


Pressupost 2023

195,87 milions d’euros



LÍNIES ESTRATÈGIQUES

● El pressupost 2023 ascendeix a 195.870.859,3 euros, un 20% més respecte a 2015.

● Un pressupost que guiarà les polítiques progressistes que busquen un Castelló millor, més pròsper, més just i
més igualitari. L’Acord de Fadrell mantindrà en 2023 el gran objectiu del benestar ciutadà, amb accions,
projectes i serveis que ajudaran a transformar Castelló.

● Els comptes mantenen les següents línies bàsiques::
○ Solvència economico-financera per a garantir l'estabilitat municipal.
○ Millora dels serveis públics essencials.
○ Manteniment de la despesa pública en benestar públic i ocupació.
○ Execució de inversions europees de desenvolupament sostenible.
○ Desenvolupament del Pla General com a eina per a la recuperació econòmica.
○ Protecció dels drets ambientals de la ciutadania.
○ Avanç cap a una fiscalitat justa i progressiva.
○ Ampliació del parc d'habitatge social.
○ Mobilitat sostenible, inclusiva i accessible.
○ Impuls a la idea de ciutat educadora, igualitària, defensora de la llengua, la cultura, la memòria històrica i la

dinamització social.

● La inversió en Benestar Social creixerà un 1,29%, en passar dels 17,40 milions de 2022 als 17,63 en 2023. Un
augment del 91,39% respecte a 2015.

● L'ocupació també continua sent una punta de llança de les polítiques de l’Acord de Fadrell, amb un creixement del
455% respecte a 2015.



● Europa continua sent una finestra d'oportunitats i desenvolupament sostenible i saludable. El pressupost
recull projectes per 7,5 milions d'euros. Des de 2016, Castelló suma ja 67,7 milions d'euros en projectes
cofinançats per Europa.

● En 2023, les inversions ascendiran a 16,7 milions d'euros i es faran realitat nous projectes emblemàtics com el
Centre d'Envelliment Actiu i Saludable i la millora de la mobilitat ciclista i per als vianants de l'avinguda Lledó.



ALCALDIA

Fons europeus:

● 7,55 milions per al desenvolupament de projectes, entre els quals destaquen:
○ 5,97 milions per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE).
○ Prop de 300.000 euros per a completar el projecte de millora de la mobilitat ciclista i per als vianants de

l’avinguda Lledó.
○ 482.727 euros per a la gestió integral del Centre d’Envelliment Actiu i Saludable (Feder-Edusi).
○ Es contempla una partida de quasi 650.000 euros per a la remodelació del passeig marítim de l’avinguda

Ferrandis Salvador.

● A més d’aquestes inversions, Castelló executarà en 2023 els següents projectes:

> Operacions Edusi:
○ Rehabilitació del Segon Molí com a seu del MUCC: 266.258 euros.
○ Subministrament i posada en marxa d’una targeta ciutadana Smart: 306.435 euros.
○ Millora de la connectivitat urbana sostenible de la plaça de la Pau: 800.713 euros.
○ Regeneració del Mercat d’Abastos per a reforçar un comerç alimentari sostenible i de proximitat: 2, 27 milions

d’euros.
○ Projecte d’eficiència energètica (il·luminació de les pistes d’atletisme en les instal·lacions esportives de Gaetà

Huguet): 623.102 euros.

> Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR):
○ Projecte de transformació digital i modernització: 648.280 euros.



● Recentment, s'han captat nous fons europeus a sumar en el pressupost dins de la convocatòria d'ajudes del PRTR.
L'ajuda concedida és de 1,9 milions d'euros per a la modernització del Mercat Central i del Mercat de Sant
Antoni, que permetrà desenvolupar un projecte valorat en un total de 2,4 milions d'euros per a reforçar la
competitivitat dels dos mercats.

Castelló suma ja 67,7 milions d'euros en projectes cofinançats per Europa des de 2016.

Impuls de la cultura de la mar

● 473.613 euros per a la VI edició d'Escala a Castelló.

● La cultura marítima serà protagonista també amb el projecte del 'Baptisme de la mar' amb 60.000 euros, un
projecte que aprofita el potencial marítim de la ciutat per a promocionar l'esport, fomentar la seua pràctica entre
escolars i convertir-lo en eix de dinamització turística.

Impuls al talent

● Continuïtat de la Càtedra ‘Ciutat de Castelló' dirigida al foment del talent, de la formació, la investigació, la
innovació i la cultura amb 75.000 euros.

● Beques Talent Ciutat de Castelló per a estudiants de la Universitat Jaume I matriculats en un grau o màster amb
una dotació de 25.000 euros.

Inversions

● 130.000 euros per a patrimoni artístic de la ciutat de Castelló.



BENESTAR SOCIAL, DEPENDÈNCIA, INFÀNCIA, I COOPERACIÓ

La inversió en Benestar Social creix fins als 17,63 milions, un 1,29% més que en 2022 i un 91,39% més que en 2015.

● Aposta per a la millora dels centres  d'atenció amb l'aprovació d'una quantia global de 750.000 euros per a la
construcció d'un centre de dia per a persones amb Parkinson.

