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Àrea 5. Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat



INGRESSOS DESPESA

EL PRESSUPOST 2016 

És el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel 
Govern.

És on es tradueixen les prioritats polítiques del govern municipal ja que 
estableix:

en què es gasta, 
en quina quantitat 

com es finança 
la despesa 

(*) Ordinari, sense inversions



EL PRESSUPOST 2016 - ingressos

Els Ingressos associats a l’activitat 
i programes de les àrees suposen 
un 13 % del total del pressupost 
municipal, principalment taxes i 
subvencions d’altres 
administracions.

22,5 milions d’€

El 87% dels ingressos municipals 
tenen caràcter generalista.

149,3 milions d’€

D’aquests, un 57% correspon a 
impostos (IBI, IAE, etc.) i un 27% 
prové de transferències d’altres 
administracions.



PRESSUPOST 2016 – ingressos de les àrees

Els ingressos associats a l’activitat de les àrees varis segons el tipus d’activitat i serveis i 
correspon principalment al cobrament de taxes, transferències d’altres administracions per 
prestació de serveis i altres ingressos (concessions i lloguers principalment) 



PRESSUPOST 2016 – Despesa per àrees

Territori
62,1m d’€

36,14 %

Acció Social
48,6 m d’€

28,32 %

Serveis 
Generals
35,1 m d’€

20,44 %

Cultura

Innovació
15,9m d’€

9,24 %

Prom

Eco
5,9 m d’€

3,42 %

DNVAA*

4,2 m d’€

2,43 %

*Despesa no vinculada a Àrees(*) Ordinari, sense inversions

(*)



ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA 
CIUTAT

MISSIÓ:

L’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat té com a missió
situar Terrassa com a capital cultural, comercial, esportiva, universitària
i turística i projectar-la al món com a una ciutat dinàmica, atractiva i
innovadora.

Per aconseguir-ho, els serveis que la integren treballen de manera 
transversal i coordinada, potenciant els recursos patrimonials, les
activitats i els esdeveniments que es duen a terme al llarg de l’any 
a la ciutat.



ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA 
CIUTAT

Composició:
Cultura
Innovació i Universitats
Esports
Turisme
Comerç
Relacions Europees i Internacionals

I les empreses municipals:
Societat Municipal de Comunicació, SA
Parc Audiovisual



ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

PRESSUPOST  ECONÒMIC

Concepte en valors absoluts Total € %

Despeses de personal 6.527.901 41,1

Despeses béns i serveis 4.566.025 28,75

Subvencions i transferències 3.661.672 23,06

Altres despeses 1.125.177 7,09

Total pressupost Àrea Cultura, Innovació i Projecció
de la Ciutat 15.880.775 100%

NATURALESA DE LA DESPESA. EN QUÈ?

Despeses de 
personal 

6.527.901

Despeses 
béns i serveis 

4.566.025

Subvencions i 
transferències 

3.661.672

Altres 
despeses 
1.125.177

Concepte en valors absoluts



NATURALESA DELS 
NOSTRES 

INGRESSOS

Els ingressos associats als serveis 
de la nostra Àrea, provenen de: 

. Cobrament per ordenances fiscals, 
taxes, preus públics.

. Subvencions, convenis i 
transferències d’altres 
organismes.

. Altres ingressos.

ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT
PRESSUPOST  ECONÒMIC

Concepte en valors absoluts

Innovació 87.120

Turisme 32.561

Comerç i  Mercats 

782.375

Esports 438.475

Promoció i  difusió 

de la Cultura 

1.207.733

Relacions Europees 

i Internacionals 

3.000



DIRECCIÓ DE L’ÀREA

Qui som :

• La direcció de l’Àrea 5 integra els serveis de: Gestió econòmica i administrativa, gestió de 
recursos humans, planificació estratègica i comunicació

Què fem:

• Definim estratègies que permetin als diferents serveis incrementar la seva eficàcia i 
optimitzar els recursos

• Seguiment de les accions, programes i projectes que permetin assolir els objectius de l’Àrea 
i derivats del Pla d’Acció Municipal

• Prestem serveis al conjunt de l’Àrea, que ajudin a potenciar, fomentar i racionalitzar les 
estructures organitzatives per tal d’aconseguir un millor rendiment

• Planifiquem i avaluem indicadors, que ens permetin aconseguir resultats per donar 
compliment dels objectius de l’Àrea

• Gestionem els recursos econòmics i de personal vinculats a l’Àrea i les empreses.

