


Pressupost 2021

193,8 milions d’euros
(Un 7,64% més que en 2020 i un 18,8% més que 2015)



LÍNIES ESTRATÈGIQUES

● El pressupost de 2021 continua amb les mesures posades en marxa l'any passat per a pal·liar els efectes derivats 
de la covid-19, com a ajudes al comerç i l'hostaleria, exempcions i reduccions fiscals, inversions o impuls als plans 
de foment de l'ocupació. Un pressupost que inverteix en futur per a reactivar Castelló.

● Economia sanejada i gestió rigorosa que ha permés rebaixar l’endeutament fins al 18,7% enfront del 62% de 2014, 
la qual cosa permet mantindre el ritme d’inversions i la cobertura i impuls de les polítiques socials. Suport al teixit
empresarial en prioritzar el pagament a proveïdors i situar el període mitjà de pagament en 11 dies

● Nou increment de les polítiques d’accent social en destinar  16,5 milions en 2021:
 • un 14,4% superior respecte al 2019 i un 79% més que en 2015.
 . augment del pla de pobresa energètica en un 20,62% i de les prestacions d’emergència.

● Aposta pel foment de les polítiques de formació i inserció laboral:
· 6,2 milions per a l’ocupació (un 501% més que 2015).
. Jornals de Vila: 2 milions. 
. Increment d’un 91% les línies d'ajudes destinades a fomentar la contractació.

● Reactivació econòmica:
. Ajudas Parèntesis (Plan Resistir): 5,5 milions. 
. Pirecas: 1 milió. 
. Polítiques de suport fiscal a sectors afectats per la crisi de la covid-19 (reducció i/o exempció taxes).

● Europa com a generadora d’oportunitats i de captació de fons: En 2021 s’impulsen projectes amb finançament 
europeu amb una inversió total de 16,3 milions.

● Pla General: En 2021 està prevista l’aprovació del Pla General, que serà motor econòmic per a paliar els efectes 
socials i econòmics de la crisis sanitària de la covid. Un document que aportarà seguretat jurídica i permetrà 
atraure noves inversions a la ciutat. Unes inversions que contribuiran a crear noves oportunitats i llocs de treball.

● Agenda Urbana:

. En 2021 es seguirà impulsant la elaboració de l’Agenda Urbana. Un document estratègic de ciutat que avança 
cap a un Castelló més sostenible i pel qual la ciutat és referent en l’àmbit estatal.



BENESTAR SOCIAL, DEPENDÈNCIA, INFÀNCIA,  i 
COOPERACIÓ

● Creix la inversió en passar dels 14,39  milions en 2020 als 16,5 en 2021. Un 14,4% més que l'any passat i un 
79% més que en 2015.

● Augment del pla de pobresa energètica en un 20,62% en passar de 1,9 milions en 2020 a 2,36 milions per a 
2021. A això se sumen altres 1,1 milions per a prestacions d'emergència, que també augmenta en un 5,79%. 

● L'atenció a la dependència i discapacitat (servei d'ajuda a domicili i teleajuda domiciliària) compta amb 1,78 
milions, un 17,93% més que en 2020. 

● Aposta per les polítiques d'infància i adolescència amb un augment del 52,7% del pressupost i noves línies 
per a promoure el dret a la infància.

● Augment de les ajudes a cooperació al desenvolupament amb una partida de prop de 400.000 euros, un 
117% més. 

● Reforcem el suport al Banc d’Aliments amb una partida de 46.000 euros, un 130% més que en 2020.

OCUPACIÓ
6,2 milions d’euros per al foment de les polítiques de formació i inserció laboral (un 501% més que 2015)

●  Jornals de Vila: 2 milions d’euros. Sexta edició d'un programa que no ha deixat de créixer, va començar fa cinc 
anys amb la contractació de 43 persones en situació de vulnerabilitat, enguany són 114 contractacions, introduint 
també millores en el programa: seguiment, acompanyament i orientació de les persones contractades per a 
facilitar la seua inserció laboral.

● Incrementem un 91% les línies d'ajudes destinades a fomentar la contractació: projectes d'emprenedoria, 
projectes d'ocupació, innovació social, economia social i recuperació del talent.



● Creem una nova línia d’ajudes de 150.000 euros per a la contractació dels millors expedients acadèmics de l'UJI 
(es gestionarà a través d'un conveni amb l'UJI).

● Mantenim en prop d'un milió d'euros l'aportació al Consorci del Pacte Local per l'Ocupació.

● Creem una nova línia de formació a la carta (ad hoc) per a adaptar-nos a les necessitats reals de les empreses i 
que aquesta formació es traduïsca en contractacions.

● Posada en marxa d'una plataforma en línia i l'adquisició de tauletes per a adaptar-nos a la situació COVID actual i 
que permeta als nostres alumnes del centre municipal de formació no perdre classes en cas de confinament 
(10.205 euros).

● Mantenim programes com a Tallers d'Ocupació, Et Formem, Llançadores d'Ocupació, Formació pròpia, jornades 
diverses,...) a més dels serveis propis de l'àrea: assessorament, informació, orientació, formació i intermediació 
tant per a persones desocupades com emprenedores.