● Reforç de les polítiques d’Infància i Adolescència amb una partida de 711.066 euros (un 6,8% més que en 2022).
○ Foment de les polítiques comunitàries en matèria d’infància i adolescència amb la renovació del Segell de

Ciutat Amiga de la Infància d’Unicef i l’aprovació i posada en marxa del II Pla Municipal d’Infància i
Adolescència.

○ Inversió de 50.000 euros en activitats de promoció dels drets de la Infància i l’Adolescència.
○ Ampliació d’un 36% del servei de protecció a xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o de

vulnerabilitat amb una partida de 232.494 euros.

● Manteniment dels projectes i ajudes d'inclusió social amb una inversió de 4 milions, entre els quals destaquen
2,3 milions per a prestacions econòmiques i altres 937.250 euros de prestacions d'emergència en espècie.

● Reforç de les polítiques de cooperació al desenvolupament amb un augment del 35% del pressupost (840.930
euros) i l’aprovació del II Pla Municipal de Cooperació al Desenvolupament i del Pla de Promoció del Comerç Just.

● Impuls del projecte d’activitats lúdiques en tots els períodes no lectius per a xiquets, xiquetes i adolescents amb
necessitats de suport generalitzat, amb un impost de 90.000 euros.

● Millora del servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda amb un augment
del pressupost del 13,42% respecte al 2022 fins a arribar als 676.000 euros.



OCUPACIÓ

5,7 milions d'euros per al foment de polítiques actives d'ocupació (un 455% més que en 2015).

● Jornals de Vila: 1,4 milions. Huitena edició d’un programa que continua afavorint a les persones desocupades,
obtenint en cadascuna de les edicions un major percentatge d’inserció en el mercat laboral.

● Destinem 848.229 euros a ajudes destinades a generar ocupació, crear empreses i retindre i fomentar el talent
castellonenc, augmentant un 25% el pressupost de 2022. Creació d’un nou programa d’ocupació municipal ‘Talent
de Castelló’, per a la contractació de joves amb els millors expedients acadèmics de la ciutat.

● Posada en marxa d’un nou servei d’orientació laboral amb l’Associació Gitana de Castelló.

● Manteniment de l’aportació al Consorci del Pacte Local per l’Ocupació en prop d’un milió d’euros.

● Manteniment de l’aposta per la formació a mida per a donar resposta a les necessitats reals de les empreses de
Castelló, així com dels programes de Tallers d’Ocupació, Et Formem, T’Avalem, ‘Lanzadera de Empleo’, formació
pròpia, jornades i la fira d’emprenedoria.

● Promoció de les campanyes de sensibilització per a integrar la transversalització de gènere en el teixit empresarial
local, promovent jornades d’apoderament femení per a emprenedores.



URBANISME, OBRES I PROJECTES URBANS

● Adequació de l’entorn de Renfe (POYS Castello Avança): 480.000 euros.

● Canalització del Barranc del Sol al seu pas pels Grups Sant Agustí i Sant Marcos (col·lector pluvials): 2.442.440
euros.

● 400.000 euros per a l’obtenció de sòl dotacional públic. L’aprovació definitiva del Pla General Estructural permet
l’execució de sòl reservat a dotacions públiques i infraestructures verdes.

● Urbanització de la unitat d’execució Soler i Godes (Sector 06 UE-R): 233.615 euros.

● Aprovació del projecte de la ronda de circumval·lació ‘Ronda Oest’: 80.782 euros.

● Desenvolupament de l’ARRUR Castalia-La Guinea (projecte de regeneració urbana): 330.823 euros.

● Millores en el Cementeri municipal: 100.000 euros.

● Itinerari ciclopeatonal del Caminàs: 200.000 euros.

● Actuacions de manteniment com repavimentació de vies públiques (500.000 euros), manteniment de vies
públiques i clavegueram (1.350.000 euros) o adequació i millora d'edificis municipals per a millorar
l'accessibilitat, els espais de treball i l'atenció ciutadana (253.000 euros).

● A més, amb càrrec als romanents d'exercicis anteriors s'executaran les següents actuacions:
○ Obtenció de sòl dotacional per a la depuradora i sòl educatiu de l’institut Crèmor: 811.667 euros.
○ Urbanització de la circumval·lació Ronda Oest: 100.420 euros.
○ Clavegueram de la urbanització La Galera: 125.320 euros.



○ Urbanització entorn Donoso Cortés: 157.470 euros.
○ Actuacions en l’avinguda Castell Vell: 1.417.000 euros.
○ Desenvolupament ARRUR Castàlia-La Guinea 1.278.000 euros.
○ Pla d’accessibilitat: 103.422 euros.
○ Pla de rehabilitació d’espais urbans 449.000 euros.
○ Remodelació de la Quadra Saboner: 100.000 euros.
○ Instal·lació Gaiata de la Ciutat: 195.000 euros.
○ Quiosc Geòleg Royo: 263.110 euros.
○ Rehabilitació d’ermites: 300.000 euros.
○ Adequació i millora d’edificis municipals: 360.000 euros.

