
Pressupost  Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA per 
l’any  2021

ACTIVITAT DE L’EMPRESA

La Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA és una mercantil amb capital 100%

municipal,  propietat  i  creada  per  l’Ajuntament  de  Terrassa  en  ús  de  les  facultats

atribuïdes pel règim local, d’autonomia i capacitat d’autoorganització dels seus serveis i

activitats, en definitiva un mitjà propi de l’Ajuntament per a la prestació i execució de les

polítiques públiques municipals en matèria d’habitatge. 

L’objecte social és la realització de totes les operacions relacionades en la promoció i la

rehabilitació immobiliàries, i en especial:

· La construcció d’habitatges i locals i llur arrendament o venda,

· L’adquisició d’immobles i terrenys i llur urbanització i parcel·lació,

· La rehabilitació d’edificis,

· L’assumpció de competències urbanístiques en matèria de planejament i de gestió

urbanística en els supòsits en que operi com administració actuant.

Constituiran  també  objecte  social  totes  aquelles  operacions  annexes,  necessàries  i

conseqüents  amb les activitats abans esmentades.

Les principals activitats que desenvolupa la Societat consisteixen en el desplegament

dels  serveis  i  accions  en  matèria  d’habitatge  encomanats  per  l’Ajuntament,  que

componen els  seus objectius estratègics i  que s’estructuren a  partir  de les següents

unitats funcionals:

1. OFICINA LOCAL D’HABITATGE

 1.1. Oficina Local d’Habitatge

 1.2 Programa de Mediació per al Lloguer Social d’Habitatges

 1.3 Gestió del Registre de Sol·licitants d’HPO de Terrassa



2. LLOGUER SOCIAL I GESTIÓ PATRIMONI:

 2.1 Gestió del parc propi d’habitatges de lloguer

 2.2.  Gestió de la resta de patrimoni municipal  destinat  a les polítiques socials

d’habitatge

1.1.  OFICINA LOCAL D’HABITATGE:

Els  serveis  conveniats  amb  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  -quina  gestió

l’Ajuntament encomana expressament a Habitatge Terrassa, en el benentès  que la seva

concreció anual dependrà del contingut del conveni que es signi a proposta de l’AHC-,

son:

 Mantenir l’Oficina d’Habitatge durant la vigència del conveni,  amb personal tècnic i

administratiu suficient.

 Funcions bàsiques d’atenció ciutadana.

 Funcions de gestió d’activitats i serveis:

a) Gestió de sol·licituds d’accés al Registre de Sol·licitants d’Habitatge.

b) Gestió d’ajuts per a l’accés a l’habitatge.

c) Gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat

d) Gestió i  avaluació dels informes previs a  les obres de rehabilitació  d’edificis  i

habitatges.

e) Gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis i habitatges.

f) Gestió d’ajuts i prestacions per al pagament del lloguer.

g) Revisió de les prestacions permanents per al pagament del lloguer

h) Tramitació dels ajuts d’especial urgència per al pagament de l’habitatge (quotes

hipotecàries i rendes lloguer).

A banda d’aquests serveis conveniats amb la Generalitat, des d’Habitatge Terrassa es

gestiona directament, amb col·laboració amb el servei competent:

i) El programa de rehabilitació d’edificis i millora de l’accessibilitat previst en el Pla

de Barris de la Maurina.
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j) El programa d’esponjament i preparació de futures actuacions de rehabilitació i

millora dels edificis no afectats de l’àmbit nord de Ca n’Anglada.

k) El  programa per  a  l’adjudicació  d’habitatges  del  fons  d’habitatges  de lloguer

social en situacions especials i d’emergència, en tant que està previst adjudicar

habitatges de titularitat d’Habitatge Terrassa, a través de la Mesa de Valoració

que s’ha constituït amb aquest efecte.

l) El programa de Masoveria i foment d’altres formes de tinença d’habitatge.

1.2.  PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES:

Els  serveis  conveniats  amb  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  -quina  gestió

l’Ajuntament encomana expressament a Habitatge Terrassa, en el benentès  que la seva

concreció anual dependrà del contingut del conveni que es signi a proposta de l’AHC-,

son:

 Mantenir la Borsa, durant el termini de vigència del conveni, amb personal suficient

que haurà de tenir  la  formació necessària per  realitzar  les funcions de mediació i

cessió d’habitatges per al lloguer social.

 Realitzar funcions d’informació, que inclouen:

a) L’assessorament a la propietat en els programes socials d’habitatge que inclouen

la mediació per al lloguer social.

b) L’assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge social i l’acompanyament

en la cerca d’habitatge i també durant la vigència del contracte de lloguer.

c) L’assessorament específic a les persones joves per a la recerca d’un habitatge

que faciliti el procés d’emancipació.

 Realitzar les funcions de mediació, que inclouen:

a) La  provisió  d’habitatges  desocupats  per  posar-los  en  lloguer  a  un  preu

assequible.

b) La mediació entre les persones propietàries i llogateres.

c) El seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges que formen part del programa

de mediació.

d) El seguiment i el control del seguiment dels lloguers.
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En aquests moments es disposa d’uns 650 habitatges llogats a través d’aquest servei de

mediació.