URBANISME, OBRES I PROJECTES URBANS

●  II Pla d’Inversions de Reactivació Econòmica (Pirecas): 1.066.784 milions d’euros.

● Impuls a la finalització de la ronda de circumval·lació (elaboració dels plecs per a contractar l’estudi informatiu i 
el projecte bàsic): 100.000 euros.

● Reurbanització de l’avinguda Castell Vell: 600.000 euros.

● Desenvolupament de l’ARRUR Guinea-Castalia: 443.262 euros. 

● Obtenció de sòl dotacional: 689.080 euros. (Està en marxa l’expedient d’expropiacions de parcel·les per a 
desenvolupar el projecte del Corredor mediambiental del Riu Sec; i s’ha iniciat l’expedient de compra directa dels
terrenys junt a l’estació per a ús com a párking).

● Pla d’Accessibilitat: 100.000 euros. 

● Millora del Peri 15, amb una subvenció concedida per l’IVACe per a millorar l’accessibilitat del l’entorn del polígon 
ubicat junt a la Ciutat del Transport: 200.000 euros. 



● Pla de Reforma d’Espais Urbans: 340.375 euros.

● Millores en el Cementeri Municipal: 140.000 euros.

● Construcció del centre de dia per a persones amb Parkinson: 50.000 euros.

● Adequació i millora d’edificis municipals: 842.177 euros.

● Plan Renove de vehicles: 100.000 euros.

FONS EUROPEUS
Europa com a generadora d’oportunitats i de captació de fons.

● En 2021 s’impulsen projectes amb finançament europeu amb una inversió prevista de 16,3 milions d’euros:

○ Projectes IDAE (procedents fonamentalment de recursos Feder): Valorats en 11,8 miliones d’euros per a 
continuació del projecte de renovació de l’enllumenat públic o la millora de la mobilitat peatonal i ciclista de 
l’avinguda Lledó, entre altres projectes.

○ Operacions Edusi: Valorades en 4.458.139 euros. Projectes com la Plataforma Informática Integral multi-agència 
destinada als serveis de seguretat i emergència, el portal ciutadà per a l’Ajuntament de Castelló o el Centre 
d’Envelliment Actiu, entre altres.

INNOVACIÓ COMERCIAL
Dupliquem el pressupost destinat a comerç en passar de 216.700 a 456.700 euros en 2021.

● 5,5 milions d’euros per a les ajudes parèntesis del Pla Resistir.

● Línia d'abonaments per al comerç amb una partida oberta de 100.000 euros inicials.

● Reforç de l'aposta per la digitalització després de l'èxit de Cistella: 30.000 euros en subvencions per a la 
digitalització, la major partida dedicada fins hui a aquest concepte.



● Conveni amb les associacions de comerciants per 20.000 euros (Comerços del Raval i Castelló Espai Comercial).

● Noves línies d'ajudes: Relleu generacional (12.000 euros) i subvenciones aparcaments (15.000 euros).

GENT GRAN

● Línea de subvencions per a associacions de gent gran (60.000 euros)

● Programes per a millorar la situació social, personal i la qualitat de vida de les persones majors adaptant activitats: 

○ Campanyes esportives i tallers socioculturals (208.098 euros).
○ Aules de majors (95.000 euros).
○ Gestió Centre Columbretes (235.000 euros).

● Desenvolupament del projecte ‘Castelló: Ciutat Amigable amb les persones majors’.

● Servei d’atenció psicològica a persones majors (6.000 euros). 

MOBILITAT SOSTENIBLE
● Inversió en seguretat vial: 100.000 euros.

● Es duplica la partida del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), de 50.000 a 90.000 euros. Una inversió que 
permet impulsar accions com els carrils bici o passos sobreelevats, el que mostra una clara aposta per la mobilitat
sostenible.

● Es consolida la partida del Bo Activa’t (que l’any passat va aumentar un 20%) per a persones aturades i famílies 
amb renda baixa: 663.700 euros.



● Aposta pel transport públic i els mitjans de mobilitat més sostenibles, seguint impulsant el servei municipal de 
préstec de bicicletes, Bicicas.

JOVENTUT
   

● Es consoliden les partides per a:

-Programació d’activitats: 98.000 euros.

-Gestió de locals d’assaig: 35.200 euros.

● Es potencia el projecte d’Escola de Segona Oportunitat amb el conveni amb Creu Roja: 48.000 euros.

● Es reforça el conveni amb el Consell de la Joventut, que és el màxim òrgan de representació juvenil a Castelló. La
dotació és de 30.000 euros.

● Es mantenen les subvencions a associacions juvenils: 10.000 euros.

● S’obri una partida per a realitzar un nou Pla Municipal de la Joventut, per a fer un estudi previ de la joventut de 
la ciutat de Castelló, la seua realitat i les seues necessitats post pandemia: 4.000 euros.

SEGURETAT PÚBLICA I EMERGÈNCIES
● Inversions per 600.000 euros al parc de bombers per a adquisició de material tècnic i vehicles per a la lluita 

contra incendis.
 



