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I - PRESENTACIÓ DE PRESSUPOST

 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 18 
del Reial Decret 500/1990, de 2 d’abril, que desenvolupa parcialment la llei esmentada, 
l'alcalde-president de la Corporació és l’encarregat d’elaborar el pressupost de l’entitat 
local i, així mateix, de presentar-lo a aprovació del Ple, acompanyat d’una memòria 
explicativa del seu contingut i de les principals modificacions a ressaltar respecte al de 
l’exercici immediat anterior. 
 
Per a la confecció material del projecte de Pressupost General de l'Ajuntament per al 
proper exercici aquesta alcaldia ha comptat amb l'Àrea d'Hisenda, Gestió Econòmica i 
Financera i Universitats. S’han tenint en compte tant els antecedents i informes 
econòmics i comptables facilitats per la intervenció de fons municipal com les propostes 
de les diferents regidories i òrgans de gestió administrativa d'aquesta Entitat local. 
 
El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia 
formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint 
a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions 
municipals. 
 
És el primer pressupost que es presenta per part del nou govern municipal sorgit del 
resultat de les urnes en les darreres eleccions de maig de 2015. 
 
És un pressupost que fa front a la crisis econòmica i a  les conseqüències socials i laborals 
que ha suposat l’estratègia de l’austeritat. 
 
L’assignació dels recursos municipals a les diferents polítiques, programes i actuacions, 
projectes i conceptes de despesa obeeix a una lògica de priorització orientada envers cap 
a l’obtenció de resultats i l’acompliment dels objectius definits en el Pla Pressupostari 
aprovat pel període 2016-2018. 
 
En aquest sentit, el pressupost anual és la concreció operativa d’allò que es pretén fer: 
suposa el full de ruta de l’acció de govern de l’actual mandat, on s’hi troben reflectits uns 
eixos polítics i el seu desplegament en actuacions clau, duent a terme la priorització de la 
despesa mitjançant el marc de disponibilitat de recursos, que es defineixen en les seves 
previsions amb criteris prudents i realistes dels ingressos.  
 
El pressupost de l’Ajuntament de Castelldefels per a 2016 reflecteix el compromís 
responsable amb la normativa d’estabilitat pressupostaria i amb la sostenibilitat 
financera de l’administració local. 
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Aquets eixos són: 
 

• La lluita contra les desigualtats socials, la defensa dels drets de les persones més 
castigades per les polítiques neoliberals emprades per fer front a la crisis 

• Reactivació econòmica i creació d’ocupació. 

• Funcionament amb uns serveis públics de qualitat, l’impuls del teixit comercial i 
turístic. 

• Construcció d’un futur de ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació, 
benestar, regeneració urbana i sostenibilitat. 

• Impuls de les polítiques de participació de la ciutadania 
 
En aquests termes, des de ja fa uns anys se segueix i es desenvolupa, des de totes las 
àrees de gestió, un model diferent de gestió pública, basat en principis de control de la 
despesa, que comporta orientar les diferents fases del cicle pressupostari cap 
l’acompliment d’objectius d’eficiència quant a l’assignació dels recursos públics 
(assignació de recursos segons prioritats i resultats) i eficàcia i efectivitat en l’ús 
d’aquests recursos (obtenció dels resultats desitjats de la forma més econòmica, amb el 
menor cost).  
 
Això es tradueix en les tres principals fases del cicle pressupostari en el següent: 
 

•  Elaboració i aprovació del pressupost: les prioritats definides i els principals 
resultats a obtenir suposen el criteri principal per a la presa de decisions 
d’assignació de recursos envers els diferents programes, béns i serveis i 
actuacions. L’estratègia associada a cada programa pressupostari es concreta a 
les memòries de programa. 

 

• Execució del pressupost: l’execució del pressupost per programes es realitza tant 
en termes de realització de la despesa, com pel que fa a l’acompliment de 
resultats, on mitjançant processos de seguiment i control es tracta de detectar i 
resoldre possible desviacions. 

 

• Liquidació del pressupost: un cop finalitzat l’exercici, s’informa dels resultats 
obtinguts pels programes i s’analitza el corresponent grau d’acompliment i les 
seves causes, amb la finalitat de millorar els resultats d’aquests. 

 
L’elaboració del pressupost s’ha dut a terme tenint en compte que ha de permetre donar 
compliment compromisos assumits amb anterioritat per l’Ajuntament, i garantir la 
continuïtat de la prestació dels seus serveis. 
 