1.3.  GESTIÓ DEL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HPO  DE TERRASSA:

Aprovada la seva creació per Decret de 9 d’abril de 2010, i posat en funcionament efectiu

el 3 de maig de 2010.

S’hi inscriuen els sol·licitants d’habitatge de lloguer social del municipi de Terrassa, i es

regula l’adjudicació dels habitatges disponibles, tant de titularitat municipal,  com de la

Generalitat com els promoguts per entitats privades.

El Registre depèn de l’Ajuntament de Terrassa, i la seva gestió s’encomana, a través del

seu Reglament, a Habitatge Terrassa.

És voluntat de l’Ajuntament que la gestió d’aquest Registre i dels processos d’adjudicació

tant  dels  habitatges  amb  protecció  oficial  com  de  la  resta  d’habitatges  destinats  a

polítiques  socials,  continuï  essent  duta  a  terme  per  Habitatge  Terrassa,  tal  com

expressament es preveu en el Reglament que el regula.

2. LLOGUER SOCIAL I GESTIÓ PATRIMONI

2.1  GESTIÓ DEL PARC PROPI D’HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL:

La  gestió  dels  953  habitatges,  al  2020  es  van  adquirir  7  per  tanteig,  destinats  a

LLOGUER SOCIAL que formen part del patrimoni d’Habitatge Terrassa comporta:

a) Posada a punt de l’habitatge per a la seva adjudicació: cèdula d’habitabilitat,

certificat  energètic,  arranjament,  obtenció  de  butlletins,  altes  i  baixes  de

subministraments.

b) Gestió  del  procediment  d’adjudicació  a  través  del  Registre  de Sol·licitants

d’HPO,  a  través  de  la  Mesa  de  Valoració  per  a  situacions  especials  i

d’emergència, o bé amb adjudicació directa quan així s’escau.

c) Contractació. Preparació i signatura dels contractes d’arrendament, gestió de

les fiances i de l’aval-lloguer quan procedeix.

d) Atenció al llogater en el post lliurament de l’habitatge.

e) Gestió dels cobraments i de la morositat.
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f) Gestió directa o intervenció en la gestió de les Comunitats de Propietaris on

disposem d’habitatges en propietat en règim de lloguer.

g) Intervenció en conflictes comunitaris i possibles problemes de convivència

h) Atenció de les incidències tècniques durant  la vigència  dels  contractes de

lloguer, tant dels propis habitatges com les de caire comunitari.

Programes de Lloguer:

a) Programa  per  l’adjudicació  de  96  habitatges  a  persones  vulnerables

econòmicament, inscrites al Registre de Sol·licitants i que els seus ingressos

estan entre 0.94 IRSC i el 1,87 IRSC. 

b) Programa suport a les persones d’ Inserció laboral.

c) Programa de lloguer  per majors de 65 anys

d) Programa de Lloguer per entitats  sense ànim de lucre per a persones amb

discapacitats físiques/psíquiques

e) Programa d’acolliment als Refugiats ( SS)

f) Programa d’Habitatges d’Inclusió  (SS)

g) Programa de lloguer de règim general

h) Programa de Lloguer de règim especial

i) Programa  de Lloguer destinat a persones amb Mobilitat reduïda.

j) Programa  Primer la Llar ( Housing-first amb SS i Consorci)

k) Programa  per a Joves menors de 35 anys

La GESTIÓ DE LES VENDES I DELS REALLOTJAMENTS DE L´ESPONJAMENT DE

CA N´ANGLADA comporta:

a) L’acció comercial.

b) La preparació dels habitatges i de tota la documentació necessària per a la seva

transmissió.

c) Preparació  i  signatura  dels  contractes  privats  que  s’han  de  presentar  a  la

Generalitat per al seu visat.

d) Gestions amb l’entitat financera per a la subrogació del comprador en la hipoteca

protegida que grava els habitatges.

e) Preparació i assistència a l’acte de l’escriptura pública.
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f) Atenció al client en el post lliurament de l’habitatge, amb gestió de les incidències

i defectes que corresponguin al promotor.

g) Gestió del cobrament de les quotes comunitàries i morositat

2.2. GESTIÓ DE LA RESTA DE PATRIMONI DESTINAT A LES POLÍTIQUES SOCIALS

D’HABITATGE:

Patrimoni format majoritàriament pels  953 habitatges destinats a les polítiques socials

d’habitatge en règim de lloguer,  17 habitatges-taller,   més de 400  habitatges d’HPO

promoguts que ja han estat objecte de venda, i pels terrenys i solars que son aptes per

a la promoció de nous habitatges protegits en un futur, entre els que es pot destacar:

• Terrenys y solars obtinguts majoritàriament del 10% de cessió en execució d’àmbits i

sectors, amb 135.341 m2 de sostre, apte per a 1.692 habitatges amb protecció oficial.

• El 45% del sòl del sector urbanitzable de Les Aymeriques, amb capacitat per a 1.600

habitatges.

