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Calendari de tramitació

T r e b a l l  p o l í t i c
i  t è c n i c

P r e s e n t a c i ó
p r o p o s t a

E n t r a d a
e n  v i g o r

Juliol - novembre 22 de desembre Prèvia publicació
al BOP

P r e s e n t a c i ó
p r i m e r  m a r c
p r e s s u p o s t a r i

Juliol 

E x p o s i c i ó
p ú b l i c a
15 dies

A p r o v a c i ó
i n i c i a l

Desembre



D'on venim?
Cosideracions prèvies   



Pressupost de 2020 amb limitacions

RECURSOS
D'ALTRES
ADMINISTRACIONS
Estimació participació tributs
de l'Estat

OBLIGACIONS
CONTRACTUALS
Compromisos de projectes
ja engegats i les obligacions
contractuals existents que
s'havien de comptabilitzar.

REGLA DE LA
DESPESA
Limitació per llei del
creixement de la despesa no
financera i impossibilitat de
comptar amb tots els
ingressos.

8,6 milions €
retinguts al 2020



51.8%
48.2%

COVID-19 Impacte de la pandèmia 
22 milions € al Pressupost de 2020

 Representa aproximadament el
10,7% del total del Pressupost

municipal per a l'any.

Reducció Ingressos
14,2 milions

Increment despeses
7,8 milions



Pla de Xoc
Aprovació en Ple extraordinari juliol 2020

281 mesures per fer front a la pandèmia

Infants i joves

Persones vulnerables

Espai Públic 

Teixit empresarial i
Comerç

Ambient emocional
 i social 

Prioritats

Desenvolupament
Organitzatiu 

Mesures Fiscals



 Bonificació taxes municipals 

Mesures de seguretat al Mercadal 158.000 €

Programa "Terrassa aposta" 90.000 €

Accions de promoció comercial 50.000 €

Programa d'atenció i orientació 163.000 €

Accions formatives adaptades 145.000 €

        i altres mesures fiscals 2.950.000€

....

Atenció social a persones i
famílies vulnerables 

Infants i joves, educació,
casals d'estiu i gent gran 

Empreses, persones autònomes,
restauració, comerç, emprenedoria

Programa "Patis oberts" 55.000 €

Netejes extraordinàries escoles/casals i 

Casals d'estiu 442.000 €

       adaptació d'escoles 297.000€ 

....

Beques per a esplais diaris, menjadors i
casals d'estiu 375.000 €

Ajuts socials 280.000 €

Alimentació  famílies vulnerables 170.000 €

Gestió d'albergs d'emergència 315.000 €

Allotjaments a dones i fills/es en situació de
violència masclista 30.000 €

Compra i distribució d'1milió de mascaretes
per a la ciutadania 474.000 €

....



Neteja, desinfecció, transport
públic i manteniment urbà 

Cultura, esport, turisme i
universitats

Adaptació dels Serveis Municipals

Reforç de serveis a cultura i esports 139.000 €

Promoció turística adaptada a l'entorn covid 5.500 €

Millora d'instal·lacions esportives 120.000 €

Programa Fem Estiu 92.000 €

Promoció universitària 29.000 €

...

Teletreball 600.000 €

Prevenció 425.000 €

Adaptació d'espais 180.000 €

Neteja 125.000 €

Personal a serveis essencials 230.000 €

...

Desinfecció i neteja 212.000 €

Accions de mobilitat 170.000 €

Reforç de manteniment 

Reforç d'inspecció de residus i 
 civisme 83.000 €

      de l'espai públic 162.000 €

...



On som?



 COVID-19
Els efectes de la pandèmia encara seran visibles el 2021.
Per una banda es preveu que els ingressos siguin inferiors als ingressos del pressupost 2020 i, per altra,
que la despesa necessària per fer front a la Covid-19 continuarà sent elevada.  

Context del Pressupost de 2021

6,5 milions d'€
Baixada d'ingressos



Mesures fiscals
No s'incrementa la fiscalitat.
Es preveuen  mesures per ajudar els col·lectius més vulnerables, l’activitat
econòmica i fomentar la industrialització a la ciutat. 

Suspensió de la taxa
de terrasses,
mesura que ja s’ha
aplicat aquest 2020. 

  
   

Modificació de
l’Impost sobre béns
immobles (IBI) i
l’Impost sobre
construccions,
instal·lacions i obres
(ICIO). 

    

Es manté la
suspensió de la taxa
de llicències i
autoritzacions
administratives
d'autotaxi i  d'altres
vehicles de lloguer.    

Preu públic pel
viver d’empreses:
incorporació d’una
nova bonificació de
fins al 10% per RSC. 

   

Preu públic per les
entrades a les
temporades
municipals
d’espectacles i per la
venda de publicacions
d’arts visuals.

   

Exempció proporcional
taxa de residus a
activitats
econòmiques d'acord
amb el temps de
tancament per la
Covid-19
    



DEPENDÈNCIA D'ALTRES
ADMINISTRACIONS

OBLIGACIONS 
FINANCERES
Millora per una baixada puntual
del calendari de venciments del
deute.

Possibilitat de percebre fons de l’Estat i la
Generalitat per les afectacions de la pandèmia.

+1 milió d'€ Previsió utilització
4  milions d'€

Possibilitat utilització 7,5
milions Superàvit Ajuntament 

Recursos extraordinaris 2021

SUPERÀVIT

+7,5 milions d'€



Flexibilització de la Regla de la despesa
Suspensió de les regles fiscals de la Llei d'Estabilitat que permeten aplicar lliurement el superàvit i no
limiten la despesa.

