part del personal del 

concessionari. 
- Es detecta que com conseqüència d’algun dels tractaments realitzats s’ocasionen 

intoxicacions a treballadors i/o pacients del hospital. 
 
 
El següent organigrama és un organigrama senzill de un col·laboració publico privada. 
Apareix un nou soci, el sector privat, amb el qual es realitza un contracte de CPP.  Es 
produeix una transferència de riscos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector  
Públic 

Usuari  

Sector 
Privat 

Contra
cte 
CPP 
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• Ara analitzem la viabilitat del projecte des de el punt de vista econòmic. Per fer els 

següents càlculs s’han d’assumir les següents premisses:  IPC 3%, Preus de 2006, 
IVA 16%, TIR 10% 

 
Primerament, analitzarem el cànon preestablert:  

• - Si es realitzes una CT, l’administració pública hauria de pagar el 100% de la 
construcció d’aquest hospital. En total, 233.554.285 euros. 

• En canvi, al realitzar la CPP, l’administració paga el 80% del pressupost 
(186.843.428 euros) i el 20% restant es finançat pel sector privat (44.842.422). Aquí 
es produeix la primera transferència de riscos ja que el sector públic no ha de pagar 
la totalitat de la construcció. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidament, analitzarem el cànon variable. Consta del pagament dels serveis no clínics 
durant els 30 anys que dura la concessió del contracte. Alguns serveis només reben diners 
de la administració en funció del cànon variables i altres en reben del cànon variables més 
ingressos a tercers. 
 
Els serveis no clínics explotats per part de l’administració són els següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagament del pressupost (cànon preestablert)
Administració 80%
186.843.428Sector privat 20%

46.710.857

Pressupost total:
233.554.285
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Es important remarcar que les empreses que tan sols  reben diners en concepte de CVA 
degut a que la seva explotació no reporta diners a tercers. En canvi, el serveis destinats a les 
persones que envolten que envolten als pacients si que reben diners a tercers. En aquest 
sentit l’administració només imposa una restricció (preus màxims) i, a partir d’aquí, el 
concessionari a d’intentar maximitzar els beneficis. 
Les restriccions de preus màxims 
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Comparació costos serveis no clínics sense ingressos a tercers (Milions d’euros)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Comparació costos serveis no clínics amb ingressos a tercers (Milions d’euros) 
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Avaluació del nivell de prestació dels serveis 
 
L’administració exigeix un cert nivell de responsabilitat i qualitat al concessionari. Per això 
aplica multes en determinats casos per defectes de qualitat. Es poden distingir de tres 
intensitats diferents 
 

• Defecte de qualitat d’intensitat baixa: no tenen un efecte perjudicial sobre el 
pacients o l’activitat. 

• Defectes de qualitat mitja: defectes que tenen un efecte perjudicial sobre els 
pacients o l’activitat. 

• Defectes de qualitat alta: defectes que tenen un efecte significatiu sobre els pacients 
o l’activitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusió, el pagament al concessionari per part de l’administració és el següent: 
 
Pagament al concessionari = ( CPA – Deduccions disponibilitat) + ( CVA – deduccions 
de prestació) 
 
 
 

19,676   CPP 
18,5   CT 

COST ANUAL DEL 
46 0 S.Privat 

186 233 S. Públic 

CPP CT   

CONSTRUCCIÓ   
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Estalvi per part de l’administració en la construcció de 46 milions d’euros. 
Cost anual dels serveis no clínics de 1,1176 milions d’euros mes que en la 
Col·laboració tradicional. 
Per calcular el cost dels serveis no clínics durant els 30anys,es necessari calcular el cost 
anual dels serveis, aplicant-li els tipus d’interès corresponent a cada any (concretament 
el 3%). 
 