• 4 solars a Torre-sana amb projectes per a 369 habitatges

Això  comporta  la  pertinença  a  les  Juntes  de  Compensació  dels  sectors  que  es

desenvolupen pel  sistema de reparcel·lació  per  compensació,  i  la  participació  en els

sectors  que  es  desenvolupen  per  cooperació;  així  com les  accions  necessàries  per

intentar la comercialització dels terrenys i  de la resta de patrimoni format per locals i

aparcaments, i el seu manteniment en condicions de seguretat i salubritat, assumint el

corresponent cost.

Així doncs, d’acord amb el seu objecte social, l’activitat de la Societat es desenvoluparà

en la continuïtat dels serveis que s’han exposat  i que tenen el seu reflex al pressupost

per al 2021 segons s’exposa en els diferents apartats que segueixen. 

2.3. GESTIÓ DE PROGRAMES LOCALS D’HABITATGE:

Al  2020 es va aprovar  el  Pla local  d’Habitatge 2019-2025 .  La seva redacció va ser

gestionada  per  la  societat  i  constitueix  el  document  estratègic  per  desenvolupar  i

concertar amb altres administracions les polítiques d’habitatge a la ciutat .El Pla preveu

que  la  Societat  sigui  la  que   coordini  el  seguiment  i  l’execució.   Preveu  una  sèrie

d’actuacions a realitzar per diferents serveis  axis com un cost estimat de les actuacions.
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L’instrument per encarregar a la Societat algunes d’aquestes noves actuacions es podran

formalitzar a traves del contracte programa.

PRESSUPOST  PEL 2021

1. INGRESSOS

 Lloguers i altres ingressos d’explotació -.  Els lloguers actualment són la font

d’ingressos de mercat més important per la societat, el mandat exprés del ple de

l’Ajuntament, renovat a l’abril 2020, per posar a disposició de la ciutat de Terrassa

els habitatges, qualificats de HPO  venda,  en lloguer social, ha suposat l’esforç

de tot  l’equip  humà per  potenciar  aquesta activitat.  El  parc d’habitatges de la

Societat  està  al  97,78%  d’ocupació,  les  circumstàncies  del  mercat  de  lloguer

privat :preus elevats i una oferta reduïda, condicionen la mobilitat de les famílies

allotjades als habitatges públics. El perfil dels  llogaters de parc public correspon

a unitats  familiars  amb un  nivell  de  renda  baix,  una  part  important  amb  risc

d’exclusió  social,  per  tant  amb dificultats  per  accedir  al  mercat  privat,  tant  de

lloguer  com de compra.  Al  2020, amb l’impacte del  COVID ,  s’ha incrementat

lleugerament  la  morositat  dels  habitatges  i   han  augmentat  les  renúncies

d’habitatge  respecte el 2019 , sobretot a partir de l’agost .S’està fent un treball

intens d’adjudicació dels habitatges lliures , mes lenta de el que és habitual  per

les  restriccions  i  mesures  per  fer  front  a   la  pandèmia  i  s’ha  incrementat  la

tramitació de mes ajudes al pagament del lloguer a aquelles persones allotjades a

parc  public  amb  necessitats  sobrevingudes  amb  l’objectiu  de  mantenir  les

previsions  d’ingressos.  Aquest  any  també  s’ha  exercit  el  Dret  de  Tanteig  i

Retracte  de 7 habitatges , 5  s’escripturaran dins d’aquest any i els  2 restants al

2021 juntament amb els que s’adquiriran al llarg de l’any. 

Per aquest motiu, tot i la situació provocada per la pandèmia, atesa la previsió

d’ocupació  del  parc d’habitatges s’ha fet  una previsió d’increment d’ingressos

equivalents a  un 2,09% què, en el cas de no donar-se per la incertesa generada

per la COVID_19, i d’acord amb les indicacions per elaborar aquest pressupost,

l’Ajuntament tindrà disponible una reserva en el superàvit 2020 de 76.515,00€.

Els altres ingressos, tot i que és un import no gaire significatiu, per que prové de

les despeses que se li repercuteixen als llogaters que tornen rebuts, hem suposat

la mateixa quantitat que al 2020, un cop es cobren els rebuts impagats. 
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 Imputació de subvencions de capital- Correspon als traspassos a resultat de

les  subvencions  de  capital  rebudes  de  la  Generalitat  pel  finançament  de

promocions d’habitatges HPO. Els ingressos s’imputen a resultat al mateix ritme

(1%) que es van amortitzant els immobles qualificats de HPO lloguer. 

o Respecte a les aportacions de capital rebudes per l´Ajuntament també s

´imputaven segons els criteris d´amortització de la totalitat dels immobles

finançats amb aquestes aportacions. Al 2016 els auditors van qüestionar

aquest criteri, el que ens va obligar a fer una consulta vinculant al ICAC

per resoldre el conflicte. La resposta es va rebre durant l´exercici 2018,

per tant es va aplicar el nou criteri amb efectes retroactius des del 2014,

moment en que la societat va començar a rebre aportacions per aquest

concepte. El canvi consisteix bàsicament en imputar com ingrés el mateix

percentatge d’amortització acumulada de l´immobilitzat associat a aquesta

aportació,  donat  que  la  subvenció  es  rep  amb  posterioritat  a  la  seva

posada en marxa, s´han de reflectir com a ingrés les amortitzacions dels

anys previs.

