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El pressupost municipal és el pla econòmic i financer que anualment elabora el Govern 
municipal d’acord amb l’estratègia i les prioritats que es deriven del Pla de Mandat.  En 
conseqüència, el pressupost esdevé una eina clau per a la gestió municipal. 

Enguany l’equip de Govern ha fet un plantejament conjunt del pressupost i de les 
Ordenances Fiscals, el que representa un gran esforç tant a nivell tècnic com polític.

Els impostos, taxes i preus públics regulats per les ordenances fiscals , representen 
una part molt important dels ingressos i condicionen sensiblement el pressupost. La 
proposta del Govern pretén ajustar les ordenances al màxim per generar els 
increments d’ingressos necessaris per garantir que les necessitats més urgents queden 
cobertes.

L’exercici del 2019 es presenta en una conjuntura econòmica d’una certa recuperació
però, alhora, en un context polític general marcat per la incertesa i uns condicionants a 
nivell normatiu que, igual que ha succeït en anteriors exercicis, dificulta molt 
l’elaboració del pressupost.

PLANTEJAMENT
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El projecte de pressupost i ordenances fiscals té com a valors polítics:

•L’EQUITAT. L’esforç que es demana en l’aportació de recursos a la 
ciutadania manté com a principis el manteniment d’una pressió fiscal justa , 
moderada, equilibrada i alhora suficient per aconseguir ingressos que es 
destinen a mantenir la qualitat en els serveis que requereix la ciutadania.

•LA PROGRESSIVITAT. El projecte té en compte la capacitat econòmica 
variable de la ciutadania i la funció redistributiva dels impostos , plantejant 
tarifes progressives i mínims personals i familiars en el marc d’un ampli 
sistema de bonificacions i exempcions . També és prioritària la lluita contra el 
frau fiscal, que afecta la pressió fiscal sobre la resta ciutadania complidora i 
condiciona el nivell de qualitat dels serveis públics i prestacions socials.

•LA SOLIDARITAT. La proposta recull el principi de redistribució i priorització
de la despesa, amb l’objectiu de fer del pressupost municipal una eina de 
cohesió social .

PLANTEJAMENT



4

PRESSUPOST I OOFF  2019

1. DISTRIBUCIÓ I REPRIORITZACIÓ
ESTRATÈGICA DELS RECURSOS

El projecte vol anar més enllà d’un 
exercici tècnic d’actualització de 
partides i permetre disposar de 
recursos no assignats que puguin ser 
objecte de debat i decisió política, 
assignant més recursos a les 
polítiques m és prioritàries .

Els criteris d’assignació dels recursos 
pressupostaris són els que estableix 
el Pla de Mandat, amb quatre eixos 
prioritaris.

Els quatre eixos 
d’actuació prioritaris

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST
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2. FINANCES EQUILIBRADES I 
SOSTENIBLES

Des de la perspectiva de la gestió, 
l’objectiu és que el pressupost permeti 
garantir la sostenibilitat dels comptes 
municipals a mig i llarg termini, 
preservar la solvència i el pagament a 
proveïdors en els terminis legals, 
mantenir la contenció de la despesa de 
funcionament municipal amb l’aplicació
de mesures de millora de l’eficiència i la 
innovació, renegociant contractes; i 
contenint la despesa de personal sense 
afectar negativament el funcionament 
dels serveis.

Els quatre principis 
econòmics generals

OBJECTIUS DEL PRESSUPOSTPRESSUPOST I OOFF  2019
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PRESSUPOST
ORDINARI

198 M €
8,20% més que el 2018

LES XIFRES GENERALS

PRESSUPOST CONSOLIDAT
(amb societats i organismes)

244,3 M €
11,55% més que el 2018

PRESSUPOST TOTAL 
amb inversions)

207,6 M €
6,25% més que el 2018



7

LIMITACIONS EN ELS RECURSOS

Hi ha diversos condicionants que limiten la capacitat d’aplicar els recursos obtinguts a 
les polítiques de despesa, i que obligaran a reduir-la o a fer-hi retencions fins que 
puguin variar les circumstàncies que les motiven. En aquest sentit, el Govern municipal 
ha tingut present no incloure entre les retencions cap dotació relacionada amb les 
obligacions contractuals i legals, i afectar el mínim possible les línies de despesa 
prioritàries: espai públic, neteja, residus, transports, polítiques de cohesió social i 
educació.

