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RESUM 

 

El project finance és un sistema diferent i guanyador per a finan- 
çar projectes. Globalment, aquest any es finançaran per aquest siste- 
ma projectes valorats en uns 350.000 milions de dòlars. El finança- 
ment tradicional és de tipus corporatiu. Quan una empresa demana 
finançament a llarg termini per tirar endavant un projecte, la garantia 
ve donada per tots els actius i els recursos que genera, incloent-hi els 
del nou projecte. 

En canvi, en el project finance, la garantia del finançament re- 
cau exclusivament, una vegada el projecte està acabat, en els actius     
i els fluxos de caixa del nou projecte a finançar, sense que calgui  
l’aval dels accionistes. A més, l’estructura sol ser força palanquejada, 
amb molt més deute que recursos propis. Tot i que sembla un finança- 
ment molt arriscat per als bancs, la morositat produïda per aquestes 
operacions és ben baixa. Com s’explica aquest fet sorprenent i ex- 
cepcional? En aquest article s’exposen les claus per entendre-ho. 

 

Classificació JEL: G30, M41 

 
PARAULES CLAU 

 

Project finance, finançament, projecte, inversió, risc, cas base. 
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ABSTRACT 

 

Project Finance is a different and winning system to finance pro- 
jects. On a global basis, this year will be financed by this system pro- 
jects valued at 350,000 million dollars. Traditional long-term financ- 
ing has a corporate approach. When a company needs a financial 
facility to develop a project, the guarantee is given by all the assets 
and cash-flows of the firm. 

By the contrary, in Project Finance the guarantee of the loan falls 
into the assets and cash flows of the new project to be financed. The 
sponsors of the project are not required to guarantee the loan. Moreo- 
ver, these facilities are structured with much more debt than equity. 
Although it seems to be a very risky operation for banks, the failure 
rate of these loans is very low. How is this amazing and exceptional 
fact explained? In this article, we explain the keys to understand it. 

 

Classification JEL: G30, M41 

 
KEY WORDS 

 

Project finance, financing, investment, risk, base case. 

 

 

 
1. Introducció 

 
El project finance és un sistema de finançament de projectes, diferent 

del finançament corporatiu tradicional. La garantia del finançament no 

l’aporten els sponsors del projecte, sinó que rau en els actius i els fluxos de 

caixa generats pel mateix projecte. Només es requereixen garanties durant 

un curt període de temps: el que duri la construcció física del projecte fins al 

test d’acompliment (completion test), que certifica que el projecte no només 

està acabat físicament, sinó que està en condicions de generar el que els so- 

cis havien establert en les seves previsions. 

Per tal que un projecte pugui ser finançat per aquesta via, ha de complir 

els següents requeriments: 

 
• El finançament l’ha de demanar una societat vehicle, que tindrà com a 

única activitat el projecte que s’ha de desenvolupar. 

• Ha de ser materialitzat en actius fixos. Això exclou, per exemple, tant 

els projectes comercials com els relacionats amb la investigació. 
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• Ha d’oferir una generació de recursos estable i predictible al llarg del 

temps. 

• Ha de tenir una certa dimensió. Com veurem més endavant, existei- 

xen uns costos mínims a atendre, que fan inviable que es puguin fi- 

nançar projectes petits per aquest sistema. Com a referència, podríem 

dir que la dimensió mínima d’un projecte per a poder ser finançat com 

a project finance estaria al voltant dels 3 o 4 milions d’euros. 

• Ha de presentar unes mètriques confortables pels finançadors, de ma- 

nera que cada any existeixi una cobertura ben folgada del servei del 

deute. 

• Els riscos que poden afectar la viabilitat del projecte han d’estar ana- 

litzats i mitigats a consciència. Tots els detalls són importants. 

• L’estructura contractual ha de ser construïda amb molta atenció, pre- 

feriblement per advocats experts, externs als bancs. És complexa i 

inclou no només el contracte principal, el de finançament, sinó que 

afecta molts altres contractes que tenen una relació directa amb el 

projecte, com els de manteniment, assegurances, venda d’electricitat, 

etc. 

 

Estem parlant d’un finançament: 

 
• A llarg termini. 

• Que es concedeix a una empresa acabada de constituir. 

