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Aquest document conté les dades més rellevants de la Liquidació del 
pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2017

L’anàlisi més complert així com tota la informació del Compte General es 
farà en seu de la Comissió Especial de Comptes quina constitució es 
proposarà al Ple municipal en la sessió ordinària del mes d’abril.

Liquidació del pressupost 2017
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Liquidació positiva del pressupost 2017
El resultat de la Liquidació del Pressupost 2017 ha estat positiva en 9,621 milions s’€

Amb els resultats dels darrers 
anys tornem a tenir una 
situació financera semblant a 
la que teníem abans d’iniciar-
se la crisi, després de superar 
un període complicat en els 
que el Romanent va situar-se 
en xifres molt baixes 
(426.000€ en 2012 i 458.000€ 
en 2013), degut, entre altres, 
a l’efecte de l’acumulació del 
deute de la Generalitat de 
Catalunya.
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Aplicació del Romanent de Tresoreria 2017

Romanent 
31 desembre 2017

0 €

Romanent 
1 gener 2017

+ 12.137,25

Aplicació a Inversions 
Financerament 

Sostenibles

- 10.608,30

Aplicació a reducció 
deute

- 1.528,95
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Càlcul del Romanent de Tresoreria 2017

Execució ingressos
+ 4.788

Romanent 
31/12/2017

+ 9.621

Execució despesa 
corrent
+ 4.833

Total Variacions
+ 9.621
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Aportacions altres 
Administracions Públiques

+ 2.229

Resultat de l’execució dels ingressos

Taxes
+ 1.448

Impostos
+ 2.319

Ordinari
+ 1.203

Capital
+ 1.026

Ingr. 
patrimonials

- 21

Execució 
ingressos
+ 5.975

Total 
execució 
ingressos
+ 4.788
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Provisió 
incobrables i 

Baixes
- 1.187



IMPOSTOS + 2.319

Resultat de l’execució dels ingressos
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IBI
l Major Padró respecte el previst pel millor resultat del procés de regularització del 2016

IAE
l Pels millors resultats en inspecció.

+ 310

+ 297

ICIO
l Major activitat i liquidacions extraordinàries.

+ 1.333

PLUSVÀLUA + 456
l Major activitat compensada per provisió per devolucions canvi normatiu.

VEHICLES - 77
l Padró inferior al previst per evolució parc de vehicles.



TAXES + 1.448

Resultat de l’execució dels ingressos
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RESIDUS
l Menor rendiment en previsió d'altres i inspecció respecte previst

l Majors liquidacions

- 50

+ 55

GUALS + 44
l Major padró i nivell d'altes 

COMPANYIES DE SERVEIS

MULTES
l Majors liquidacions

+ 42

ESPORTS + 150
l Major activitat

URBANISME

+ 209

+ 555

MEDI AMBIENT I PROT. SALUT

l Major activitat

l Major activitat

LLICÈNCIES D'ACTIVITATS
l Majors liquidacions

ALTRES

VIA PUBLICA

l Majors liquidacions

l Major activitat

+ 245

+ 116

+ 82



ALTRES ADMINISTRACIONS  (ORDINARI)

Resultat de l’execució dels ingressos
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+ 822GENERALS

Fons de Coop. Local

Transport Estat

Transport AMTU

ÀREES

TOTAL

+ 1.384

- 11

+ 75

- 626

+ 381

+ 1.203

Part. Ingressos Estat



    ALTRES ADMINISTRACIONS (Ordinari) (ÀREES) + 381

Resultat de l’execució dels ingressos
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+ 1.026

        
         

 ALTRES ADMINISTRACIONS (Capital)

- 30

+ 22

- 16

- 30- 325

+ 126

+ 604

+ 959
l Recuperació subvencions anys anteriors justificades 2017

+ 67

ÀREA 0

ÀREA 2

ÀREA 1

ÀREA 3

ÀREA 5

ÀREA 4

DIPUTACIÓ

ALTRES



Provisió incobrables i Baixes

Provisió per incobrables

- 264

Total provisió 
incobrables i 

Baixes

- 1.187

Baixes i altres conceptes

- 923

Calculada sobre el pendent 31/12 i segons grau de 
cobrament acumulat. (Mètode aprovat l’any 2014).
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Despesa 
personal

