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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 el suport de l'Àrea d'Hisenda, Gestió 
Econòmica i Financera i Universitats. S’han tingut 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.

A través del pressupost es procedeix a l’assignació dels recursos municipals a les 
diferents polítiques, programes i actuacions, projectes i conceptes de despesa i aquesta 
assignació obeeix a una lògica de priorització orientada envers cap a l’obtenció de 
resultats i l’acompliment dels objectius definits, esdevenint una eina clau per a la gestió 
pública i el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de 
Ciutat, servint, a més a més, per a la planificació, programació, control i seguiment i 
avaluació de les actuacions municipals. 

És un pressupost que es presenta per part d’un govern municipal consolidat, en el tercer 
any de mandat, com instrument per a la continuïtat del desplegament del full de ruta de 
l’acció de govern, concretada en el Pla d’Actuació Municipal (PAM), en un context no 
mancat d’incerteses, que ha de servir per a fer front a la gestió municipal habitual anual i 
per a impulsar polítiques que ens ajudin a millorar la situació de la ciutadania, tant 
mitjançant l’exercici de polítiques directes, com amb el manteniment d’unes finances 
solvents i de la capacitat de pagar els proveïdors amb estricte compliment dels terminis 
de morositat, generant confiança i facilitant les condicions per al creixement del teixit 
econòmic de la ciutat.

El pressupost també conté una clara orientació en l’assignació dels ingressos i les 
despeses per tal d’assolir el total compliment del vigent Pla Econòmic Financer 2017-
2018 i dels objectius definits en el Pla Pressupostari aprovat pel període 2018-2020.
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El pressupost per a 2018 ve inevitablement condicionat pels eixos definits en el PAM:

 Castelldefels, una ciutat com tu: construir una ciutat de benestar, educadora i 
saludable, compromesa socialment i solidària, amb igualtat d’oportunitats en 
l’accés a la vivenda, la cultura i l’esport.

 Reactivació econòmica i foment de l’ocupació: lluitar contra l’atur i fomentar el 
creixement empresarial, el comerç de proximitat, l’emprenedoria i la innovació, 
ser un model de turisme sostenible.

 Compromís per una ciutat per viure i conviure: transformar i dignificar els espais 
públics, potenciar la mobilitat, garantir la seguretat i remunicipalitzar el servei de 
neteja viària i recollida de residus així com el d’aparcament regulat en la seva 
totalitat.

 Transparència i bon govern: ser un govern obert i impulsar la participació 
ciutadana i l’associacionisme.

L’elaboració del pressupost permet afrontar els compromisos adquirits amb anterioritat 
per l’Ajuntament i garantir la continuïtat de la prestació dels seus serveis. Així mateix, 
s’ha contemplat la consignació necessària dels encàrrecs de gestió de diversos serveis a 
les empreses municipals.

Més enllà d’aquestes premisses, el projecte de pressupost s’inspira en els següents 
objectius generals:

1. Distribució estratègica dels recursos: més enllà d’un exercici tècnic 
d’actualització de les aplicacions pressupostàries, el projecte de pressupost per a 
2018 s’orienta a:

o L’acció social com a element d’integració i cohesió, promovent la igualtat 
d’oportunitats, amb polítiques per combatre la pobresa, les desigualtats 
socials i els factors de risc d’exclusió social, garantint també les polítiques 
socials d‘habitatge.

o Les accions afavoridores de l’increment de l’activitat i la reactivació 
econòmica, que consolidin i enforteixin el teixit productiu de la ciutat per 
afavorir la recuperació del mercat laboral, apostant alhora per enfortir les 
accions de formació professional.

o Un model de ciutat on la seguretat, la neteja, el transport i el 
manteniment de l’espai públic esdevenen prioritaris.

o La cultura i l’esport com a factors de cohesió social.
o La continuació en la renovació de l'organització municipal, amb innovació 

tecnològica i amb millora de les competències professionals, factor clau 
per potenciar i aprofitar el talent de les persones que treballen amb i per 
persones i per guanyar en eficiència.
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o Control de la despesa, continuant treballant en un model de gestió 
pública, basat en principis de control de la despesa, i orientat al 
compliment 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), traslladant aquest sistema 
més enllà de l’elaboració del pressupost, amb el compromís establert a 
través dels anàlisi i els indicadors sobre l’execució del pressupost.

2. Finances equilibrades i sostenibles: des de la perspectiva de la gestió, aquest és 
un pressupost que ens permetrà garantir la sostenibilitat dels comptes municipals 
a mig i llarg termini, preservant la solvència i el pagament a proveïdors en els 
terminis legals, mantenint la contenció de la despesa de funcionament municipal 
amb l’aplicació de mesures de millora de l’eficiència i la innovació,
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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 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:

 No s’augmenta la pressió fiscal, ja que les ordenances aprovades per a 2018 
contenen la quasi total congelació de tributs.