PATRONATS MUNICIPALS

● Esports: 5,86 milions d’euros (5,1 milions d’aportació municipal)

○ 1,19 milions per al programa de protecció i foment de l'esport
○ Manteniment de subvencions a clubs esportius d'elit, activitats d’Ampas, deporte base, activitats anuals i 

beques a esportistes d'elit no professionals, entre altres

● Festes: 986.016 euros (981.016 euros d’aportació municipal). El pressupost s’ha reduit un 24,38% respecte a 2020 (-
318.000 euros que van destinats a reforçar les polítiques socials).

○ Manteniment de les subvencions a gaiates, gestores de gaiates, ens vinculats, Federació de Colles, Festes 
de Carrer i grups perifèrics (117.374 euros).

● Turisme: 1.098.770 milions d’euros (1.094.111 milions d’euros d’aportació municipal). El pressupost es redueix en 
300.000 euros aproximadament respecte a 2020.

○ S’impulsaran campanyes de Castelló com a destí turístic segur.
○ Es preveuen accions per a consolidar a Castelló com a destinació turística, potenciant l'oferta turística 

vinculada a la cultura (visites guiades), gastronomia (esdeveniments gastronòmics), turisme actiu, i de sol i 
platja (amb la programació d'activitats d'oci en platges a l'estiu, classes de ioga, tai-chi, mobilitat reduïda, 
sessions de senderisme, conta contes, cicles de novel·la històrica i parc aquàtic).



EDUCACIÓ 
Aposta per la dignificació de l'ensenyament públic #CastellóCiutatEducadora.

● PLA EDIFICANT: 8,5 milions euros (CEIP Vicent Marzà, Herrero, Mestre Canós i Elcano).

● Millora i manteniment de centres educatius: 470.000 euros.

● Camins escolars inclusius: 5.000 euros

● Activitats complementàries: Concurs Escolar de Memòria Democràtica (1.200 euros premis).

RECICLATGE I GESTIÓ DE RESIDUS
Aposta per l’economia circular i la creació de llocs de treball vinculats a la sostenibilitat #GreenNewDealCS.

● Servei de recollida selectiva de residus: 9,9 milions d’euros.

● Serveis de neteja viària i desinfecció: 9,8 milions d’euros.

● Servei de neteja i recollida selectiva als centres educatius: 3 milions d’euros.

● Desenvolupament del Pla Local de Residus: 68.000 euros.

● Activitats de sensibilització als barris amb l’equip d’educació ambiental:  15.000 euros.



CULTURA 
Impuls dels sector cultural i suport per a la recuperació de l’activitat #CastellóésCultura.

● Pressupost total: 2,5 milions d’euros.

● Activitats i campanyes culturals : 500.000 euros.

● Museu de Ciutat de Castelló: 200.000 euros.

● Línia de subvenció per a associacions culturals: 60.000 euros

● Línia de subvenció per a sales de concerts: 50.000 euros.

● Escola Municipal de Teatre: 50.0000 euros.

FEMINISMES I LGTBI 
● Serveis d’escoleta de matí i de vesprada: 275.000 euros.

● Atenció psicològica a víctimes de violència masclista: 34.500 euros.

● Formació en igualtat: 24.500 euros.

● Desenvolupament del Pla Municipal de LGTBI: 24.000 euros.



PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Les associacions, #ElCordeCastelló

Nova convocatòria de subvencions per a associacions: 92.000 euros:

● Inclou treballs de desinfecció de les instal·lacions i materials higiènics per a prevenir contagis.

● Inclou despeses de lloguer i activitats de dinamització. 

Activitats d’educació en la participació als barris: 46.000 euros.

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
Quarta campanya municipal d’exhumacions de persones represaliades pel franquisme

● 35.000 euros.

BENESTAR ANIMAL

● Ampliem les subvencions als projectes de colònies felines: 30.000 euros. 

● Campanyes d’adopció i tinença responsable d’animals (esterilització i xips): 25.000 euros.

● Nova licitació del contracte de control de plagues de mosquits: 67.000 euros anuals.



TRANSICIÓ ECOLÒGICA

● Inversions Pla Castelló en verd: 630.000

● Polítiques per a impulsar el Pla de Reactivació Agrari: 150.000 euros.

● Gestió integral de l’aigua: 210.000 euros.
○ Estudi sobre el servei d’abastiment d’aigua potable.
○ Conservació i manteniment de sèquies.
○ Pla de millora.

● Transició energètica: 25.000 euros.

● Qualitat i educació ambiental: 85.000 euros. 

HABITATGE

● Inversió de 1,2 milions per continuar ampliant el parc públic d’habitatge. 

● Activem la borsa de lloguer municipal amb 65.000 euros en ajudes per a xicotets propietaris a canvi de cedir 
vivendes buides a preus protegits.

● Impulsen un servei per portar a reforçar la gestió i les condicions dels 227 habitatges municipals: 203.000 euros.

● Projecte de reforma interior de les vivendes municipals de Castàlia: 350.000 euros. 