• Gestionem subvencions i convenis amb altres organismes.



SERVEI DE COMERÇ

Pressupost

1,17 M€
QUI SOM?

Dinamitzem el comerç, fomentem la 
seva funció com articulador de 
qualitat de vida a la ciutat i 
element d’atracció i desenvolupament 
econòmic i d’ocupació.

QUÈ FEM?

- Gestionem els mercats municipals i el Recinte Firal
- Organitzem fires i esdeveniments de promoció local i exterior.
- Oferim ajut i suport en la promoció del comerç local.
- Impulsem convenis de col·laboració i campanyes per a la promoció del comerç local.
- Amb els agents del sector impulsem la creació de taules i comissions de seguiment de 
comerç i mercats. 

Promoció 
Comercial

45%

Fires
15%Mercat 

Independència
14%

Mercat Sant 
Pere
7%

Genèric 
Mercats

15%

Mercat Martí 
L'Humà

4%



SERVEI DE COMERÇ

PROGRAMES:

PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ COMERCIAL: Campanya de Nadal, suport als Eixos 
Comercials (Fira del Bolet, Fira de l’Oliva, GastroArt o Denim Shop Art), Taula de 
Comerç local i Comissions de seguiment dels mercats municipals

FIRES: Fira Modernista. Organitzada conjuntament amb els serveis de Turisme i 
Cultura i una Comissió formada per diferents agents i sectors de la ciutat
Fires de venda tradicional (d’hivern, Festa Major)

MERCATS MUNICIPALS: Independència i Sant Pere

MERCADAL de Martí l’Humà

RECINTE FIRAL: Gestió, coordinació i lloguer de l’espai. (Juguem +, Vallès 
Habitatge, Vallès Motor, Expo Cerimònia...)

- 2 Mercats Municipals amb 123 unitats de venda*
- Mercadal de Martí l’Humà: 320 llicències de venda i 6.000 visitants potencials 
per dia de mercat
- Fira Modernista: 150 entitats implicades i una mitjana de 100.000 visitants
- Col·laboració activa amb 5 eixos comercials 
- Campanya de Nadal: Gestió de 500 punts d’ornamentació nadalenca i 
promoció continguts
-Actuacions de millora als mercats de Sant Pere, Independència i Mercadal
-Recinte Firal: 117.800 assistents a les diferents activitats del recinte

* Dades 2015



SERVEI DE TURISME

QUÈ FEM?

- Atenció als visitants i turistes a 
l’Oficina de Turisme 
- Servei de botiga de productes 
promocionals de la ciutat
- Desenvolupar accions de 
promoció: Fires, tallers, visites 
professionals…
- Treballar conjuntament amb els 
agents públics i privats per crear 
nous productes i ofertes 
mitjançant la Taula de Turisme
- Gestionar un programa propi de 
visites i rutes guiades al 
patrimoni i als recursos i 
monuments de la ciutat

Pressupost

0,45 M€

- De gener a juny de 2016 s’han atès un total de 8.358 consultes a
l’Oficina de Turisme
- La web visitaterrassa.cat ha registrat 64.278 sessions i un total de 49.177 
usuaris (un 45% més que el primer semestre del 2015)
- Durant el primer semestre de 2016 s’han realitzat visites i rutes guiades per a 
230 grups, amb un total de 3.933 persones participants (un increment del 25% 
respecte al mateix període del 2015)

QUI SOM?