• Per a un projecte que ni tan sols s’ha començat a construir. 

• Sense cap garantia dels socis, si exceptuem el període de construcció. 

• Amb un alt palanquejament. 

 
Es tracta d’un perfil d’operació d’alt risc. Com es pot explicar, doncs, 

que un finançament d’aquest perfil produeixi una taxa de morositat tan bai- 

xa? Aquesta és la quadratura del cercle que explicarem a través de sis idees 

clau. Però abans, vegem els àmbits d’aplicació d’aquest sistema de finança- 

ment. 

 
 

2. Àmbits d’aplicació 

 
Podem dividir els àmbits d’aplicació en dos grans blocs: 
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Activitats no relacionades directament amb el sector públic 

 
Suposen entre un 58 i un 60% del total de projectes finançats per aques- 

ta via. 

Aquí hi podríem incloure els projectes d’energies renovables –bàsica- 

ment eòlics i solars–, gas, petroli, extraccions mineres, vaixells de transport 

de gas natural liquat, hotels, telecomunicacions, etc. 

 
Associacions publicoprivades (APP) 

 
Suposen entre un 40 i un 42% del total, però a escala global –no tant a 

Europa– creixen més ràpidament que les anteriors. 

Les APP són projectes impulsats generalment pel sector públic, que 

habitualment prenen forma de concessió a llarg termini i que són finançats 

amb capital privat (promotors i bancs). Per tal que un projecte pugui ser 

considerat dintre de l’àmbit de les APP, cal que es produeixi una transferèn- 

cia real d’alguns riscos del sector públic al sector privat. Aquí caldria es- 

mentar, entre d’altres, escoles, jutjats, establiments penitenciaris, autopis- 

tes, ports, túnels, habitatges socials, tractament de residus, etc. 

 
 

3. Primera clau: la desconsolidació del risc de la societat ve- 
hicle 

 
Posem un exemple. Suposem que una utility del sector elèctric, per 

exemple Iberdrola, vol tirar endavant un projecte eòlic a Galícia, que reque- 

reix una inversió de 100 milions d’euros. Iberdrola té dues grans opcions per 

finançar aquesta inversió: 

A) Emprar les línies de finançament a llarg termini, per exemple a 10 

anys, que té disponibles. Suposem que el cost d’aquesta línia és d’euríbor + 

1,50%. Disposaria dels 100 milions i pagaria la inversió. Seria, doncs, un 

finançament corporatiu. Cost global: E + 1,50%. 

B) Crear una societat vehicle, amb un 20% de capital, que podria treure 

de la mateixa línia de finançament abans esmentada. L’altre 80% el dema- 

naria la societat vehicle amb la garantia del projecte. Això seria un project 

finance. Suposem que el cost és euríbor + 2,50%. Amb el capital –20% del 

total– finançat a euríbor + 1,50% i el PF –80% del total– a euríbor + 2,50%, 

el cost global ponderat seria euríbor + 2,30%. 

Sembla clar que si atenem només el cost, Iberdrola s’hauria de decantar 

per l’opció A, més barata. Però sovint aquestes empreses elegeixen B, tot i 

ser més cara. El motiu principal és la desconsolidació del risc de la societat 
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vehicle a efectes del rating de l’accionista. Tot i que en el balanç consolidat 

d’Iberdrola hi constaria en risc d’aquesta societat vehicle, 100% seva, quan 

les agències estableixen el seu rating eliminen el deute d’aquestes societats, 

ja que no està avalat per la matriu. Així doncs, traurien del total deute els 80 

milions del project finance. 

Si una gran utility té desenes de projectes finançats així, el volum glo- 

bal de deute els baixa considerablement. Això implica un millor rating, so- 

vint una millor cotització en borsa, millor visibilitat com a empresa i un mi- 

llor preu en el seu deute corporatiu, emissions de bons, etc. A més, manté 

disponibles una gran part de les seves preuades línies de finançament a llarg 

termini. Els surt ben a compte pagar una mica més de marge en els seus pro- 

jectes per aconseguir tots aquests avantatges. 