DESPESES:

 Les despeses estan redistribuïdes per assolir els eixos previstos en el PAM, i els 
objectius del pla pressupostari a mig termini i del pla econòmic financer que 
finalitza el 2018.

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

a) Ingressos: 69.428.027,00 €: 66.297.987,00 € quant a ingressos ordinaris i 
3.130.040,00 € quant a finançament d’inversions.

b) Despeses: 69.345.821,00 €: 66.149.754,00 € de despeses ordinàries i 
3.196.067,00 € 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 7,32 % del total del pressupost. Aquest increment s’ha de valorar tot tenint en 
compte una circumstància de pes, com és l’increment dels encàrrecs de gestió en les 
empreses municipals, que comporta un major increment en el pressupost de 
l’Ajuntament que l’increment real del pressupost consolidat, que és del 5,52% en 
despeses i un 5,51% en ingressos.

Els detalls del pressupost de l'Ajuntament són els que tot seguit relaciono:

ESTAT D’INGRESSOS:

Els ingressos previstos provenen en un 68,75 % 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)

26,84 %
4,98 %
1,88 %

14,43 %

II Impostos Indirectes:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 1,15 %

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

19,47 %

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

18,54 %
6,51 %

V Ingressos Patrimonials 1,68 %
VI Alienació de Béns Reals 0,00 %
VII Transferències de Capital 4,52 %
VIII Variació d’actius financers:

- Devolució de préstecs del personal 0,00 %

https://seu.castelldefels.org/validar


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

Secció de Comptabilitat i Patrimoni
MEMÒRIA DE L’ALCALDIA - PRESSUPOST 2018

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :11343026102767316614 a la Seu electrònica 
de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

8

IX Variació de passius financers:
- Operacions de crèdit 0,00 %

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 34,66 % 36,34 %
II Despeses en Béns Corrents i Serveis 43,20 % 45,29 %
III Despeses Financeres 2,16 % 2,26 %
IV Transferències Corrents 7,75 % 8,13 %
VI Inversions Reals 4,47 %
VII Transferències de Capital 0,15 %
VIII Variació d’actius financers 0,00 % 0,00 %
IX Variació de passius financers:

- Amortització de préstecs 7,61 % 7,98 %

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. 

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 
d’edificis, subministraments d’aigua, llum i gas, etc. Així mateix preveu les depeses 
derivades dels diferents encàrrecs de gestió a les empreses municipals.

Capítols III i IX - Despeses Financeres i Amortitzacions de Préstecs: respectivament, inclou 
la previsió d’interessos i amortització dels préstecs actualment.

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: inclou una subvenció nominativa.

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:

 JARFELS, SA: l’increment de les despeses és d’un 3,72 % i la previsió dels ingressos 
creixen un 3,74 % esperant un resultat positiu de 1.728,00 €.

 SAC, SA: augmenta els ingressos en un 46,70 % i creixen les despeses en un 47,40 
%, esperant un resultat positiu de 80.478,00 €. Aquests increments es deuen 
bàsicament a l’encàrrec a l’empresa del gestió dels serveis de neteja viària, 
recollida selectiva de residus sòlids urbans i deixalleria i la previsió de l’encàrrec 
del servei d’aparcament regulat a la zona de la platja.
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V - CONCLUSIÓ

El pressupost per al 2018 busca mantenir un equilibri entre el compliment dels 
compromisos del PAM, el compromís amb les persones a través de garantir l’atenció a les 
necessitats i demandes socials en un context encara desfavorable i el manteniment d’uns 
comptes que garanteixen la solvència econòmica de l’Ajuntament perquè només 
garantint la sostenibilitat de les finances municipals i l’estabilitat pressupostària 
necessària podrem continuar assegurant la prestació dels serveis bàsics amb una gestió 
que haurà de continuar sent rigorosa, prudent, austera i equitativa i permetre a la ciutat 
progressar amb compromís de transparència i cooperació envers la ciutadania.

Aquesta és la proposta que es presenta a la consideració del Ple per a la seva aprovació. 
Es tracta d’una proposta feta des de la responsabilitat política i amb la clara voluntat de 
seguir mantenint les prioritats que com a Govern considerem més importants, però que 
alhora busca el màxim consens possible entre les diferents forces polítiques amb 
representació a l’Ajuntament.

Tot agraint als companys de govern el treball realitzat i la sensibilització mostrada en la 
definició dels eixos de govern reflectits en aquest pressupost, demano a tots els 
membres d’aquest Ple el seu vot favorable a l’aprovació d’aquest Pressupost per a 2018.
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