 Ingressos financers -. Import dels ingressos pel finançament  als compradors

d’habitatges HPO de la promoció de Bon Aire. Els préstecs concedits a aquests

clients tenen un termini mig de 25 anys, Els ingressos financers van disminuint a

mida que s’acosta el venciment final, tot i que les quotes s’apugen un 4% anual,

l’amortització del capital incrementa respecte als interessos, ja que les quotes es

calculen segons el sistema francès. La majoria han vençut al 2020, d'aquí que hi

hagi una davallada important dels ingressos financers.

Comparativa pressupost d´ingressos 2020/2021

 2020 2021 % variac.

Ingressos d’explotació 2.571.329,00 2.619.884,00 2,09%

Ingressos financers 29.022,00 7.676,00 -73,55%

Imputació de subvencions d'immob. no financ. i 
altres

616.071,00 657.000,00 6,64%

2. DESPESES
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Tot i que els darrers anys s’ha incrementat la xifra de negocis de la Societat  i que al

2020 s’han adquirit  7 habitatges per Tanteig i Retracte , en la línia de continuïtat dels

últims exercicis,  mitjançant  la  revisió  i  optimització  de  les  despeses  necessàries  pel

desenvolupament l´activitat, hem confeccionat un pressupost  que mantingui els criteris

de  redistribució dels recursos disponibles i priorització dels mateixos. En alguns apartats

s’ha incrementat la despesa, mentre que en d’altres s´ha fet un esforç per controlar i

rebaixar els costos, contribuint així a contenir la despesa general de l´Ajuntament tal com

detallem a continuació:   

 Financeres  -. D’una banda tots els préstecs estan en fase d’amortització i  per

tant  la reducció  de  les despeses financeres  va  en funció de l’amortització de

capital,  també  ajudat  pel  fet  de  que  l´Ajuntament  ha  fet  aportacions

extraordinàries per reduir deute pendent, millorant així la situació patrimonial de

l’empresa. De l´any 2015 al 2019 la aportació extraordinària total que s´ha rebut

de l´Ajuntament, destinada a la cancel·lació de deutes amb entitats bancaries, ha

sigut de 12.318.406,20€, concretament la del 2019 va ser de 1.634.571,30€. Al

2020 no es preveu cap aportació extraordinària de l’ajuntament per amortitzar

préstecs  de la societat com anys anteriors.

Els préstecs que la societat ha subscrit per finançar les promocions d’habitatges

HPO, estan referenciats als tipus oficials que publica cada any el  Ministeri  de

Foment,  mitjançant  un  Acord  del  Consell  del  Ministres.  L’evolució  dels  tipus

d’interès ha sigut negativa  porta varis exercicis a la baixa, fet que afecta a la

previsió  de  despesa  financera  pel  2021,  que  continuarà  sent  cero,  com  en

períodes anteriors, donat que el préstecs, que financen HPO de lloguer, tenen

quotes subsidiades,  en funció del pla d’habitatge al que estiguin acollits. Al 2021 

les  subsidiacions  compensen  la  despesa  per  interessos,  donat  que  aquestes

quantitats són fixes, no és un % de la quota.  

 Serveis exteriors –Al 2016 es va preveure que les  derrames extraordinàries per

adaptació dels edificis a la normativa actual, s’havien de periodificar en 4 anys. El

ritme  d’aquestes  actuacions  no  és  el  que  s’esperava,  donat  que  han  sorgit

problemes en les diferents comunitats afectades, els veïns no es posen d’acord a

l’hora de prendre decisions, o tenen  problemes econòmics i no poden assumir

les quotes extraordinàries o hi ha conflictes de convivència entre ells. Per tant la

previsió pel 2017 ja es va reduir en un 50%, es per això que al 2018 i 2019 l’

import previst es va reduir, en funció del ritme que marcaven els altres propietaris
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de les comunitats afectades. Al 2020 l’import pressupostat era de 60.700€, import

que  creiem que al  2021 no serà necessari,  ja  que es preveu que  la  situació

econòmica  s’agreugi  en  general  degut  al  Covid19  .  Per  aquest  motiu  i  ,amb

l’objectiu de reduir despeses per el 2021, s’ha reprogramat aquesta despesa pel

2022. 

El parc d’habitatges està bastant actualitzat, únicament s’ha previst una partida

de rehabilitació per adequar els habitatges que els llogaters deixen en mal estat

pel seu nou ús i que la fiança no cobreix la seva reparació. Es manté el mateix

import que al 2020. 

