
 

 
 
 

Resum del Pressupost Municipal 2017 
 
 
 
 
El Pressupost General està anivellat  i està integrat per: 
 
· El Pressupost Municipal de l’ Ajuntament: 22.362.403,80 €. 
· El pressupost dels ens autònoms dependents: 
 

1.- Ecomuseu Farinera de Castelló d’Em41&púries: 216.517,64 € 
2.- Escola infantil Municipal “Passeig de les Oques”: 590.958,50 € 
3.- Escola Municipal de Música “Antoni Agramont”: 166.325,00 € 
 

L’estat de previsions de despeses i d’ ingressos de la societat municipal 
dependent, Castelló d’Empúries 2000, SA, per import de 3.031.654,97 €. 
 
El pressupost municipal per a l’exercici 2017 està elaborat donant compliment a la 
normativa vigent, Llei d’ Estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i que 
obliga al compliment del principi d’estabilitat pressupostària (capacitat de 
finançament), el principi de sostenibilitat financera (volum d’endeutament públic) i 
la regla de la despesa, que fixa una taxa de creixement màxim de la despesa no 
financera pública, relacionat amb l’evolució del PIB. 
 
És un pressupost ambiciós i  equilibrat, que  dona resposta al normal funcionament 
dels diversos serveis i equipaments del municipi i presenta un projecte d’inversions, 
que juntament amb les que encara s’estan desenvolupant en el marc del 
pressupost 2016, contribuiran a un major benestar de la nostra ciutadania. 
 
Val a dir que el 2017, l’ Ajuntament gestionarà inversions per un import superior 
als 3,5 milions d’ euros, comptant amb les que encara s’estan executant de 
l’exercici 2016. 
 
D’altra banda, amb l’ actual conjuntura econòmica, s’ha intentat posar un accent 
més social als pressupostos, dotant i reforçant partides que contribueixin a la 
cohesió social com: partides previstes a ajuts socials, infància, adolescència, 
habitatge social, promoció de la igualtat de gènere i ajuts per a la pobresa 
energètica. Destaquen també la creació d’ una partida destinada a l’adaptació 
d’habitatge. 
 
També destaquem les subvencions que es donen a les entitats locals, per a les 
seves activitats de caràcter cultural, social, esportiu i altres activitats. 
 
1.- PRESSUPOST MUNICIPAL: 
 
El pressupost de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a l’any 2017 puja a 
22.362.403,80 € cosa que significa una variació del 4,41 %, a l’alça, respecte a 
l’exercici 2016. 
 
Les modificacions detallades per els diferents capítols pressupostaris, de l’exercici 
2017 respecte de l’ exercici 2016, són les que consten en l’Estat de Modificacions 
del Pressupost, entre les quals cal destacar les següents: 
 



 

 
 
 

 
a)Estat de Despeses: 
 
En quant al Capítol I, Despeses de personal, s’ha incrementat en un 1,12% del 
2017 respecte del 2016. 
 
Respecte del Capítol II, Compra de Béns corrents i serveis, passem de 
6.871.073,43 € a 7.306.643,34 € del 2016 respecte del 2017, i això representa un 
augment del 6,34%. 
 
Hem de destacar les partides previstes a ajuts socials, infància, participació 
ciutadana i adolescència i promoció de la igualtat de gènere. 
 
A nivell de Promoció Econòmica, les consignacions, per els estudis previstos a nivell 
de dinamització i d’activitat comercial i el Servei d’ Inserció Laboral. 
 
Amb motiu del 50é aniversari de la marina d’ Empuriabrava, cal fer esment a la 
creació d’una important partida específica. 
 
El Capítol III, Despeses Financeres, ha augmentat en un 5,52%, passant de 
200.382,65 € el 2016, a 211.436,36 €, que es preveuen pel 2017. 
 
El Capítol IV, Transferències Corrents  
 
Destaquem les subvencions que es donen a entitats per a les seves activitats de 
caràcter cultural, social, esportiu i altres activitats. 
Així mateix tenim un partida destinada a pobresa energètica i per ajuts tècnics 
destinats a adaptació d’habitatge, aquesta darrera de nova creació. 
Capítol VI, Inversions, que resten desglossades a l’expedient del pressupost. Es 
quantifiquen en 2.512.206,81 €, un 4,56% més que l’exercici anterior. 
Venen ressenyades en el Pla d’Inversions que forma part de l’expedient de 
pressupostos, però volem destacar en especial la continuació del Projecte del Front 
Marítim, la rehabilitació dels ponts de vianants d’Empuriabrava, el projecte de 
reurbanització Muga B, adquisició d’habitatge social, a més de les previsions 
realitzades com és habitual en obres generals, en re asfaltats, en noves 
tecnologies, en l’ adquisició de nous contenidors, que suposen la renovació dels 
mateixos en un 66% del total, essent renovats en la seva totalitat el 2018. 
En quant al Capítol IX, Passius Financers, augmenta en un 15,15%. Es passa de 
1.583.649,60 € del 2016 a 1.823.535,24 € al 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