 
 

4. Segona clau: la matriu de riscos i mitigants 
 

El project finance implica un exercici d’alta precisió, tant per part del 

promotor del projecte com per part del finançador. No es pot deixar cap risc 

sense mitigar, si volem assegurar-nos que el projecte podrà tirar endavant 

amb èxit i pagar el deute concedit. La matriu de riscos i mitigants és clau en 

aquest sentit. 

La matriu ens ha de permetre una detecció sistemàtica de tots els riscos 

del projecte i la seva mitigació. Els plantejaments poden ser diversos. Reco- 

manem, des de l’òptica bancaria, el següent: 

 
• Riscos preliminars. Són tres: promotor, sector i país. El project fi- 

nance és costós en termes de temps i de diners. És recomanable que 

els bancs analitzin bé aquests riscos preliminars i si algun d’ells no els 

encaixa, aturin el procés i li ho expliquin al client. 

• Riscos globals, mitigats de forma genèrica. Es tracta d’establir uns 

mitigants, no associats específicament a cap risc del projecte, però 

que l’ajuden a ser més consistent. Aquests mitigants són tres: l’es- 

combrat de caixa o cash sweep, que implica una reducció de la vida 

mitjana del projecte, el fons de reserva pel servei del deute –habi- 

tualment constituït per a un semestre del deute– i el fons de reserva 

de manteniment, menys freqüent i que s’aplica només a alguns sec- 

tors que requereixen un manteniment fort cada 5, 6 o 7 anys. Per 

exemple, els vaixells i els hotels. 

 
Superada aquesta fase, ja entrem en els riscos directes del projecte. Els 

dividim en: 
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• Risc de construcció. Permisos en ordre, control i accés a l’emplaça- 

ment, sobrecostos, demora en l’acabament de les obres, etc. Aquesta 

fase sol incorporar garanties dels accionistes de la societat vehicle i 

un contracte claus en mà. 

• Risc en la fase d’operació. Aquí hi inclourem, entre d’altres, els riscos 

següents: 

– Tecnològic. 

– Producció. 

– Accionariat. 

– Direcció. 

– Economicofinancer. 

– Polític i regulatori. 

– Força major. 

– Mercat i subministrament. 

– Legal. 

– Mediambiental. 

 
Plantejar una Matriu com aquesta pot ser de màxima utilitat per a qual- 

sevol projecte, sigui quina sigui l’estructura financera elegida: corporativa o 

project finance. 

 
 

5. Tercera clau: el cas base 
 

És imprescindible que el promotor del projecte realitzi un estudi deta- 

llat de la seva viabilitat tècnica, econòmica i financera. A partir d’aquestes 

dades, el promotor crearà el seu cas base, que és la previsió del compte de 

resultats de la societat vehicle, al llarg de tota la seva vida. S’ha de presentar 

aquest estudi de manera ordenada i convincent, per tal d’atreure l’interès 

dels finançadors. És habitual que el cas base que rep el banc tendeixi a pecar 

d’optimista. És lògic. El promotor vol mostrar un projecte ben bonic per tal 

d’aconseguir el finançament. Per aquest motiu, els analistes disseccionen 

amb cura cadascuna de les hipòtesis i les ajusten convenientment a la baixa. 

Així convertim el cas base del client en el cas base bancari, molt més restric- 

tiu, que s’emprarà en el procés de sindicació bancària de l’operació (venda 

de l’operació, per part dels bancs que l’han assegurat, a la resta de la comu- 

nitat bancària que hi estigui interessada). 

L’element més important en el cas base és l’anomenada Ràtio de Co- 

bertura pel Servei del Deute (RCSD), que es defineix com el quocient entre 

el cash flow lliure pel servei del deute de cada exercici i l’import que la so- 

cietat vehicle ha de pagar en concepte de capital més interessos en el mateix 
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període. En funció dels diferents sectors, es pot considerar acceptable un 

RCSD mitjà des de l’1,30 fins a més de 2,00. En el primer cas, aquesta ràtio 

ens estaria dient que si es compleix el cas base, es podrà pagar el deute, amb 

un escreix cada any, de mitjana, d’un 30%. En el segon cas, el sobrant seria 

d’un 100%. Com més alt sigui aquest marge de seguretat, més predisposat 

se sentiran els bancs a concedir el finançament. 

