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Punt de partida:
Pla d’Actuació Municipal 2016-2019

1. Millorar les condicions de vida de les persones

2. Impulsar l’activitat econòmica

3. Fer front als dèficits de l’espai públic i fer-lo accessible per a tothom

4. Innovar en les formes de treball de l’administració pública

5. Congelar la pressió fiscal

6. Reduir l’endeutament

7. Fomentar la participació ciutadana

Objectius

eixos del pressupost 2017

el PressuPOst 
MuniciPal

la finalitat d’aquesta publicació és donar a conèixer 

la configuració del pressupost 2017 de l’ajuntament 

de castellar del Vallès.

el pressupost municipal és la pedra angular de la ges-

tió pública de l’ajuntament. els comptes reflectei-

xen la quantificació econòmica del que es preveu que 

serà l’activitat municipal per a un exercici. també res-

ponen a la voluntat política i a les línies establertes 

pel govern del municipi al Pla d’actuació Municipal. 

la seva aprovació és anual i es composa dels ingres-

sos i les despeses previstos per a cada any. 

Pressupost d’ingressos: recull les previsions d’in-

gressos que s’esperen obtenir durant l’any (impos-

tos, taxes, preus públics, subvencions d’altres admi-

nistracions, crèdits,...).

Pressupost de despeses: recull les despeses que 

com a màxim es podran realitzar durant l’exercici. 

el pressupost de despeses es divideix 

entre pressupost ordinari i pressupost 

d’inversions.

Pressupost ordinari: són totes les des-

peses corrents que l’ajuntament destina 

al funcionament diari del municipi (per-

sonal, compra de material, contractes 

de neteja, contractes de serveis, man-

teniment dels edificis i dels carrers i 

places, subministraments, subvenci-

ons que es concedeixen, interessos dels 

crèdits,...).

Pressupost d’inversions: són les gran 

actuacions que es fan al municipi rela-

cionades amb obres, mobilitat, equipa-

ments, urbanisme i que tenen una vida 

útil al llarg del temps.

Més informació:

www.castellarvalles.cat/pressupost

intrODucciÓ i Objectius
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INGRESSOS2017

INGRESSOS CORRENTS

22.489.275,90
96,41%

Tranferències corrents
estat, Generalitat, Diputació, 

subvencions diverses...

5,73 M€

Ingressos patrimonials
lloguers i concessions

0,52 M€

Taxes i altres ingressos 
residus, ocupació, domini públic, 

guals, taxes, preus públics...

3,40 M€

Impostos indirectes
impost d’obres...

0,10 M€

Impostos directes
ibi,Vehicles, Plusvàlues, iae...

12,74 M€

INGRESSOS DE CAPITAL

487.000,00
2,09 %

Transferències capital
subvencions per inversió

0,49 M€

Alineació
d’inversions reals
Venda de patrimoni

0,00 M€

INGRESSOS FINANCERS

350.000,00
1,50%

Passius financers
Préstecs

0,35 M€

TOTAL: 23.326.275,90

DESPESES2017

DESPESES CORRENTS

18.384.280,28
78,81%

Despeses de personal
sous, seguretat social, Formació...

8,26 M€

Despeses financeres
interessos de préstecs

0,31 M€

Transferències corrents
subvencions a entitats 

i organismes

0,87 M€

Compra de béns i serveis
contractes de servei, llum, 

aigua, manteniment, concessi-

ons, materials, neteja

8,95 M€

DESPESES DE CAPITAL

1.951.180,00
8,36 %

Transferències capital
subvencions per inversió

0,14 M€

Inversions reals
inversions en infraestructu-

res, equipaments i béns 

inventariables

1,81 M€

DESPESES FINANCERES

2.990.815,62
12,83 %

Passius financers
amortitzacions de préstecs

2,99 M€

TOTAL: 23.326.275,90

DESPESES PER 
ÀREES 2017

5,51 M€
23,64%

Serveis a les persones
educació, salut, serveis socials, joventut, Gent 

Gran, nova ciutadania, cooperació i Voluntariat, 

igualtat, infància i adolescència, comunicació, 

Participació ciutadana, cultura i esports

6,45 M€
27,67%

Serveis al territori
Planificació, Medi natural, Manteniment i 

sostenibilitat, Mobilitat

10,79 M€
46,26%

Serveis generals
Hisenda, administració General, 

recursos Humans, seguretat ciutadana 

0,56 M€
2,43%

Serveis de promoció 
econòmica i ocupació
Ocupació i Formació, Dinamització 

econòmica i Promoció de la vila



eix 1: 
MillOrar les cOnDiciOns 
De ViDa De les PersOnes

Es dóna continuïtat a programes espe-
cífics d’ajut a situacions de vulnerabili-
tat econòmica i social:

Incrementen de cinc a sis els pisos 
per atendre situacions d’emergència 
(Agència de l’Habitatge de Catalunya).

10.000
euros

Programa d’auditories 
energètiques als habitat-
ges particulars amb l’objectiu 
d’avaluar les adaptacions necessà-
ries per reduir el consum energètic.