3,16 M €3,16 M €

8,90 M €8,90 M €

Incerteses derivades del context polític

Aportació de l’Estat subjecta a l’aprovació dels 
Pressupostos Generals de l’Estat

Limitacions normatives

Les normes d’estabilitat pressupostària fan que no es pugui 
comptar amb tots els ingressos. L’objectiu d’estabilitat 
obliga a retenir la part del superàvit de 2018 que es vol 

destinar a inversions el 2019, i la regla de la despesa obliga 
també a retenir despeses a l’espera de canvis normatius

PRESSUPOST I OOFF  2019
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NECESSITATS DE DESPESAPRESSUPOST I OOFF  2019

Els càlculs de necessitats de despesa, primer pas per l’elaboració dels
pressupostos, es fan tenint en compte els compromisos polítics expressats al 
Pla de Mandat , els programes d’actuació de les àrees i serveis., les 
propostes i actuacions més prioritàries procedents dels processos
participatius realitzats i les necessitats territorials prioritzades en els informes 
dels Consells Municipals de Districte .

Segons aquests càlculs, la necessitat de despesa corrent per l’any vinent
s’estima en 21,26 M € més que el 2018, mentre que la necessitat en inversions
puja a un total de 21,76 M €. En cap dels dos casos el pressupost cobreix
aquestes necessitats i queden per cobrir diversos projectes i necessitats de la 
ciutat.



9

Davant les necessitats detectades, la proposta d’Ordenances Fiscals vol garantir un 
nivell d’ingressos que permeti fer front a part les necessitats mantenint, però, la 
pressió fiscal en nivells moderats i garantint el sistema de bonificacions. El Govern 
municipal ha descartat la possibilitat d’incrementar més la pressió fiscal encara que 
això signifiqui no cobrir totes les necessitats de despesa previstes inicialment.

Amb el projecte que s’elevarà al Ple es generarien prop de tres milions d’ingressos 
addicionals i, alhora, la ciutat es mantindria per sota de la mitjana catalana en 
pressió fiscal , i per sota de ciutats similars com Sabadell o Badalona. Aquests 
recursos addicionals es destinarien a:

· Cobrir les obligacions legals i contractuals

· Millorar les dotacions pressupostàries en matèries prioritàries com neteja i residus, 
manteniment de l’espai públic i acció social i econòmica

· Minimitzar l’impacte de la reforma legal en curs sobre la plusvàlua

LES ORDENANCES FISCALSPRESSUPOST I OOFF  2019
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Els trets principals del projecte d’OOFF són: 

· Replantejament de la taxa de guals per adaptar-la a la revisió cadastral

· IAE: puja un 5% (aquest impost afecta les empreses que facturen més d’1 M €) 

· Taxa de residus : increments del 5% pels residents i 3% pel comerç

· Plusvàlua : el tipus impositiu puja fins situar-se al 30%

· Impost de construcció : el tipus impositiu torna a ser del 4%, el de 2009

· IBI: continuarà congelat però desapareixen els “topalls” establerts per evitar 
increments en el rebut de més del 5% arran la revisió cadastral de 2017 (a la 
pràctica, això comportarà increments de més del 5% només pel 10% d’immobles). 