Pressupost Ordinari
33.3%

Inversions
33.3%

Afectacions Covid-19
33.3%

7,5 
milions d'€

Inversions
2,5 milions d'€

Covid-19
2,5 milions d'€

Pressupost Ordinari
2,5 milions d'€

Desbloqueig 
de recursos



Pressupost Ajuntament i
ens municipals

Despesa corrent +Inversions+ Ens depenents:

Eco-Equip - Egarvia - Foment de Terrassa
Funerària de Terrassa - S.M. Comunicació

Patrimoni Mpal. de Terrassa - Taigua
S.M. Habitatge de Terrassa

Les grans xifres

Pressupost corrent

205,7 milions €

Despesa corrent

Pressupost total

219,44 milions €

Despesa corrent
+ 

Inversions

260,55 milions €

+ 1,08 %-1,13% + 1,37%
respecte 2020 respecte 2020respecte 2020

PROPOSTA PRESSUPOST 2021



0 25.000 50.000 75.000

Impost Béns Immobles  

Impost Vehicles 

IAE 

Impost increment valor terreny 

Impost Construccions 

Taxes i Preus Públics 

Participació tributs Estat i Altres 

Fons Covid 

Ingressos patrimonials 

Altres 

Ingressos

58.096.000 €
10.510.000 €

9.330.000 €
11.830.000 €

4.400.000 €
32.727.000 €

73.888.000€
4.025.000 €

407.000 €
526.000 €

Pressupost ordinari 205,7 milions d'€



Distribució del Pressupost consolidat
Despesa corrent + inversions + ens dependents

Presidència

Economia,
Finances, Serveis

Generals i
Govern Obert

Promoció
Econòmica i 

 Projecció de la
Ciutat

Territori i
Sostenibilitat Drets Socials Cicles de la Vida

8,1 milions € 116,4 milions €40 milions € 26,9 milions € 29,4 milions €30,6 milions €



On volem arribar?



Integra les necessitats Covid-19 per donar-hi resposta

Consolida les bases dels objectius del Progama de Govern 2019-2023

Aborda les inversions estratègiques del projecte de ciutat

Un Pressupost que:

EL PRESSUPOST CLAU D'AQUEST MANDAT

RECURSOS EXTRAORDINARIS - Necessitat de garantir el compromís de les altres administracions
amb els Ajuntaments com l'administració més propera a la ciutadania. 

Pressupost 2021



Principals objectius del Pressupost 2021

Futur

Establim les bases dels 
projectes que han de construir la

ciutat del futur

Què farem?

Necessitats

Donem resposta a les necessitats 

Sostenibilitat

Fem polítiques sostenibles
econòmica, social i

mediambientalment



Com ho farem?

Transformació
Digital

Projectes
estratègics

Espai Públic Serveis

Persones



1
9

Prioritats del Govern Municipal

Millora del servei de neteja i recollida de residus.
Augment del cost del contracte de manteniment de l'espai públic.
Increment de la despesa en seguretat, amb la millora dels recursos,  major dotació
d'efectius.

Reforçar els serveis d'atenció ciutadana i cita prèvia i fer una
aposta decidida pel projecte Terrassa, ciutat digital.

| 3.868.169 €

 |  628.226 €

Reforç ajuts i projectes de Serveis Socials i Servei d'atenció a domicili, mantenir el
1% de recursos de solidaritat

|  867.845 €

Millora de les activitats culturals, suport a entitats culturals i esportives,
d'instal·lacions esportives, Mundial de Hoquei de 2022. 

 |1.803.415 €



Prioritats del Govern Municipal

1
9

Societat de Comunicació, impacte Covid, principalment als ingressos del Cinema
Catalunya.

Cofinançament plans d'ocupació, i major cost ordinari i de la COVID als Mercats

Reforç neteja centres educatius derivada de la Covid

Pla de mesures per a la inspecció  i gestió de residus.  Estudis i manteniment de les rieres
en trama urbana. Impuls dels Projectes d'Anella Verda i el de Transició Energètica.
Preservació del patrimoni històric, potenciació dels usos productius sostenibles i
tecnològics en convivència amb usos residencials, augment del parc d'habitatge de
protecció pública, i millora i dignificació del paisatge urbà.

|606.087 €

|372.435 €

|235.530 €

 |182.293 €



Amb una inversió de 13.704.405 €, les inversions 2021 aborden:

Ciutat neta i
 sostenible

Inversió en renovació i ampliació de la flota i
serveis de recollida de residus, així com en els
equipaments de l'empresa, urbanisme tàctic i

mobilitat sostenible.

Inversions

Educació

Increment en el manteniment i
equipament dels centres 

Indústria

Impuls al pla de modernització dels
polígons i  Masia dels Bellots



Transformació
digital

Espais públics i
 equipaments

Parc de la República, Casal del Roc Blanc
i Pista de Can Jofresa

Inversions

Digitalització adminitració, Smart City i
gestor tributari

Seguretat

Millora dels recursos destinats a
policia municipal i de les actuals

dependències del servei



Apropar el pressupost a la ciutadania

Avançar en l'anàlisi de necessitats
deTerrassa i cost serveis (optimitzar
recursos)

Alinear Pressupost amb Agenda 2030 i
els Objectius de Desenvolupament
Sostenible

Nova visió del Pressupost 

Objectiu 2021 



Més
informació...

https://seuelectronica.terrassa.cat

Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa

https://governobert.terrassa.cat/transparencia/informacio-economica/

Portal de transparència de l'Ajuntament de Terrassa

Aposta ferma pel Govern Obert en moments de crisi