75.000
euros

Pla d’impuls de la llengua 
anglesa al municipi
(12 propostes d’actuació): auxiliars 
de conversa a les escoles

300.000
euros

Reurbanització de la 
plaça Catalunya 

En un context de reducció pressupostària, increment de:

Programes socials

Finançament inversions 
OSB 2016-2019

+4,1%

+4,71%

Pressupost Municipal 
i Ordenances Fiscals 2017

Famílies 
monoparentals

Persones amb escassa 
capacitat econòmica

sis habitatges
d’emergència



eix 2: 
iMPulsar l’actiVitat ecOnòMica

Continua l’aposta per mesures que afavoreixin la reac-
tivació econòmica i la reactivació del mercat de treball:

2012-2016
45.000 euros
mitjana anual

supressió de la taxa que 

grava la llicència d’ober-

tura d’activitats econò-

miques i comercials (en 

marxa des de 2012)

2017
40.000
euros

línia de subvencions 

per a la contractació de 

persones desocupades 

(en marxa des de 2015)

Conversió d’espais en carrers 
de plataforma única

 · Inversió pluriennal

 · Dotació 2016: 350.000 euros

 · Inici d’obres el 2017

Ampliació de la línia de subvencions creada el 2015 per a la creació d’empreses: 

2017
ampliació del 

pressupost 
total a

65.000 euros

2017
ampliació sub-
venció indivi-
dual a 3.500 

euros

Es podran finançar:

1. les quotes del règim especial de treballadors autònoms (retA) de la seguretat social 

2. les despeses ordinàries de funcionament en el primer any d’exercici de l’activitat

· dotació pressupostària: passa de 40.000 a 65.000 euros (+83,33%)

· subvenció individual: passa de 1.500 a 3.500 euros

-50%

2017
470.000

euros

reducció del 50% de la tarifa als titulars d’activitats situades 

en vies afectades per obres de llarga durada

Reducció taxa residus a activitats:

castellar Del VallÈs
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eix 4: 
innOVar en les FOrMes De treball De l’aDMinistraciÓ Pública

eix 5: 
cOnGelar la PressiÓ Fiscal

Objectiu:
Política fiscal municipal 
progressiva i que ajudi a 

lluitar contra la crisi

Programa tecnologies i 
sistemes d’informació 

+16% 
respecte 2016

Governança democràtica
entrada en vigor de la llei de procediment administratiu 

comú de les Administracions públiques

Oportunitat per al desenvolupament de 

l’administració electrònica.

Pressupost 2017: actuacions per impulsar un canvi substan-

cial en la tramitació electrònica

· No s’incrementa cap impost, taxa ni 
preu públic, llevat de la taxa de recolli-
da de residus domèstics.
Aquesta taxa s’incrementa un 3% per l’augment del cànon de di-

pòsit de residus a l’abocador (+66,67%).

· Es manté l’important catàleg de boni-
ficacions, deduccions i quotes reduïdes que s’apliquen a di-

ferents  tributs i preus públics municipals.

eix 3: 
Fer FrOnt als DÈFicits De l’esPai Públic 
i Fer-lO accessible Per a tOtHOM

Increment de la despesa corrent en 
treballs de manteniment 
en un context d’un pressupost que es redueix

Continuïtat al projecte de condicionament 
d’espais públics: 
renovació asfalt, reducció barreres arquitectòniques i repintats

Més recursos als serveis de manteniment de 
les franges perimetrals de les urbanitzacions 

(prevenció d’incendis)

+75.000
euros
+3,8% 

respecte 
2016

+38,46% 
respecte 

2016

250.000
euros

+19,62% 
respecte 

2016



castellar Del VallÈs

el pagament a proveïdors se situa en els terminis legalment establerts.

es realitzaran auditories econòmiques als principals serveis que es 
presten en forma de concessió.

s’iniciarà l’elaboració del Pla 
estratègic Castellar 20/20 
amb participació de les entitats i 
la ciutadania en general.

segona edició dels 
pressupostos participatius: 
150.000 euros.

la ciutadania pot decidir una 
part del programa d’inversions 
municipals (15% de la inversió 
finançada amb recursos propis).

eix 6: 
reDuir l’enDeutaMent

eix 7: 
FOMent De la ParticiPaciÓ ciutaDana

Principals canvis al procés de 
Pressupostos Participatius 2017
Votants. Podran votar totes les persones 
empadronades a Castellar majors d’11 
anys (també podran votar totes aquelles 
persones empadronades a Castellar que 
compleixin els 11 anys en el transcurs del 
mateix any de la votació).
Propostes. es podran votar dues 
categories de propostes: 
 · Projectes d’inversió amb un import 
màxim de 50.000 euros, IVA inclòs (2/3 
de l’import destinat).
· Projectes d’inversió amb un import 
màxim de 10.000 euros, IVA inclòs (1/3 
part de l’import destinat).

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Reducció de l’endeutament 
Xifres en milions d’€

* Previsió a 31 de desembre de 2017

es continua 

reduint de 

forma notable 

l’endeutament a 

llarg termini de 

l’Ajuntament

2017
reducció

d’endeutament

-2,64
milions
d’euros

2012 - 2017
31 de desembre

reducció

-15,1
milions 
d’euros
-58,31%

límit legal 110%

25,87

22,66

19,14

16,44

13,42

10,78
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Finals 2017

43,70%

(10,78 m€)

-2,64 m€

Finals 2016

51,70%

(13,42 m€)

Previsió
endeutament

Deute



inversions

inVersiOns DestacaDes

Conversió 
carrers 
de plataforma 
única

Condicionament
escoles

Reurbanitza-
ció plaça de 
Catalunya

Compra xarxa 
aigua Can Font 
i Ca n’Avella-
neda

Condiciona-
ment equipa-
ments i 
dependències

Pressupostos 
participatius

Tecnologies i 
sistemes
d’informació

Condiciona-
ment espai 
públic

Mobiliari urbà +
jocs infantils

· el 54% del programa d’inversions 

es finança amb recursos propis. 

 · Això permet assegurar una 

continuació de l’esforç inversor en 

els propers anys.

300.000 €

245.000 €

85.000 €

45.000 €

25.000 €

Programa d’inversions 2017: 1,8 milions d’euros

Altres 
admin.

17%

Crèdits i privats
29%

Recursos propis 
54%

45.000 €

150.000 €

470.000 €

250.000 €
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