LES ORDENANCES FISCALS

D’altra banda, el projecte fa una aposta decidida per promoure les energies 
renovables i l’ús de vehicles menys contaminants . En aquest sentit, es rebaixa 
a la meitat l’IBI, l’ICIO i l’IAE per instal·lació d’energies renovables. A més, els 
vehicles de zero emissions no pagaran IVTM ni zona blava, i els ECO, la meitat.
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INCREMENT DE RECURSOS 

El projecte de pressupost preveu disposar de majors recursos provinents 
principalment de la gestió tributària, la participació en els ingressos de l’Estat i 
una menor càrrega financera. També hi juga un paper fonamental la 
repriorització en la despesa: l’anàlisi del pressupost de 2018 ha permès 
alliberar més de 5 milions per reprioritzar-los

TOTAL: 21 ’76 M €

Millora dels ingressos i variacions OOFF

Aportacions d’altres administracions

Càrrega financera

Repriorització de la despesa

10,89 M €

4,11 M €

1,45 M €

5,31 M €

PRESSUPOST I OOFF  2019
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DESTINACIÓ DELS INCREMENTS 

Aquest increment d’ingressos permet augmentar els recursos no limitats per 
poder fer front a les obligacions contractuals i legals, així com dotar les 
prioritats de despesa (manteniment de l’espai públic, mobilitat, transport, 
neteja, residus, polítiques de cohesió social, ocupació i educació), tenint també
en compte les prioritats i necessitats manifestades pels Consells Municipals de 
Districte en els seus informes anuals.

ASSIGNACIÓ DELS RECURSOS ADDICIONALS DISPONIBLES

11,4 M €
Espai públic, 

neteja, residus, 
mobilitat, 
transport, 

seguretat i civisme

2,9 M €
Atenció a les 

persones, lluita 
contra les 

desigualtats, 
cohesió social

1,3 M €
Educació, 

cultura, esports, 
projecció de la 

ciutat

5,2 M €
Innovació i 
millora en 

l’organització
municipal

PRESSUPOST I OOFF  2019



13

DESTINACIÓ DELS INCREMENTS PRESSUPOST I OOFF  2019
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DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA

(*) % sobre el 
total de l’àrea

PRESSUPOST I OOFF  2019
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DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA

(*) % sobre el 
total de l’àrea

PRESSUPOST I OOFF  2019
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DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA

(*) % 
sobre el 
total de 
l’àrea

PRESSUPOST I OOFF  2019
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DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA

(*) % sobre el 
total de l’àrea

PRESSUPOST I OOFF  2019
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DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA

(*) % sobre el 
total de l’àrea

PRESSUPOST I OOFF  2019
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INVERSIONSPRESSUPOST I OOFF  2019

El recursos disponibles per a fer front a les necessitats d’inversió
provenen principalment del crèdit i de les subvencions de la Diputació
de Barcelona

El pressupost d’inversions pel 2019 és de

11,48 M €

Diputació de Barcelona (Xarxa de Municipis) 750

Diputació de Barcelona (Programa Complementari) 814

Quotes d’Urbanització 403

Crèdit 7.597

Ordinari (inclou una part condicionada per la regla  de la despesa) 1.922
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Atenent a l’import disponible, aquest s’ha aplicat a aquelles actuacions que es 
consideren més prioritàries en aquests moments:

• Cobrir les obligacions legals i contractuals (5,29 M €)

• Actuacions i projectes per al manteniment i millora de l’espai públic (2,34 M €)

• Garantir l’execució dels projectes que provenen de processos participatius anteriors, 
com el PAM 2016 i 2017 (1,82 M €)

• El manteniment dels equipaments i el patrimoni municipal (0,7 M €)

• Dotar de recursos per a la innovació i el desenvolupament tecnològic i els 
projectes SMART (0,55 M €)

A partir de les necessitats d’inversió detectades, s’han inclòs també al pressupost 
algunes actuacions que s’executarien amb partides inicialment retingudes, en cas que 
finalment estiguin disponibles. Es tracta de millores en polígons industrials, projectes 
designats en processos participatius, millora de l’anella verda i manteniment 
d’equipaments.
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Aquest calendari te per objectiu aconseguir l’aprovació definitiva i la publicació
dels edictes corresponents abans del 31 de desembre de 2018.

CALENDARI



Trobareu la documentació del projecte de pressupost i OOFF a

http://governobert.terrassa.cat/transparencia/pressupost-ordenances_2019