Les despeses comunitàries es mantenen hi ha dos reparacions importants que

afecten a dues comunitats on tenim un % important de propietat, que en principi s

´havia previst pel 2020 i no s´han executat:

* C/ Sevilla,  (33,3% de propietat) necessita una rehabilitació important i

urgent, Habitatge ha d’assumir  24.330€ del total. Les negociacions amb la

llogatera perquè deixes l´habitatge han estat  molt  complicades fins que

hem aconseguit reallotjar-la en un altre espai. Al 2020 tot just hem pogut

acabar la reforma de l´habitatge, amb una subvenció de la Diputació, per

tant al 2021 s’iniciarà la rehabilitació de la comunitat de propietaris. 

* La façana de la promoció de Can Roca (Avda.Parlament, 36-38-44), on

som  propietaris  del   27,13%,  té  un  problema  estructural,  la  part  del

pressupost  que  li  correspondria  a  Habitatge  són  52.998€.  L´execució

prevista  pel  2020  eren  10.890€,  que  finalment  no  s´ha  fet,  per  tant

trasllada al 2021. 

*  La  resta  són  reformes  d’altres  comunitats  on  no  tenim  tanta

representació  i  que  ja  estan aprovades per  la  junta  de  propietaris,  es

preveu la seva execució al 2021. 

2020 2021 DIFERÈNCIES

PARC HABITATGES     
MANTENIMENT ORDINARI 144.600 144.600 0 0,00%
REHABILITACIÓ HABITATGES 
PER ADJUDICAR

120.000 120.000 0
0,00%

COMUNITATS   0  
CAN TUSELL 60.700 0 60.700 100,00%
RESTA COMUNITATS 131.530 108.379 23.151 17,60%
RESTA ELEMENTS COMUNS 
PROMOCIONS 100% DE LA 
SOCIETAT

22.500 12.500 10.000
44,44%

QUOTES COMUNITARIES 
ORDINÀRIES

171.220 171.220 0
0,00%
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A la partida  de despeses  jurídiques  també s’ha  previst  l’elevació  a públic  del

contracte de compra venda dels habitatges de Can Tusell, el seu cost es preveu

en uns  80.000€,  donat  que  l’Incasol  en algun moment  ha  manifestat  aquesta

voluntat. 

• Amortitzacions- La part més important de despesa reflectida al pressupost és l

´amortització de les inversions immobiliàries, el criteri d’imputació a resultats és

considerar la seva vida útil  en 100 anys. Aquest any 2020 s´ha incrementat el

parc immobiliari en 7 habitatges adquirits per tanteig.   

• Despeses de personal  -.  Al  2019 es va iniciar  el  procés  de  reorganització  i

reestructuració  organitzativa  de  la  societat  plantejada  al  2016  a   RRHH  de

l’Ajuntament i al Consell d’Administració de la Societat. El seu objectiu era dotar

dels recursos humans necessaris  a l’empresa per a garantir la qualitat del servei

d’habitatge  als  ciutadans  de  Terrassa  i  optimitzar   la  gestió  dels  recursos

econòmics destinats   per l’Ajuntament .Al  maig  del  2014 el Ple va aprovar el

contracte  programa  que  regula  les  aportacions  econòmiques  necessàries  per

garantir  el  manteniment  dels  serveis  en  matèria  d’habitatge  pròpies  de

l’Ajuntament i que durant 43 anys s’han encomanat a aquesta empresa municipal,

adaptant-se en cada moment a les necessitats concretes de la població i a les

polítiques  públiques  en  matèria  d’habitatge,  impulsades  tant  des  del  govern

central  com des de l’autonòmic i  el  local.  Es  manté l’encomana a la Societat

municipal de la gestió de l’Oficina Local d’Habitatge, del Programa de Mediació

per al Lloguer Social d’Habitatges, la gestió del Registre de sol·licitants  d’HPO de

Terrassa, la gestió del parc propi d’habitatges destinats a lloguer social, i la gestió

de la resta de patrimoni municipal  destinat  a les polítiques socials d’habitatge.

S’està treballant   en el  nou Contracte Programa amb la finalitat  d’adaptar  les

aportacions  necessàries  per  a  garantir  el  bon  funcionament  de  l’empresa  i

preveure les aportacions necessàries pel desenvolupament de nous encàrrecs.

L’Ajuntament va crear aquesta empresa a l’any 1971 per a la promoció i gestió

d’habitatges d’HPO. L’aportació de l’Ajuntament a la Societat  fins al 2011 va ser

amb  cessions  de   terrenys  destinats  a  la  promoció.  Els  recursos  econòmics

resultants de la venda d’una part dels habitatges construïts es destinava a cobrir

les despeses d’estructura (inclosa la Oficina Local), i a la promoció i urbanització

de nous sectors. La  crisi del sector immobiliari i econòmic  posterior a aquest any
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i  el  fort  endeutament hipotecari assolit  per executar les obres   del  parc social

edificat  des del   2005 al  2010,  va comportar  prendre algunes decisions per  a

garantir  la  viabilitat  de  l’empresa.  Entre  altres  mesures  una  d’elles  va  ser  la

reducció de personal  de la  Societat  en el  període compres entre el  2011 i  el