El Servei de 
Turisme i 
Promoció Exterior 
treballa per 
millorar el 
posicionament de 
Terrassa com a 
destí turístic, 
posant en valor 
les potencialitats 
de la ciutat i
dinamitzant el 
patrimoni local

Promoció 
Turística

94%

Rutes 
Turístiques

6%



SERVEI DE RELACIONS EUROPEES 
I INTERNACIONALS

QUÈ FEM?

- Seguiment de les polítiques 
europees i internacionals i de les 
diferents convocatòries de Fons de 
la UE, premis i reconeixements a 
nivell europeu
- Gestió, participació i seguiment de 
les diferents Xarxes de ciutats 
europees i internacionals
- Coordinació i assistència al voltant 
de l’activitat europea i internacional 
que  desenvolupin les àrees 
municipals
- Presència, col·laboració i relacions 
amb institucions estatals i altres 
ciutats d’àmbit europeu i 
internacional
- Apropar el procés d’integració
europea a la ciutadania a través 
d’actuacions de difusió per donar a 
conèixer la realitat europea

Pressupost

0,14 M€

- En el període 2007-2013 Terrassa ha rebut 16 milions d’euros procedents de 
Fons estructurals de la UE 
- Terrassa ha aconseguit 3 premis del Consell d’Europa en reconeixement a la 
tasca realitzada a la ciutat
- Terrassa participa en 18 xarxes europees i diversos projectes de CE
- Una Menció Especial com a ciutat Accessible

QUI SOM?

Un servei que 
treballa per 
impulsar i 
desenvolupar el 
posicionament 
de Terrassa a 
nivell europeu i 
internacional, 
analitzant les 
seves línies 
d’actuació en 
benefici de la 
ciutat i de la 
seva projecció
exterior

Relacions 
europees i 

internacionals
95%

Dinamització i 
treballs en 

xarxa
5%



SERVEIS D’INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

QUI SOM: 

Un servei que treballa de manera transversal els àmbits de la Innovació, la 
recerca i el coneixement i les potencialitats de Terrassa com a ciutat 
universitària impulsant i recolzant iniciatives que ajudin a enfortir el teixit 
empresarial així com el desenvolupament del talent i les relacions ciutat-
universitat. 
Convertir Terrassa en un referent en àmbits com la innovació oberta, 
creativa i social vinculada a elements d’identitat del territori com el 
Campus Universitari de Terrassa i aglutinant i projectant les potencialitats 
de la ciutat a través de projectes com Orbital 40

Coneixement

Universitats

recerca

Innovació

Orbital 40



SERVEI D’INNOVACIÓ
QUÈ FEM?
-Representació de Terrassa com a 
ciutat de la Ciència i la Innovació

-Participació a diferents Xarxes 
locals i nacionals. Lideratge del grup 
de treball 3 de la Red Innpulso 
sobre ciutats innovadores

-Preparació i presentació de 
projectes europeus de ciutat 
vinculats a la innovació

- Direcció del Parc Científic i 
Tecnològic Orbital 40: Programes de 
suport, acompanyament i formació
a l’emprenedoria i l’empresa 
innovadora en les diferents fases del 
cicle de vida de l’empresa. 

Pressupost

2,71 M€

- Terrassa és Ciutat de la Ciència i la Innovació des de l’any 2010 com a ciutat que 
aposta per la innovació promovent sinèrgies entre empreses, universitats i centres de 
recerca
- Formació i tutorització a prop de 30 joves emprenedors
- Formació a 150 empresaris/es en matèria d’innovació i competitivitat
- Suport a 6 petites empreses innovadores per créixer i internacionalitzar-se
- Tramitades sol·licituds de subvencions (16 milions d’euros) per a la ciutat en projectes 
com DUSI (Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat) o PECT (Pla Especialització
Competitiva Territorial)

QUI SOM?
Un servei que 
treballa per 
posicionar Terrassa 
com un referent en 
innovació oberta i 
creativa vinculada 
a elements 
d’identitat de 
ciutat, projectant 
les potencialitats 
de Terrassa i 
connectant i 
alineant aquesta 
estratègia amb 
l’entorn territorial, 
social i econòmic