Una recomanació en presentar una petició de finançament d’un project 

finance: 

Cal ser honestos amb el cas base. .. sense pecar d’ingenus. Tant si som 

molt optimistes com si som estrictament realistes, els analistes del banc par- 

tiran de la base del fet que els números estan esbiaixats a l’alça. I els ajusta- 

ran a la baixa en qualsevol cas. Així doncs, cal ser el més realistes que sigui 

possible. 

 
 

6. Quarta clau: el control dels fluxos del projecte per part 
dels bancs 

 
En un préstec sindicat, el banc agent s’encarrega de representar el con- 

junt de bancs que financen el projecte, en la seva interlocució amb el presta- 

tari –la societat vehicle del projecte– i els seus promotors accionistes. Una 

de les funcions del banc agent és el control dels fluxos del projecte. 

Així doncs, els diners de la societat vehicle no els controla el seu equip 

directiu, sinó el banc agent. En el contracte de préstec s’estableix allò que es 

coneix com la cascada de pagaments, que regula la prelació en l’ús dels fons 

del projecte. És a dir, amb els fons que s’obtenen per les vendes, quin és 

l’ordre en què s’han d’atendre els pagaments. 

Per exemple, si el director general de la societat vehicle emet un xec no 

contemplat a la prelació de pagaments del contracte de finançament, aquest 

xec serà tornat com a improcedent, encara que al compte hi hagi saldo per a 

atendre’l. 

En el període d’explotació, la cascada de pagaments té, a la pràctica, un 

perfil com el que s’indica a continuació: 

 

+ Ingressos operatius 

– Cost de les matèries primeres. 

– Despeses d’operació i manteniment. 

– Costos de les assegurances. 

– Capex (inversions en manteniment). 

– Taxes. 

= Cash flow lliure per al servei del deute 
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Aquest seria el numerador de la ràtio de cobertura per al servei del deu- 

te, esmentat a l’apartat cinquè, tercera clau, cas base. El denominador, com 

hem explicat, és el servei del deute del mateix exercici. Els pagaments del 

deute –capital + interessos– en project finance solen ser semestrals. 

Com el seu nom indica, la principal funció d’aquest cash flow és aten- 

dre el servei del préstec. Però aquí ens trobem la segona part de la cascada 

de pagaments. 

 
= Cash flow lliure per al servei del deute 

– Pagament de la comissió al banc agent del préstec sindicat. 

– Pagament del deute: amortització del principal més interessos. 

– Transferències al fons de reserva per al manteniment (si s’es- 

cau). 

– Transferències al fons de reserva per al servei del deute (si s’es- 

cau). 

– Cash sweep o escombrat de caixa (si s’escau). 

– Amortitzacions obligatòries anticipades. 

– Amortitzacions voluntàries anticipades. 

= Caixa disponible per als accionistes 

 
Sota el control estricte del banc agent, que n’és responsable davant de 

la comunitat de bancs finançadors, els accionistes podran disposar d’aquesta 

caixa per a distribuir dividends, sempre que es compleixin els covenants del 

contracte de préstec, que esmentarem més endavant. 

 
 

7. Cinquena clau: l’estructura contractual 
 

El project finance requereix un seguit de contractes, que han de ser co- 

herents internament i que quasi sempre són redactats amb el suport dels as- 

sessors externs que representen els interessos dels bancs que financen el 

projecte. Els diferents conceptes, com força major o ràtio de cobertura pel 

servei del deute, han de tenir la mateixa definició a tots els contractes. 

 
– CONTRACTE DE FINANÇAMENT 

El contracte més important és el de finançament, on es recullen els ter- 

mes i les condicions de les facilitats creditícies atorgades al projecte. Nor- 

malment estan estructurats en diferents trams, per cadascun dels quals ha 

d’incloure-hi conceptes com: 

 
• Import. 
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• Com es pot disposar del préstec, d’acord amb el compliment de les 

condicions precedents establertes. 

• Termini. 

• Quadre d’amortització. (Habitualment amb període de carència). 

• Estructura de garanties. 

• Covenants afirmatius (obligacions de fer), negatius (prohibicions) i 

financers. 

• Fons de reserva pel servei del deute. 

• Pignoració de les accions de la societat vehicle. 