 

Anys CT CPP 
1 18,5 19,676 
2 19,055 20,26628 
3 19,62665 20,8742684 
4 20,2154495 21,5004965 
5 20,821913 22,1455113 
6 21,4465704 22,8098767 
7 22,0899675 23,494173 
8 22,7526665 24,1989982 
9 23,4352465 24,9249681 
10 24,1383039 25,6727172 
11 24,862453 26,4428987 
12 25,6083266 27,2361856 
13 26,3765764 28,0532712 
14 27,1678737 28,8948693 
15 27,9829099 29,7617154 
16 28,8223972 30,6545669 
17 29,6870691 31,5742039 
18 30,5776812 32,52143 
19 31,4950116 33,4970729 
20 32,439862 34,5019851 
21 33,4130578 35,5370447 
22 34,4154496 36,603156 
23 35,4479131 37,7012507 
24 36,5113505 38,8322882 
25 37,606691 39,9972568 
26 38,7348917 41,1971745 
27 39,8969384 42,4330898 
28 41,0938466 43,7060825 
29 42,326662 45,0172649 
30 43,5964619 46,3677829 
  880,145191 936,093879 

 
     Així, podem comparar el cost de la construcció d’un hospital i la explotació dels serveis 
no clínics durant els 30 anys del vigència del contracte. 
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 Cost de la col·laboració tradicional: 233 milions d’euros de cànon permanent (construcció 
del hospital) + 880.145.191 de cànon variable (explotació dels serveis no clínics). Total: 
1113 milions d’euros. 
 
Cost de la col·laboració público-privada: 186 milions d’euros de cànon permanent + 936 
milions de cànon variable. Total :1122 milions d’euros. 
 
Veiem que en termes econòmics és més car realitzar el projecte de col·laboració público-
privada en 9 milions d’euros. Aquest cost es perfectament assumit per l’estat ja que li 
reporta una sèrie de avantatges que seguidament veurem. 
 
Pagament durant els 30 anys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest gràfic ens mostra que el pagament en la col·laboració público-privada es realitza 
esglaonadament. Es important destacar aquest fet ja que així l’estat no s’endeuta tant com 
en la CT. El tema de disminuir l’endeutament es un dels principals factors pels quals l’estat 
decideix realitzar la CPP. 
 
Què representa del pressupost? 
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El pressupost de la conselleria de sanitat en el 2005era de 967 milions d’euros. En aquest 
gràfic es mostra el % que representa el pagament de cada any per part de l’administració 
pel tema del nou hospital universitari de son Dureta respecte el pressupost total de la 
conselleria. Em considerat que cada any el pressupost de la conselleria augmentaria un 3%. 
 
 
5. Segrestament, rescat de la concessió i penalitzacions  
 
5.1 Segrestament de la concessió 
 
1. L’administració podrà acordar, prèvia audiència del concessionari, el segrestament de la 
concessió en els casos en que aquest no pugui fer front a la explotació de l’obra pública per 
causes alienes al projecte 
2. Podrà donar lloc al segrestament de la concessió incompliments amb la cessió del 
contracte sota qualsevol modalitat o títol sense complir amb els requisits exigits pel 
TRLCAP, l’obstrucció de tasques d’inspecció general i fiscalització de l’explotació de la 
infraestructura o el desordre i descontrol en les despeses i ingressos del concessionari 
3. Durant el segrestament, l’explotació directa de l’obra pública correspondrà a l’òrgan de 
contractació, a compte i risc del concessionari. 
4. El segrestament tindrà caràcter temporal i la seva duració no podrà excedir, incloses les 
possibles pròrrogues, de tres anys 
 
5.2 Rescat de la concessió 
 
L’administració contractant podrà, de forma, discrecional, acordar el rescat de la concessió 
objecte del present contracte, mitjançant una declaració en virtut que es doni per tancada la 
concessió. El rescat de la concessió donarà lloc a la resolució del contracte, sent d’aplicació 
les conseqüències indemnitzatòries previstes en el Plec 
 
5.3 Penalitzacions i multes 
 
D’incompliment de les obligacions del contracte de concessió portarà a la imposició al 
concessionari de les penalitats establertes en aquest capítol. En els casos d’incompliments 
contractuals o d’aplicació de deduccions a la retribució del concessionari, aquest 
indemnitzarà a l’administració, en tot cas, per valor de les pèrdues que se li adjudiquin. En 
quant a la graduació dels incompliments, es distingiran: 
 