* Dades 2015

Innovació 
Orbital 40

14%

Innovació 
Oberta-
Districte 

Universitari
43%

Patrimoni 
Municipal

25%

Parc 
Audiovisual

18%



QUÈ FEM?
Difusió del Coneixement a 
través de:
- Mostra del Coneixement
- Mostra del Coneixement d'Estiu 
- Conferències i jornades de 
divulgació
Promoció de Campus a través 
de:
- Consell Universitari de Terrassa
- Beques de recerca
- Saló de l'Ensenyament a 
Barcelona
- Difusió oferta formativa Campus 
de Terrassa
- Subvencions per a projectes de 
promoció de Campus
- Col·laboracions amb actors i 
escoles universitàries
- Aula d'Automatització i Robòtica
- Campus Ítaca - UAB

Pressupost

0,38 M€

- Més de 200.000 € destinats a donar suport a diferents projectes universitaris a la 
ciutat
-14.500 € en suport a grups de recerca i projectes de recerca, desenvolupament i 
Innovació i 8.000 € en beques per al suport a joves amb talent i projectes 
doctorals o predoctorals
- Organització de 60 activitats de difusió del coneixement amb 4.000 assistents
- Impuls del programa “Districte Universitari”

QUI SOM?
Un Servei que 
treballa per 
potenciar i impulsar 
el coneixement, la 
cultura i la 
creativitat com a 
eines 
d‘empoderament 
relacional i de valor 
personal i ciutadà. 

Dues línies 
d’actuació:
1. Accions de suport 
al Campus 
Universitari 
2. Accions de difusió
del coneixement

SERVEI D’UNIVERSITATS

Gestió del 
coneixement

24%

Universitat-
recerca

75%

Societat del 
coneixement

1%



SERVEI D’ESPORTS

QUÈ FEM?

- Impulsar, promoure i difondre 
l’esport entre la ciutadania
- Gestionar les instal·lacions 
esportives municipals
- Potenciar l’esport mitjançant les 
entitats esportives de la ciutat.
- Impulsar programes per a la 
promoció i iniciació esportiva en 
edat escolar
- Planificar i executar les millores 
en els equipaments esportius 
municipals
- Impulsar activitats per a 
col·lectius específics
- Coordinar els equipaments 
esportius municipals de gestió
directa i seguiment i control 
d’equipaments cedits
- Organitzar activitats 
específiques: Nit de l’Esportista, 
Activitats Festa Major, Campus 
esportiu de capacitats diverses...

Pressupost

2,83 M€QUI SOM?

Un servei per 
garantir l’accés de 
la ciutadania a la 
pràctica esportiva 
de forma 
individual o 
associada, 
fomentant i 
promovent 
l’esport i l’activitat 
física per tal de 
millorar la salut, 
el benestar i la 
qualitat de vida, 
fent de la pràctica 
esportiva una 
important eina 
d’integració social

Administració 
general

6%

Activitats 
esportives, 
ajuts en i 

esport escolar
15%

Equipaments 
esportius 

gestió directa
45%

Equipaments 
esportius 

gestió cedida
22%

Gestió 
Llac/Piscina 
Vallparadís

12%



SERVEI D’ESPORTS

- 279.365* utilitzacions/any als equipaments de gestió directa
- 1.670.490 utilitzacions/any als equipaments de gestió indirecta
- 83.236 utilitzacions/temporada Piscina de Vallparadís (2016)
- Suport econòmic i d’infraestructura per esport escolar a 79 entitats
- 169.000 participacions en activitats d’esport escolar
- 4.400 participacions en activitats esportives de Festa Major 

PROGRAMES
-Administració general d’esports

-Activitats esportives, ajuts a entitats i esport escolar
-Equipaments esportius gestió directa
-Equipaments esportius gestió cedida