 
– CONTRACTE DE CONCESSIÓ 

Atorgat habitualment per part d’una Administració pública. Normal- 

ment es concreten en fórmules com BOOT (Buid, Own, Operate and Trans- 

fer = Construeix, Tingues la propietat, Opera el projecte i Transfereix-lo a 

l’Administració en acabar la concessió). 

 
– CONTRACTE DE CONSTRUCCIÓ 

Generalment, els bancs exigeixen fortes cobertures del risc de cons- 

trucció, com hem vist a 5-C. El període de construcció acaba amb l’anome- 

nat completion test, que verifica que el projecte no només ha estat acabat, 

sinó que està en condicions de produir allò que s’havia previst en el cas 

base. 

 
– CONTRACTE D’OPERACIÓ I MANTENIMENT 

Un important risc en el project finance és el de producció. El millor 

mitigant d’aquest risc és que el projecte s’asseguri una operació i manteni- 

ment de qualitat. Alguns dels aspectes més importants a tenir en compte 

són: 

 
• Fiabilitat i experiència de l’empresa contractada. 

• Contracte que cobreixi tot el temps de finançament. 

• Preu i condicions ben tancats i garantits. 

• Inclusió de la clàusula de l’operador prudent, que garanteix que l’em- 

presa contractada operarà el projecte d’acord amb les millors pràcti- 

ques del mercat. 

• Capacitat o no dels bancs per exigir el canvi d’operador, si el contrac- 

tat no compleix bé les seves obligacions. 

 
– CONTRACTES D’ASSEGURANCES 

Les assegurances juguen un paper cabdal en el project finance. L’im- 

pagament d’un sol rebut del paquet d’assegurances pot ser causa de venci- 
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ment anticipat del finançament. El banc agent del préstec sindicat és el res- 

ponsable de controlar-ho. 

 
– CONTRACTES DE VENDA DEL PRODUCTE O SERVEI 

Aquest contracte és essencial, ja que assegura el flux d’ingressos que 

obtindrà la societat vehicle, al llarg de la vida del projecte. Per exemple, en 

el cas de venda d’electricitat generada per un parc eòlic o solar, l’Estat on 

s’ubica el projecte, directament o a través d’una societat estatal, signa un 

contracte de compra de tota l’electricitat produïda, per un període de temps 

determinat (a Llatinoamèrica sovint vint anys) i a un preu pactat. Aquest 

preu es pot establir en moneda local o en dòlars i pot estar o no indexat a la 

inflació del país. Quan un projecte no té un contracte tancat de venda, si ha 

de vendre el seu producte al mercat, és habitual que es consideri no banca- 

ble. En el millor dels casos, el finançament que obté pot estar al voltant del 

50% de la inversió total, versus el 75/80% finançable en cas que existeixi un 

bon contracte tancat de compravenda. 

 
 

8. Sisena clau: el concepte bancabilitat d’un projecte 
 

Aquest és un concepte essencial, que han de conèixer bé els empresaris 

que vulguin aconseguir un finançament a través del project finance. En l’en- 

torn actual del marc regulatori (Basilea III), els bancs només financen 

aquells projectes que són molt segurs, ja que els suposa un consum de recur- 

sos propis més baix. 

La pregunta és, quins criteris segueix Basilea per determinar el consum 

de capital d’un projecte? Com és lògic, com millor és el projecte, més baix 

és el consum de recursos propis pel banc. El regulador determina quatre ni- 

vells de qualitat d’un projecte: 

 
• EXCEL·LENT (només consumeix un 6% de recursos propis) 

• BO (consumeix un 8%) 

• SATISFACTORI (consumeix un 12%) 

• FEBLE (consumeix un 28%) 

 
En el moment actual, els bancs se centren en els dos nivells més alts de 

qualitat, projectes excel·lents i bons, i solen declinar els satisfactoris. Per 

descomptat, que els febles no són bancables com a project finance. 

El regulador estableix cinc paràmetres a considerar, per a determinar 

quin dels quatre nivells li correspon a cada projecte: 
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• Fortalesa financera del projecte. (Atenció, cal no confondre-la, en 

aquest apartat, amb la fortalesa financera dels accionistes). 

• Entorn polític i regulatori. 