El context actual de fràgil recuperació després d’una severa crisi econòmica i fiscal, 
juntament amb les seves conseqüències a nivell social, posa de manifest la necessitat, 
per part de les administracions públiques, de determinar més que mai, de forma clara, 
les prioritats i objectius clau a assolir, per a la qual cosa és imprescindible fixar les millors 
estratègies de gestió.  



ÀREA D’HISENDA, GESTIÓ ECONÒMIA I FINANCERA I UNIVERSITATS 
SERVEIS ECONÒMICS 

Secció de Comptabilitat i Patrimoni 
MEMÒRIA DE L’ALCALDIA - PRESSUPOST 2016 

 

 5 

 
Això suposa que, dins d’un marc financer, determinat tant pel costat dels ingressos com 
pel que fa al compliment d’objectius d’estabilitat pressupostària, s’ha de prioritzar 
l’assignació de recursos pressupostaris cap a aquells programes, béns i serveis i 
actuacions que permetin seguir avançant en proporcionar els millors resultats envers la 
ciutadania. 
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II – LÍNIES BÀSIQUES DEL PRESSUPOST 

 
 
Amb les premisses anteriors i en compliment estricte de les mesures i de les obligacions 
derivades de la nova Llei d’Estabilitat Pressupostària, s’han definit les línies bàsiques dels 
estats d’ingressos i despeses del pressupost, que son les que tot seguit es detallen: 
 
INGRESSOS: 
 

• Es redueix la pressió fiscal, que bàsicament s’evidenciarà en l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) i en la 
congelació de taxes i preus públics. 

 
DESPESES: 
 

• Es redueix tot allò que amb l’actual situació es pugui qualificar com “prescindible” 
per ser despeses no necessàries. 

 
Dels criteris anteriors , incloent les Empreses Municipals, resulta un PRESSUPOST 
CONSOLIDAT de: 
 

a) Ingressos: 68.561.377,00 €:  65.797.548,00 € quant a ingressos ordinaris i 
2.763.829,00 € quant a finançament d’inversions. 

 
b) Despeses: 68.388.863,00 €:  65.432.987,00 € de despeses ordinàries i 

2.955.876,00 € de despeses d’inversions. 
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III - ANÀLISI DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 

 
 
En comparació amb les dades del pressupost immediat anterior es produeix un augment 
del 4,43 % del total del pressupost. 
 
Els detalls del pressupost de l'Ajuntament són els que tot seguit relaciono: 
 
ESTAT D’INGRESSOS: 
 
Els ingressos previstos provenen en un 65,85 % del total del pressupost de fonts 
tributàries (capítols I a III), i s’han calculat tenint en compte la proposta de l’expedient de 
modificació d’ordenances fiscals i de preus públics per al mateix exercici, així com la 
gestió dels padrons de caràcter periòdic, essent el percentatge sobre el total pressupost 
el següent: 
 

Cap Conceptes % 
s/Pressupost 

I Impostos Directes: 
- Impost sobre béns immobles (IBI) 
- Impost sobre vehicles tracció mecànica (IVTM) 
- Impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana (IIVTNU) 

 
29,48 % 

5,40 % 
2,09 % 

11,28 % 

II Impostos Indirectes: 
- Impost sobre construccions, obres i instal·lacions (ICIO) 

 
0,81 % 

III Taxes i altres ingressos: 
- Preus públics, contribucions especials, sancions,recàrrecs i 
interessos de la recaptació. 

 
16,80 % 

IV Transferències Corrents: 
- Participació en Ingressos de l’·Estat 
- Subvencions 

 
20,27 % 

7,20 % 

V Ingressos Patrimonials 2,23 % 

VI Alienació de Béns Reals 0,00 % 

VII Transferències de Capital 4,45 % 

VIII Variació d’actius financers: 
- Devolució de préstecs del personal 

 
0,00 % 

IX Variació de passius financers: 
- Operacions de crèdit 

 
0,00 % 
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ESTAT DE DESPESES: 
 
El desglossament de les despeses, per capítols, i separant la seva incidència tant en la 
despesa total com en l’ordinària és el següent: 
 

Cap Conceptes % 
s/Pressupost Total 

% 
s/Despesa Ordinària 

I Despeses de Personal 32,68 % 34,32 % 

II Despeses en Béns Corrents i Serveis 41,92 % 44,02 % 

III Despeses Financeres 3,85 % 4,04 % 

IV Transferències Corrents 8,05 % 8,45 % 

VI Inversions Reals 4,76 %  

VII Transferències de Capital 0,00 %  

VIII Variació d’actius financers 0,00 % 0,00 % 

IX Variació de passius financers: 
- Amortització de préstecs 

 
8,74 % 

 
9,17 % 

 
Capítol I - Despeses de Personal: contempla les retribucions del personal inclòs en 
l’annex de personal de la nostra entitat local, prenent en consideració la realitat actual. 
Inclou també el pagament de la resta de la paga extra que es va suspendre el 2012. 
 