-Gestió Llac-Piscina Vallparadís

EQUIPAMENTS DE GESTIÓ DIRECTA
-Z.E.M Can Jofresa (Pavelló i Pista d’Atletisme)

-Poliesportius Municipals: Sant Llorenç, La Maurina, Les 
Arenes, Ca n’Anglada

* Dades 2015

PROJECTES ESTRATÈGICS:
-Revisió/Nova elaboració del Pla d’Equipaments Esportius

-Potenciar accions Esport-Salut
-Elaborar portal informàtic esportiu-comunicatiu: ENTITATS-

CIUTADANIA-AJUNTAMENT



SERVEI DE CULTURA

PROGRAMES

PROMOCIÓ I DIFUSIÓ

BIBLIOTEQUES

ARXIU HISTÒRIC

MUSEU I PATRIMONI

MÚSICA

ARTS ESCÈNIQUES

ARTS VISUALS

CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL

CULTURA AL TERRITORI

Pressupost

5,98 M€QUI SOM:

El Servei de Cultura 
té com a missió
impulsar, promoure i 
facilitar l’accés a la 
cultura des de 
diversos àmbits i 
equipaments
especialitzats de la 
ciutat

20

Teatre Principal
Teatre Alegria 
Auditori municipal
Jazz Cava
Sala Muncunill
Casa Soler i Palet
Casa Alegre
Arxiu Històric

Torre Castell Palau
Convent de Sant Francesc
Castell Cartoixa Vallparadís
Seu d’Ègara
Masia Els Bellots
Auditori Parc de sant Jordi
6 biblioteques
Espai de Cultura Popular (Condicionament)

EQUIPAMENTS

Arts visuals
2%

Arts 
Escèniques

16%

Cultura Popular 
i tradicional

16%

Cultura 
Districtes

3%

Música
5%

Museus
11%

Arxiu
4%

Biblioteques i 
lectura
36%

Promoció i 
difusió

7%



PROMOCIÓ I DIFUSIÓ

QUÈ FEM?
-Edició de l’Agenda Cultural de Terrassa 
-Gestió de continguts web: www.terrassa.cat/cultura
-Gestió de la xarxa social 
Facebook/terrassa.serveidecultura
-Coordinació, Informació i difusió de la Festa Major de 
Terrassa
-Implementació del Llibre Blanc de la Cultura
-Projecte Internacional Ciutats Pilot-Agenda 21 de la 
Cultura
- Ajuts i subvencions a accions culturals

Pressupost

0,43 M€

- 9 edicions anuals de l’Agenda Cultural de Terrassa amb una distribució mensual 
de 5.000 exemplars*
- Més de 2.800 seguidors a la xarxa social Facebook

* Dades 2015



BIBLIOTEQUES 

QUÈ FEM?

- Serveis permanents (préstec, sales, wifi, ús 
d’ordinadors...)
- Activitats de foment de la lectura
- Activitats de foment de l’escriptura
- Presentacions de llibres
- Conferències temàtiques
- Formació
- Cessió d’espais per activitats a tercers

Pressupost

2,12 M€

- 759.409 usuaris presencials. Prop de 3.000 diaris
- 81.175 usuaris telemàtics 
- 2.298 activitats amb 34.308 assistents
- Retorn de 2,318 euros per euro invertit segons ROI*(Per davant de ciutats com 
Badalona, L’Hospitalet o Sabadell

* Estudi realitats per les Biblioteques de Sabadell

Gestionem: 6 Biblioteques:
-Biblioteca Central
-Biblioteca Districte 2
-Biblioteca Districte 3
-Biblioteca Districte 4
-Biblioteca Districte 5
-Biblioteca Districte 6



ARXIU MUNICIPAL

QUÈ FEM?