2013 . Els llocs de treballs afectats per aquesta reestructuració : Director Financer

i  Director Jurídic entre altres  va comportar  que la resta de personal assumís

responsabilitats  i  tasques de les persones  acomiadades.  Es va passar  de  30

treballadors ( 26 fixos i 4 amb contracte d’obres i serveis) i un cost de 1.467.610€,

a  una  plantilla  de  19  treballadors  al  2015  i  un  pressupost  de  personal  de

 977.870,54. Aquest fet ha comportat que els últims cinc anys s’hagin assumit,

des de la  responsabilitat personal d’alguns treballadors i sense cap compensació

econòmica,  un  important  nombre  d’hores  extres  per  fer  front  a  les  tasques

acumulades. L’evolució de l’activitat ha significat un augment molt important  de la

càrrega de gestió que no és pot sostenir amb els recursos humans actuals de que

es  disposa.  L’avaluació de  les  càrregues  de  treball  acumulades  posen  de

manifest  la  necessitat  d'equilibrar  el  capítol  de personal  ja  que  es  el  bé  més

important  de  que  disposa  l'empresa  per  a  garantir  el  servei  i  les

tasques encomanades per l’Ajuntament

Paral·lelament  a  aquesta  proposta  de  reestructuració  interna  de  la  Societat,

l’Ajuntament ha iniciat un projecte de  reorganització de Personal a nivell global

de l’Organització . Aquest fet comporta que el procés iniciat  no es faci definitiu

fins que l’estudi global hagi finalitzat, per tant el que es proposa és mantenir la

plantilla  que hi  ha actualment, fent alguna incorporació més temporal, fins que

s’acabi  de tancar  l’organització  definitiva,  que  definirà  llocs  de treball  i  nivells

retributius. El increment de personal amb caràcter  temporal al llarg del 2016  i el

2017 va suposar una  optimització de la gestió general de l’empresa i la millora

dels serveis als usuaris, va permetre programar i  executar moltes tasques que

estaven previstes externalitzar per la manca de personal amb un important estalvi

econòmic, sobre tot, en la partida de manteniment i adequació d’habitatges, tot i

que el 45% de la plantilla està contractada temporalment a l’espera del tancament

definitiu del procés de reorganització i de la convocatòria de la provisió definitiva

dels  llocs  de  treball  que  ocupen.  No  tenim  la  certesa  que  al  2021  puguem

disposar  dels  plans  d’ocupació,  d’administratives  per  la  tramitació  d’ajuts  del

lloguer que han augmentat en nombre i en complexitat, oficials  de paleta per fer

el manteniment i petites reparacions dels habitatges i que havia suposat un estalvi

en  la  partida  de  manteniment,  ni  tècnics  auxiliars.  Per  tal  de  fer  front  a  la
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tramitació  d’Ajuts  i  als  compromisos  de  l’OLH  i  del  PLH s’ha incrementat  la

partida de personal en un 6,42% dels quals un 5,5% corresponen a la previsió

que caldrà contractar personal de suport   i un increment del 0,9% en concepte de

retribucions al personal.

• Tributs – La despesa prevista per aquest concepte és la mateixa que al 2020. 

• Pèrdues i provisions per operacions comercials – S’aprecia una tendència

creixent dels impagats a finals de 2020 respecte al 2019 de moment d’un 1%, la

tasa de morositat del 2019 es va situar en un 8% i la del 2020 a finals d’octubre ja

és d’un 9%. La feina de les treballadores socials,  pels casos més greus, i els

administratius/ves que reclamen els rebuts tornats mensualment redueix aquesta

morositat  en  un  48%,  sinó  arribaria  al  20%,  tot  i  que  aquests  mesos  de

confinament s’ha complicat més la situació.

Comparativa pressupost de despeses 2020/2021

 2020 2021 % variac.

Serveis exteriors 1.015.149 912.645 -10,10%
Pèrdues i provisions per oper. cials. 218.643 267.159 22,19%

Tributs 426.750 426.750 0,00%

Despeses de Personal 1.206.587 1.283.998 6,42%

Despeses Financeres 0 0

Amortització 977.880 988.343 1,07%

3. Aportació municipal a l’explotació

La subvenció a l’explotació per import de  264.335€ permet equilibrar el resultat de les

activitats, Oficina Local d’Habitatge i Lloguer Social i Gestió del Patrimoni. Els recursos

que  genera  el  Lloguer  social  i  Gestió  del  Patrimoni  cobreixen  el  seu  cost,  el  dels

programes encomanats pel 2021 i part del cost de l’OLH. Activitat que genera un dèficit

que s’està assumint amb les aportacions de l´Ajuntament, els 264.335€ i amb part dels

recursos obtinguts per la societat amb els ingressos dels lloguers, donat que al 2020

s’han reduït les aportacions de l’Agència i s’ha incrementat la feina, degut a les diferents

línies d’ajuts convocades arrel  de la pandèmia COVID19. D’aquesta manera s’intenta

consolidar  una  estructura  organitzativa  que  pugui  assumir  el  desenvolupament

d’aquestes  activitats  i  la  conservació i  manteniment  adequat  del  parc immobiliari  per

destinar a lloguer social, s’adjunta el pressupost a l’annex I.
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4.- Aportació municipal de Capital 

S’ha  previst  una subvenció  de capital  per  import  de  1.982.200€,  què inclou  14.000€

finançats amb Fons COVID, la qual juntament amb l’aportació d’explotació equilibra la

tresoreria de la Societat. El destí o finalitat  d’aquesta subvenció de capital és finançar les

inversions realitzades per la societat, en concret les inversions en habitatge de protecció

pública destinat a lloguer. En aquest sentit l’aportació es vincula al retorn dels crèdits

vigents per l’adquisició d’aquest l’immobilitzat.  