Capítol II - Despeses en Béns Corrents i Serveis: preveu la consignació suficient per 
afrontar les despeses generades per la prestació dels diversos serveis públics i dels 
contractes aprovats pels òrgans de govern de l’Ajuntament. Una gran part d’aquest 
capítol respon als contractes de prestació contínua com, per exemple, els de neteja 
viària, d’edificis, recollida de residus, etc., així com també tots els subministraments 
d’aigua, llum i gas. 
 
Capítols III i IX - Despeses Financeres i Amortitzacions de Préstecs: respectivament, inclou 
la previsió d’interessos i amortització dels préstecs actualment concertats i la previsió 
d’assumpció dels préstecs del 2n semestre de l’empresa municipal “Castelldefels 
Projeccions, SA”. 
 
Capítol IV - Transferències Corrents: inclou, com cada any, les aportacions a entitats i 
associacions, en forma de subvencions diverses.  
 
Capítol VI - Inversions Reals: inclou les inversions desglossades en el pla financer. 
 
Capítol VII - Transferències de Capital: no en hi ha. 
 
Capítol VIII – Variació d’Actius Financers: inclou els préstecs al personal. 
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IV – ANÀLISI DELS PRESSUPOSTOS DE SOCIETATS MERCANTILS 

 
 
S’inclouen per a l’aprovació conjunta, tal com es determina legalment, i el seu detall amb 
la seva documentació acreditativa és el que consta en l’expedient del Pressupost. 
 
Comparant amb l’actual pressupost, pel que fa a les empreses municipals: 
 

• Castelldefels Projeccions, SA: l’estat de previsió de despeses disminueix en un 
0,11 % i la previsió dels ingressos disminueixen en un 1,58 %, esperant un resultat 
positiu de 4.890,00 €. 

 

• JARFELS, SA: l’increment de les despeses és d’un 4,76% i la previsió dels ingressos 
creixen un 3,31 %, esperant un resultat positiu de 2.751,00 €. 

 

• SAC, SA: augmenta els ingressos en un 2,22 % i creixen les despeses en un 0,49 %, 
esperant un resultat positiu de 164.873,00 €. 
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V - CONCLUSIÓ

 
 
El projecte de pressupost que presento inclou les mesures ja presentades amb 
anterioritat per l’actual equip de govern i es pot resumir amb els eixos que tot seguit 
detallo: 
 
1. És un pressupost amb destinació a una ciutadania que ha d’esdevenir la seva 
beneficiària: 
 
Per a les persones, Castelldefels ha de ser una ciutat on es pot viure amb qualitat de vida, 
amb seguretat, amb bona convivència i solidària. 
 
2. És un pressupost amb voluntat de creixement i criteris de modernitat: 
 
Pels agents socials, econòmics i del coneixement, Castelldefels ha de ser una ciutat 
cooperativa i participativa del teixit socioeconòmic i associatiu, que, comptant amb la 
col·laboració d’altres administracions, entitats i iniciatives privades, pugui crear línies 
estratègiques d’actuació per a l’impuls de la reactivació econòmica i la generació 
d’oportunitats per a tothom. 
 
I això cal poder fer-ho en una ciutat saludable, motivada i competitiva, que integri 
plenament medi ambient, urbanisme i millora d’espais públics, infraestructures i TIC. 
 
3. És un pressupost responsable: 
 
No s’obliden les obligacions. És un pressupost treballat amb rigor i serietat. En aquest 
sentit , són també qüestions especialment remarcables d’aquest projecte: 
 

• Garantir la transparència en la gestió. 

• Tenir unes finances equilibrades i sostenibles. 

• Mantenir el compliment del terminis de morositat en el pagament a proveïdors. 
 
Per poder tirar endavant aquest projecte il·lusionant de ciutat, per poder treballar per 
allunyar-nos d’una austeritat que ningú vol , per poder continuar amb la millor gestió 
possible de la ciutat amb els criteris exposats, demano a tots els membres d’aquest Ple el 
seu vot favorable a l’aprovació d’aquest Pressupost per a 2016. 
 
Castelldefels, 15/12/2015. 
 
 
 
 
Candela López Tagliafico. 
Alcaldessa de la Ciutat de Castelldefels. 