- Protecció, conservació i restauració del patrimoni 
documental 

- Seguiment i captació de fons documental

- Documentació a disposició del ciutadà i de la recerca

- Assessorament en gestió i sistemes de gestió documental

- Edició de la revista TERME

- Activitats de difusió

Pressupost

0,24 M€

- 264 fons documentals que ocupen 5 quilòmetres lineals*
- 250 metres lineals de biblioteca auxiliar i administrativa
- 8.000 usuaris presencials
- 40.258 usuaris telemàtics
- 88 activitats organitzades
- 3.999 assistents

* Dades 2015



MUSEUS I PATRIMONI HISTÒRIC 

QUÈ FEM?

- Protecció, conservació i restauració del patrimoni històric 

- Noves adquisicions

- Exposicions permanents

- Exposicions temporals

-Publicacions

-Biblioteca de consulta

- Activitats de dinamització i didàctiques

Pressupost

0,64 M€

- 65.635 visitants*
- 26 visites organitzades i tallers
- 14.725 assistents als tallers
- Un fons amb més de 26.000 objectes documentats

* Dades 2015

Gestionem 4 seccions:
-Seu d’Ègara
-Castell Cartoixa de Vallparadís
-Casa Alegre de Sagrera i Torre del Palau
-Convent de Sant Francesc



MÚSICA 

QUÈ FEM?
- Temporada de música de l’Auditori Municipal 
- Sons del Temps
- Sons de Nadal
- Festival de música de la Seu d’Ègara
- Nadal a la Seu
- Terrassa Música Moderna
- Foment de l’associacionisme musical
- Terrassa 48 Orquestra Resident
- Col·laboració amb altres cicles musicals d’altres programes

Pressupost

0,30 M€

- 13 cicles de música anuals 
- Un total de 99 concerts anuals
- Participació de més de 2.000 músics i cantants (professionals i amateurs)
- Un total de 17.208 espectadors en els diferents concerts, cicles i sales de 
programació



ARTS ESCÈNIQUES

QUÈ FEM?

- Temporada Estable d’Arts Escèniques 
- Produccions pròpies
- Festival TNT – Terrassa Noves Tendències
- Programació de Teatre Familiar
- Programació de Teatre Escolar

Pressupost

0,98 M€

- 97% d’ocupació a les sales el Primer semestre de 2016
- 69 espectacles organitzats durant el 2015 i 71 per aquest 2016
- Un total de 7.139 espectadors als diferents espectacles i sales* amb un 
increment del 7 per cent respecte el 2014
- 26 produccions i coproduccions del CAET han visitat 25 països amb 32.849 
espectadors
- Més de 130 actors i actrius als diferents espectacles programats
- Consolidació del Festival TNT – Terrassa Noves Tendències com un espai de 
referència en l’avantguarda de les arts escèniques a tot l’Estat i reconegut a nivell 
internacional

* Dades 2015



ARTS VISUALS

QUÈ FEM?

- Programació estable d’Art Contemporani (Sala Muncunill) 
- Programació estable d’Art Terrassa (sala Soler i Palet)
- Terrassa Comissariat (Sala Muncunill)
- Barris Creatius
- Produccions pròpies
- Publicacions

Pressupost

0,14 M€

- Gestió de 3 espais expositius (sala Muncunill, sala Casa Soler i Palet, EspaiDos)
- Un total de 22 exposicions organitzades
- Un total de 33 artistes han mostrat les seves creacions (17 artistes locals)
- 27.216 espectadors han visitat les diferents mostres exposades

* Dades 2015



CULTURA TRADICIONAL I POPULAR

QUÈ FEM?
- Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
- Festa Major de Terrassa
- Mostra de la Diversitat Cultural
- Suport a les festes populars i tradicionals: Cavalcada de 
Reis, Carnestoltes, Tres Tombs, Sant Jordi, Diades, 
Romeries, etc.
- Gestió de l’equipament de lleure “Els Bellots”
- Suport en infraestructures a les activitats culturals 
populars
- Ajuts i subvencions

Pressupost

0,93 M€

- 285 entitats registrades*
- Més de 37 activitats culturals populars programades cada any
- Un total de 103 subvencions al foment d’associacions culturals, al suport de 
formacions musicals estables, a la recuperació de la cultura tradicional, al suport 
de programació artística d’espectacles familiars i a projectes culturals de 
desenvolupament global 

* Dades 2015



CULTURA AL TERRITORI

QUÈ FEM?