284

Altres (*)
47

Compra de 
béns i serveis

2.162

Transf. 
corrents
1.137

Càrrega 
financera

527

Inversions

Total estalvis
4.833

(*) Anul·lació operacions exercicis anteriors i altres menors

El resultat de la Liquidació 2017 en relació amb l’execució de la despesa ha estat el següent:

Financerament 
sostenibles

506

Altres 
inversions

1

Fons 
Contingència

169

Resultat de l’execució de la despesa
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Resultat de l’execució de la despesa

Evolució 2014 – 2015 – 2016 - 2017 dels estalvis en despesa corrent
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Les mesures de rigor, control i austeritat que estem aplicant des de fa anys tenen 
com a resultat estalvis en l’execució pressupostària, principalment per baixes en les 
licitacions de contractes, contenció de la despesa de personal i/o mesures 
d’eficiència.

D’altra banda els tràmits necessaris per a la formalització i execució dels contractes, 
en ocasions, no permeten acomplir els terminis previstos. Algun expedient no 
s’arriba a poder licitar. Altres malgrat estiguin adjudicats a final d’any, no permeten la 
execució de la despesa al 100% a nivell de facturat. D’altre banda es donen també 
retards en les facturacions d’alguns proveïdors.

Aquests estalvis, que es venen situant en els darrers anys entre el 1% i el 2% dels 
capítols 1 a 5 del Pressupost, ens han assegurat una liquidació positiva, actuant 
també com a fons de reserva davant de contingències no previstes, i molt 
especialment al 2017 per acomplir la regla de la despesa. 

Resultat de l’execució de la despesa
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A mida que es van concretant els estalvis poden ser utilitzats si es confirma l'evolució dels 
ingressos pressupostats, per evitar així incórrer en dèficit, i si la regla de la despesa ho permet.

Al llarg de l’any 2017, a mida que s’han anat confirmant ha estat possible aplicar alguns dels 
estalvis i majors ingressos, en alguns casos dins la mateixa Àrea i àmbit de vinculació de crèdits 
(transferència que és competència del Tinent d’Alcalde) o fent generacions de crèdit per majors 
ingressos.

Altres estalvis s’han transferit entre Àrees o diferents àmbits de vinculació (competència de Ple) 
en concret al del mes d’octubre per despesa social, recursos humans, cultura i esports. 

La resta dels estalvis, a mida que s’han anat coneixent i concretant, ja molt a final d’any amb 
molt poc o cap marge de maniobra, o fins i tot acabat aquest, han passat a constituir el 
superàvit per ser aplicat al 2018. 

Resultat de l’execució de la despesa
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El Romanent positiu de Tresoreria 2017

El conjunt dels resultats dels darrers exercicis ens ha donat marge per fer front als impactes de la 
crisi i l’Ajuntament de Terrassa ha assolit una bona salut financera i una solvència que ens 
permet: 

 atendre les nostres obligacions sense dificultats.

 complir amb els nostres compromisos amb la ciutadania.

 seguir pagant els proveïdors en els terminis legals.

 incrementar la nostra capacitat d’inversió.

 disposar d’una Tresoreria sòlida: no ha estat necessari demanar ajuts al Fons de Liquiditat a 
l’Estat, com han hagut de fer molts altres Ajuntaments ni tampoc necessitem pòlisses de 
tresoreria. 

 seguir reduint el deute.
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El Romanent positiu de Tresoreria 2017

El rati de deute es 
situa al voltant del 
74% (sobre dades 
consolidades del 
2016) 

En els darrers anys, EL DEUTE S’HA REDUÏT EN 126 MILIONS D’€, un promig de 14,1 milions d’€ a l’any.
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• En el moment de fer-se aquesta liquidació, no s’han prorrogat la possibilitat de 
destinar part del superàvit a Inversions Financerament  Sostenibles.

• La FEMP ha assolit un acord amb el Ministeri d'Hisenda per a que en les properes 
setmanes s'aprovi la regulació que ho permet. 

Aplicació del Romanent positiu de Tresoreria 2017
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