La societat  ha fet  un esforç per  reduir  les  aportacions necessàries   per  equilibrar la

tresoreria  del  2021.  La  variació  més  important  es  centra  en  reduir     un  53,94%

l’aportació d’explotació respecte el previst a l’any anterior. Aquesta reducció comporta

haver d'incrementar les aportacions de capital per tal d’equilibrar la tresoreria i no acabar

amb un cash flow negatiu a finals d’any, donada la incertesa de que es compleixin les

previsions   del punt 1 per l’impacte de la crisi a les persones allotjades a parc public . 

2020 2021 % variac.
EXPLOTACIÓ (44900) 573.899,00 264.335,00 -53,94%

CAPITAL (74000) 1.834.695,00 1.968.200,00 7,28%
RETENCIÓ REGLA DESPESA / 
FONS_COVID -120.825,00  14.000,00  
 2.287.767,00 2.246.535,00 -1,80%

Aquesta  és  la  proposta  que s’eleva  al  Consell  d’Administració  per  la  seva  posterior

aprovació al Ple .

Terrassa,  novembre de 2020

Lidia Guillen Simon
Gerent

              Emilia Andreu
Consellera delegada sortint

              Rosa Sanz  Sànchez
 Consellera delegada entrant
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D

30   EXISTÈNCIES, SALDOS INICIALS

60   COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS"
       DE COMPRES)

62   SERVEIS EXTERIORS 912.645,00

63   TRIBUTS 426.750,00

64   DESPESES DE PERSONAL 1.283.998,00

65  ALTRES DESPESES 267.159,00

66   DESPESES FINANCERES

67   DESPESES EXTRAORDINÀRIES

68   AMORTITZACIÓ 988.343,00

SALDO CREDITOR

               TOTAL 3.878.895,00

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2021
SOCIETAT MPAL . HABITATGE



H

30   EXISTÈNCIES, SALDOS FINALS

70   VENDES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" PER
       VENDES)

74   SUBVENCIÓ A L'EXPLOTACIÓ 325.000,00

74   APORTACIÓ AJUNTAMENT 264.335,00

74   SUB. CAPITAL TRASPASSADA A RESULTATS 657.000,00

75   ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ 2.624.884,00

76   INGRESSOS FINANCERS 7.676,00

      SALDO DEUTOR

               TOTAL 3.878.895,00

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2021
SOCIETAT MPAL . HABITATGE



PRESSUPOST DE CAPITAL
SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE 2021

      Estat de Recursos Euros

1     SUBVENCIONS DE CAPITAL 1.982.200,00
        De l'Entitat Local 1.982.200,00
        D'Organismes Autònoms
        Altres Subvencions

2     APORTACIONS DE CAPITAL
       De l'Entitat Local
       D'Organismes Autònoms
       D'Accionistes privats

3     AUTOFINANÇAMENT 598.502,00
       Amortitzacions 988.343,00
       Provisions
       Beneficis procedents de l'Immobilitzat -657.000,00
       Previsions 267.159,00
       Beneficis no distribuits

4    FINANÇAMENT ALIÈ
      En Moneda Nacional
            Obligacions i Bons
            Préstecs d'Empreses del Grup
            Préstecs d'empreses diferents del Grup
            Préstecs de l'Estat
            Préstecs d'Organismes Autònoms
      En Moneda Extrangera
            Obligacions i Bons
            Préstecs d'Empreses del Grup
            Préstecs d'Empreses diferents del Grup
      Crèdit Oficial

5    ALIENACIÓ D'INVERSIONS
      Materials
      Immaterials
      Financeres
            Empreses del Grup
                             Obligacions i Bons
                             Participacions Accionàries
                             Reintegre Préstecs concedits

                                                   TOTAL 2.580.702,00 2.580.702,00



      Estat de Dotacions Euros

1     IMMOBILITZAT MATERIAL
       Terrenys
       Edificis i altres construccions
       Maquinària, instal.lacions i utillatge
       Elements de Transport
       Mobiliari i Estris
       Equip per a informació
       Recanvis per a immobilitzat
       Altre immobilitzat material
       Instal.lacions complexes especialitzades

2     IMMOBILITZAT IMMATERIAL
       Concessions administratives
       Propietat Industrial
       Altre immobilitzat immaterial

3      INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP
        Accions amb cotització oficial
             Import de la subscripció
             Menys: Desemborsaments pendents
        Altres participacions
        Obligacions i Bons
        Préstecs a llarg termini
        Préstecs a mig termini
        Préstecs a curt termini