Treballem per aconseguir que els barris de la ciutat 
tinguin un signe d’identitat propi mitjançant la seva 
vinculació a una acció cultural singular amb projectes 
com: 
- Jazz a Prop 
- Escenes locals
- Circuit de Música Moderna
- Barris Creatius en col·laboració amb Arts Visuals
- Som estiu!
- Festival de Circ
- Terrassa Street Art
- Sons Clàssics
- Festival Elixir Poètic als barris
- Col·laboració amb altres cicles musicals

Pressupost

0,16 M€

- 102 activitats i espectacles organitzats a diferents punts de la ciutat*
- 26 tallers
- 25 associacions i entitats vinculades 
- 20.550 assistents als diferents cicles organitzats

* Dades 2015



SOCIETAT MUNICIPAL DE  
COMUNICACIÓ

QUÈ FEM?

Oferim una plataforma de mitjans 
audiovisuals que garanteix el dret 
a la informació a través de 3 
canals

- Televisió (Canal Terrassa)
- Ràdio (Radio Municipal 95.2 Fm)
- Internet 
(www.terrassadigital.cat). 

El servei municipal de comunicació
que gestiona: 
El Cinema Catalunya.

Pressupost

2,07 M€
1,47 M €*

*Aportació
Municipal

Digitalització del Cinema Catalunya: Únic equipament cultural d’aquestes 
característiques al casc urbà de la ciutat ampliant la qualitat i l’oferta de les 
projeccions.
58.104 espectadors i assistents l’any 2015 i 30.859 fins el 30 de juny de 2016

- Descàrregues Podcast Ràdio: 17.311 i 2.403 de TV (2016)
- Visualitzacions Youtube 2016: 102.018 (2016)
- Terrassadigital.cat: 254.459 visites úniques i 499.061 pàgines vistes (2016)
- Col·laboracions en la producció de diferents programes de ràdio i TV amb altres 
serveis municipals i entitats socials, culturals i esportives de la ciutat amb 
l’objectiu que  tinguin un espai a la ràdio i la TV públiques de Terrassa.

QUI SOM?

Una empresa de 
titularitat municipal 
encarregada de 
gestionar els mitjans 
de comunicació
públics de la ciutat de 
Terrassa i també el 
Cinema Catalunya. Societat 

Comunicació
99%

Aportació al 
Consorci 

TDT
1%



PARC AUDIOVISUAL QUÈ FEM?
-Oferta d’espais per al rodatge i 
producció de cinema, fotografia o 
publicitat
-Terrassa Film Office: Gestiona els 
permisos de rodatge dels espais 
públics i facilita suport a les 
productores
-ALT-Audiovisual LivingLAB: Posa 
en contacte l’audiovisual, la 
producció industrial i la ciutadania 
per generar noves estratègies i 
eines al sector
-Lloguer d’espais per a la 
celebració d’esdeveniments
-Espais habilitats per al lloguer a 
empreses de base tecnològica o 
del sector audiovisual

QUI SOM?

Una empresa de 
titularitat municipal 
constituïda per 
promocionar la 
indústria de 
l’Audiovisual a la 
ciutat de Terrassa 
donant un nou ús a 
l’antic Hospital del 
Tòrax

- Terrassa és la quarta ciutat catalana en la que es fan més rodatges*
- S’han acollit un total de 117 produccions. Amb un increment del 30% respecte 
l’any 2014
- S’han assessorat 38 produccions acadèmiques (Servei d’ajuda i orientació als 
estudiants)
- Terrassa Film Office ha donat suport a 72 produccions
- El Clúster Empresarial acull 30 empreses amb un total de 200 treballadors 

Pressupost

1,5 M€
0,48 M €*

*Aportació
Municipal

* Dades 2015