  2016 2017 
Variació 

% 
CAPÍTOL 1 Despeses de personal 6.795.351,99 6.871.511,94 1,12 

CAPÍTOL 2 Despeses corrents i serveis 6.871.073,43 7.306.643,34 6,34 

CAPÍTOL 3 Interessos 200.382,65 211.436,36 5,52 

CAPÍTOL 4 Transferències corrents 3.565.459,84 3.622.070,11 1,59 

CAPÍTOL 6 Inversions reals 2.402.605,57 2.512.206,81 4,56 

CAPÍTOL 7 Transferències de capital 0,00 15.000,00  

CAPÍTOL 9 Amortitzacions 1.583.649,60 1.823.535,24 15,15 
 TOTAL 21.418.523,08 22.362.403,80 4,41 
 
 
El Pla d’ Inversions de l’exercici 2017 és el que es detalla a continuació: 
 

Actuació CONCEPTE IMPORT  

      

1 3a Fase Concessió Front Marítim Empuriabrava 310.948,71 
2 Enjardinament Platja (bianual) 500.000,00 
3 Senders i rutes cicloturístiques 2.000,00 
4 Zona Picnic Montseny 25.000,00 
5 Xarxa Hidrològica 1,00 

6 Manteniment i adquisició Jocs Infantils 10.000,00 
7 Senyalització peatonal Centre Històric 40.000,00 
8 Urbanització Avinguda Marinada 1,00 
9 Vorera Plaça de les Palmeres 15.000,00 

10 Inversions Obres Generals 100.000,00 
11 Reasfaltat i Pavimentació de carrers  150.000,00 
12 Senyalització viària horitzontal 15.000,00 
13 Il·luminació "Passeig de les Oques" 25.000,00 

14 Enllumenat Pla de Roses, C/ Tamariu - Puigmal 107.000,00 
15 Enllumenat Plaça de les Palmeres 24.500,00 
16 Millora passera fusta Pont Peatonal Muga 25.000,00 
17 Ponts Peatonals Empuriabrava 105.000,00 

18 Re urbanització Muga-B 150.000,00 
19 Rehabilitació Muralla 38.290,61 
20 Urbanització Plaça lateral Basílica 90.000,00 
21 Millores Biblioteca 12.000,00 

22 Adquisició Habitatge social 25.000,00 
23 Ampliació arxiu municipal 35.000,00 
24 Climatització edifici "El Centro" 2.036,72 
25 Contractació ampliació potència "El Centro" 10.000,00 

26 Pista Poliesportiva Castelló Nou 50.000,00 
27 Adequació equip de so Camps de Futbol Empuriabrava 6.000,00 
28 Substitució i adquisició contenidors RSU i FORM 152.000,00 
29 Adquisició maquinària (compressor) 17.062,02 

30 Renovació Contenidors Recollida Selectiva (2016-2017) 28.718,00 
31 Dotació per programes i subvencions sol·licitades (cubells) 14.374,80 
32 Adquisició de taules 9.000,00 
33 Renovació sistema informàtic Policia Local 19.100,00 



 

34 Equipament acústic Auditori 25.000,00 
35 Projecte connexió antena Edificis Empuriabrava 7.500,00 

36 Senyalització patrimonial 24.153,95 
37 Millores zones esportives 8.000,00 
38 Museu Cúria - Presó 18.000,00 
39 Projecte Convent Sant Agustí 45.000,00 

40 Pintura Edificis Públics 35.000,00 
41 Tancaments, pluvials … Escola Ruiz Amado 25.000,00 
42 Millores edifici "El Centro" 20.000,00 
43 Substitució llums biblioteca per leds 5.000,00 

44 Substitució alarmes 5.000,00 
45 Direccions d'obra 22.000,00 
46 Actuacions Agrícoles 10.000,00 
47 Arranjament de camins rurals 14.520,00 

48 Subvenció façanes 15.000,00 
 

b) Estat d’ingressos 

Per quart any consecutiu, la pressió fiscal s’ha congelat. A nivell global les OOFF de 
la Corporació no han experimentat cap increment, tampoc pel proper exercici. 
La qual cosa té un evident reflex en els ingressos de la Corporació. S’ha adoptat, 
com ja és habitual, per prudència, el criteri de caixa en les previsions per tal 
d’ajustar al màxim els ingressos a la seva recaptació. D’aquesta manera, s’espera 
aconseguir una menor desviació entre el pressupostat i el realment ingressat. 
El Capítol I, Impostos Directes, experimenta un augment del 2,85%, passant de 
11.127.006,00 €, previstos al 2016, a 11.443.795,13 €, previstos pel 2017. 
Respecte del Capítol II, Impostos Indirectes, es manté amb un import de 
220.000€. 
Respecte del Capítol III, Taxes i altres Ingressos, es produeix una previsió a la 
baixa de 2,72%.  
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c) Estalvi pressupostari: 
 
Aquest exercici 2017 està previst un estalvi pressupostari important, produït per la 
diferència entre ingressos ordinaris i despeses ordinàries, quantificat en 
225.422,81€, estalvi que es destina al finançament d’ inversions. 
 
 
d) Endeutament: 
 
L’endeutament a llarg termini a finals de 2017, està previst en el 57,36 %, 
representant una disminució del 0,27% respecte a l’exercici 2016.  
 
 
Conclusió 
 
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries presenta un pressupost que preveu compleixi 
els criteris d’estabilitat i manté els seus ratis d’endeutament al mateix bon nivell 
que el 2016. 
 
S’han pogut encabir les previsions de despesa ordinària i transferències corrents 
que estaven previstes. 
 
En resum, un pressupost ambiciós, que continua i amplia el programa d’inversions 
previst i referma l’ accent social. 
 
 