4      INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP
        Accions amb cotització oficial
             Import de la subscripció
             Menys: Desemborsaments pendents
        Accions sense cotització oficial
             Import de la subscripció
             Menys: Desemborsaments pendents
        Altres participacions
        Obligacions i Bons
        Préstecs a llarg termini
        Préstecs a mig termini

PRESSUPOST DE CAPITAL
SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE 2021



      Estat de Dotacions Euros

5     DESPESES AMORTITZABLES
       Despeses de constitució
       Despeses de primer establiment
       Despeses d'ampliació de capital
       Despeses de posada en funcionament
       Despeses d'adquisició d'immobilitzat
       Despeses d'emissió i obligacions, bons i formalització de
       préstecs
       Despeses financeres diferides
       Investigacions, estudis i projectes a amortitzar
       Despeses amortitzables

6     REINTEGRE DE CRÈDITS 2.566.228,00
       En Moneda Nacional
             Obligacions i Bons
             Préstecs d'Empreses del Grup
             Préstecs d'empreses diferents del Grup 2.566.228,00
             Préstecs de l'Estat
             Préstecs d'Organismes Autònoms
      En Moneda Extrangera
            Obligacions i Bons
            Préstecs d'Empreses del Grup
            Préstecs d'Empreses diferents del Grup

7     VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA 14.474,00 14.474,00

                                                                TOTAL 2.580.702,00

PRESSUPOST DE CAPITAL
SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE 2021



      Estat d'Inversions Reals Euros

1     IMMOBILITZAT MATERIAL
       Terrenys
       Edificis i altres construccions
       Maquinària, instal.lacions i utillatge
       Elements de Transport
       Mobiliari i Estris
       Equip per a informació
       Recanvis per a immobilitzat
       Altre immobilitzat material
       Instal.lacions complexes especialitzades

2     IMMOBILITZAT IMMATERIAL
       Concessions administratives
       Propietat Industrial
       Altre immobilitzat immaterial

3      INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP
        Accions amb cotització oficial
             Import de la subscripció
             Menys: Desemborsaments pendents
        Accions sense cotització oficial
             Import de la subscripció
             Menys: Desemborsaments pendents
        Altres participacions
        Obligacions i Bons
        Préstecs a llarg termini
        Préstecs a mig termini
        Préstecs a curt termini

4      INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP
        Accions amb cotització oficial
             Import de la subscripció
             Menys: Desemborsaments pendents
        Accions sense cotització oficial
             Import de la subscripció
             Menys: Desemborsaments pendents
        Altres participacions
        Obligacions i Bons
        Préstecs a llarg termini
        Préstecs a mig termini

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE 2021



      Estat d'Inversions Reals Euros

5     DESPESES AMORTITZABLES
       Despeses de constitució
       Despeses de primer establiment
       Despeses d'ampliació de capital
       Despeses de posada en funcionament
       Despeses d'adquisició d'immobilitzat
       Despeses d'emissió i obligacions, bons i formalització de
       préstecs
       Despeses financeres diferides
       Investigacions, estudis i projectes a amortitzar
       Despeses amortitzables

6     REINTEGRE DE CRÈDITS 2.566.228,00
       En Moneda Nacional
             Obligacions i Bons
             Préstecs d'Empreses del Grup
             Préstecs d'empreses diferents del Grup 2.566.228,00
             Préstecs de l'Estat
             Préstecs d'Organismes Autònoms
      En Moneda Extrangera
            Obligacions i Bons
            Préstecs d'Empreses del Grup
            Préstecs d'Empreses diferents del Grup

7     VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA 14.474,00 14.474,00

                                                                TOTAL 2.580.702,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE 2021



      Estat de Finançament Euros

1     SUBVENCIONS DE CAPITAL 1.982.200,00
        De l'Entitat Local 1.982.200,00
        D'Organismes Autònoms
        Altres Subvencions

2     APORTACIONS DE CAPITAL
       De l'Entitat Local
       D'Organismes Autònoms
       D'Accionistes privats

3     AUTOFINANÇAMENT 598.502,00
       Amortitzacions 988.343,00
       Provisions
       Beneficis procedents de l'Immobilitzat -657.000,00
       Previsions 267.159,00
       Beneficis no distribuits

4    FINANÇAMENT ALIÈ
      En Moneda Nacional
            Obligacions i Bons
            Préstecs d'Empreses del Grup
            Préstecs d'empreses diferents del Grup
            Préstecs de l'Estat
            Préstecs d'Organismes Autònoms
      En Moneda Extrangera
            Obligacions i Bons
            Préstecs d'Empreses del Grup
            Préstecs d'Empreses diferents del Grup
      Crèdit Oficial

5    ALIENACIÓ D'INVERSIONS
      Materials
      Immaterials
      Financeres
            Empreses del Grup
                             Obligacions i Bons
                             Participacions Accionàries
                             Reintegre Préstecs concedits
            Empreses diferents del Grup
                             Obligacions i Bons
                             Participacions Accionàries
                             Reintegre Préstecs concedits

                                                   TOTAL 2.580.702,00 2.580.702,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE 2021