• Fortalesa dels accionistes. (Inclou no tan sols la seva fortalesa finan- 

cera, sinó també la importància estratègica que té el projecte per a 

ells). 

• Característiques del projecte. 

• Mitigants dels riscos i paquets de garanties. 

 
És essencial que qualsevol projecte que s’hagi de finançar pel mètode 

del project finance es plantegi optimitzant cadascun d’aquests cinc ele- 

ments, per tal d’augmentar les probabilitats que el banc (o comunitat de 

bancs) accepti finançar-lo. 

 
 

9. Alguns grans reptes del project finance en el futur imme- 
diat 

 
Cal superar el sorprenent dèficit en formació sobre aquesta matè- 

ria a escala global. 

És imprescindible un canvi de plantejament que posi el focus de l’edu- 

cació en una activitat tan puixant, transversal i socialment important com 

aquesta. Un empresari ha de poder entendre com ha d’estructurar un projec- 

te per tal que sigui bancable. Un politòleg ha d’entendre en profunditat com 

es poden finançar les inversions d’un país a través de les associacions publi- 

coprivades. Un fabricant de plaques solars ha d’entendre quin nivell de qua- 

litat ha d’oferir i com ha de plantejar-se el període de construcció, per tal 

que el projecte sigui bancable. 

Tant de bo que es produeixi un canvi progressiu en aquest sentit, que 

permeti aprofitar aquest sistema de finançament tan excepcional a tots els 

professionals i empreses, com els que hem esmentat a l’apartat 2. 

 
L’afinament de l’encaix del project finance amb la sharia, per tal 

de poder aplicar-lo millor als països musulmans. 

El gran potencial que té el project finance als països musulmans es veu 

sovint frenat per les limitacions que posa la llei islàmica (sharia). La prohi- 

bició de cobrament d’interessos per part dels bancs és una barrera important, 

que es va superant amb fórmules enginyoses que inclouen la compartició 

del risc entre el banc i els sponsors del projecte. En qualsevol cas, aquests 

països han d’avançar, com a mínim, en aquests tres terrenys: 
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• Homogeneïtzació de criteris en els diferents comitès de la sharia. 

Sovint un projecte és avaluat com no complidor de la sharia en un 

lloc i com a complidor en un altre. (De vegades dintre del mateix 

país!). 

• Fiscalitat. 

Algunes estructures islàmiques del project finance requereixen dife- 

rents canvis en la propietat del projecte. Això sol produir una doble 

tributació que redueix la rendibilitat del projecte. 

• Documentació. 

La tramitació de la documentació i dels permisos sol ser molt feixuga, 

especialment en els casos dels anomenats sukuk o bons islàmics. 

 
 

10. Conclusions 
 

El project finance és un sistema per a finançar projectes, diferent del 

finançament corporatiu tradicional. Amb aquest sistema, una vegada acaba- 

da la construcció del projecte, les úniques garanties que tenen els finança- 

dors són els actius i els fluxos generats pel mateix projecte. A escala global, 

s’espera que es financin per aquest sistema projectes valorats en uns 350.000 

milions de dòlars. Tot i que es tracta de finançaments aparentment d’alt risc, 

atorgats a una societat vehicle acabada de constituir, sense garanties exter- 

nes, amb un fort palanquejament i a llarg termini, la morositat produïda per 

aquestes operacions és ben baixa. 

Aquest fet sorprenent s’explica a partir de sis elements clau, que fan del 

project finance un dels més importants mètodes de finançament de projectes 

el dia d’avui: 

 
• La desconsolidació del risc de la societat matriu. 

• La matriu de riscos i mitigants. 

• El cas base. 

• El control dels fluxos del projecte, per part dels bancs. 

• Una sòlida estructura contractual. 

• Un coneixement precís del concepte bancabilitat del projecte. 

 
Al cas pràctic del túnel del port de Miami es pot veure una aplicació 

pràctica d’aquesta font de finançament. 

Per a seguir el seu creixement exponencial en els mercats, el project fi- 

nance haurà de resoldre alguns dels reptes que se li presenten de cara al fu- 

tur, com la quasi inexistent oferta educativa de nivell i una progressiva evo- 

lució de les finances islàmiques. 
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