Incompliments greus 
 
Els constitueixen els fets generals, els relatius a l’execució de l’obra i a l’explotació 
l’hospital. Els primers són aquells relatius a d’incompliment total o parcial de les 
prohibicions establertes en el TRLCAP, cedir el contracte, d’incompliment dels termes i 
obligacions previstos en el Plec o el fet d’haver estat penalitzat per tres incompliments lleus 
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en el transcurs de dos anys. Els segons fan referència a no respectar els corresponents 
paràmetres de qualitat i seguretat o realitzar unitat d’obres defectuoses, mal executades o no 
ajustades al projecte, la negligència en el exercici dels deures d’ús, l’obstrucció de les 
tasques inspectores de la Direcció Facultativa d’Obra, d’implantació defectuosa o 
inadequada de l’equipament de l’hospital o la interrupció injustificada total o parcial de la 
execució de l’obra, entre d’altres. Els darrers són aquells tals com no portar a terme uns 
adequats controls d’ingressos i despeses, la no actualització de l’equipament en els terminis 
establerts, no admetre la utilització dels serveis no clínics de l’hospital en condicions 
d’igualtat, universitalitat i no discriminació o el cobrament, a l’usuari, de quantitats 
superiors a les legalment autoritzades.     
 
 
Incompliments lleus 
 
Són aquells sancionables a menor grau. Alguns exemples són d’incompliment parcial de les 
obligacions de senyalització de les obres, la falta de respecte amb el públic dels empleats 
del concessionari, d’incompliment lleu del Programa de Treball que no afecti ni al procés ni 
a la seguretat de les obres o d’incompliment de qualsevol dels indicadors secundaris 
descrits per al Servei de Guarderia, Televisió, Telefonia i Internet, i el Servei de Màquines 
Vending en els Plecs de Prescripcions Tècniques 
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CONCLUSIONS 
 
Dir sobretot que aquesta forma de fiançament ens sembla una forma en certa manera 
d’emmascarar el dèficit i el deute dels governs i així poder fer nous projectes sense incorre 
en l’endeutament, ja que està prohibit pel tractat de Maastrich. És a dir que no es una 
solució miraculosa sinó una forma de finançar diferent. 
 
Per acabar el treball ens agradaria afegir una sèrie de conclusions que hem volgut separar 
per els tres grups que intervenen en la construcció de l’hospital.  
 
ADMINISTRACIÓ: 
 
Primerament l’Administració qui pensem que tindrà més avantatges que inconvenients. 
Començant pel compliment dels terminis per part dels concessionaris, que no s’han 
d’endeutar per poder realitzar l’obra i amb això transfereixen riscos al sector privat, també 
té un benefici polític ja que els usuaris trobaran millors serveis i segurament els partits 
polítics explotaran aquest fet; una major autonomia i incentius per millorar els resultats 
cosa que farà que millorin els serveis. Des del punt de vista econòmic és molt important 
veure que els pagaments son decreixents i que representen molt poc del pressupost de la 
conselleria de salut, de manera que així es podrà invertir o finançar altres projectes.  
En contrapartida ens agradaria citar els inconvenients que tindrà per l’Administració 
finançar el projecte amb una CPP, es possible que sorgeixin mercats secundaris dins 
l’hospital, que l’objectiu econòmic sigui mes important que la prestació de serveis i que 
com hem vist a la part numèrica el cost dels serveis sigui un poc mes car que si es fes amb 
la CT. 
 
SECTOR PRIVAT: 
 
Els principals avantatges del sector privat son que s’asseguren una quota de mercat de 30 
anys i que recuperaran la inversió gairebé amb un 100% de probabilitat, es a dir que tenen 
molt poc risc fer aquestes inversions. Encara que la inversió inicial sigui força gran, a la 
llarga es recupera tota la inversió. 
Els inconvenients son, començant pel compliment exclusiu del contracte ja que sinó 
s’aplicaran una sèrie de multes i deduccions, i la rigidessa del contracte fa que es posin uns 
preus màxims, que s’hagin de seguir unes línies de gestió marcades i que estan subjectes a 
les decisions de l’Administració. 
 
USUARIS: 
 
En teoria aquesta forma de finançar l’hospital farà que millorin els serveis i per tant serà  
beneficiós pels usuaris, ja que les instal·lacions seran millors, es tindrà millor maquinària en 
definitiva serà un servei de més qualitat.  
Com a punts en contra ens agradaria puntualitzar el “pelotazo” urbanístic que hi ha hagut a 
la zona on es construirà l’hospital on un dia abans de fer públic el lloc on es faria l’hospital, 
un conegut empresari de la illa va comprar tots els terrenys adjunts a la parcel·la on s’està 
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construint el futur hospital que està al costat d’una zona de valor històric i això ha portat 
certa polèmica també. 
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