GENT GRAN

● Línia de subvencions per a les associacions de gent gran: 60.000 euros.

● Activitats esportives i tallers d’oci: 264.899 euros.

● Gestió del Centre Columbretes i Aules de Majors: 324.996 euros.

● Desenvolupament del projecte ‘Castelló: Ciutat Amigable amb les persones majors’: 5.000 euros.

● I Pla Municipal de Gent Gran: 15.000 euros.

● Activitats de promoció de l’envelliment actiu i saludable: 20.000 euros.



● Activitats d’oci i temps lliure: 6.200 euros.

● Activitats d’intercanvi cultural i intergeneacional: 3.000 euros.

● Desenvolupament del programa d’horts urbans ‘Perot de Granyana’ per a gent gran: 1.000 euros.

● Actuacions contra el maltractament als majors: 1.700 euros.

INNOVACIÓ COMERCIAL

● Accions de dinamització i promoció del comerç local: 155.700 euros. Destaquen ajudes com les destinades a la
iniciativa ‘Mercat de barri’ (31.500 euros), formació a mida per a comerciants (10.500 euros), dinamització comercial
(50.000 euros) i urbanisme comercial (10.000 euros).

● Actuacions de suport i impuls al teixit associatiu comercial: 91.016 euros. Entre aquestes actuacions destaquen els
convenis de suport a les associacions de comerç local amb subvencions per a Castelló Espai Comercial (20.000
euros), Comerços del Raval (20.000 euros), Mercat Central (20.000 euros) i mercat de Sant Antoni (6.000 euros). A
més, es destinaran 22.016 euros per a digitalització comercial.



MOBILITAT SOSTENIBLE

● Potenciació del servei de Bicicas amb l’augment de 200.000 euros més en 2023 per a la modernització de la
infraestructura i les bicicletes. En total, 903.000 euros.

● Conveni amb l’associació ‘Castelló en bici’ per a impulsar les activitats amb bicicleta per la ciutat: 6.000 euros.

● Més de 7 milions d’euros invertits en la millora i manteniment del transport urbà mantenint el bo Activa’t per a
persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

● Continua l’aposta pels entorns escolars segurs per a accions de seguretat i mobilitat sostenible:  50.000 euros.

● Augment d’un 50% de les campanyes de conscienciació ciutadana per a fomentar la mobilitat sostenible en la
ciutat

JOVENTUT

● Programa sobre Benestar Psicològic als centres educatius de Secundària per a reforçar la salut mental en
l’adolescència: 15.000 euros.

● Gestió del programa d’activitats del Casal Jove ‘Espai Jove’ (oci educatiu per a joves de 12 a 17 anys) amb una
inversió de 38.949 euros.



● Conveni de 30.000 euros amb el Consell de la Joventut, l’òrgan principal i únic de representació juvenil de la ciutat
format per trenta entitats.

● Continuïtat del projecte Escola de la Segona Oportunitat amb 60.000 euros, dedicat a l’orientació laboral i retorn
educatiu de persones joves a l’atur o que van abandonar de manera precoç el procés educatiu.

● Subvencions a associacions juvenils amb un import de 10.000 euros.

● Fira Infantil i Juvenil de Nadal reforçada des de 2022 fins a arribar als 72.000 (10.000 euros més que en 2021).

● Gestió dels locals d’assaig per a grups de música locals de joves en Tetuan XIV: 28.537 euros.

SEGURETAT PÚBLICA I EMERGÈNCIES

● Renovació de la flota de vehicles incorporant progressivament vehicles respectuosos amb el medi ambient
(híbrids o elèctrics). S'incrementa la consignació en un 16,28% respecte a 2022 en passar de 223.310 euros a 744.516
euros per al 'rènting' de 41 vehicles de Policia Local, dos furgons d'atestats i investigació d'accidents, quatre
motocicletes elèctriques, 21 motocicletes i dos escúters. Per al Servei de prevenció, extinció d'incendis i
salvament (SPEIS): inversió inicial i lloguer de vehicles per a 2023 que ascendeix a 560.545 euros.

● Inversions en material tècnic per a l’SPEIS: 222.407 euros (un 28% més que en 2022).

● Aposta per les unitats de proximitat a la ciutadania com la Unitat de Policia Ciclista (UPC) i la Unitat de Protecció
del Medi Ambient (UPROMA), així com l'atenció a col·lectius socials vulnerables com la Unitat de Diversitat i Inclusió
Social (UDIS), fomentant la formació en diversitat i igualtat.



INFRAESTRUCTURA VERDA

● Increment del 1,26% respecte al pressupost de 2022 en passar de 6,83 milions a 6,92 milions. D'ells, 6,4 milions són
per a manteniment de parcs i jardins.

● Increment de la partida destinada a la prevenció del morrut roig i al tractament de les palmeres: 37.738  euros (un
46% més).

● Ampliació de noves zones verdes, per exemple en la plaça de nova construcció situada enfront de l'Hospital
Provincial.

INNOVACIÓ DIGITAL

● El pressupost destinat a seguretat informàtica creix fins als 612.065 euros (un 83% més que en 2022 i quasi dinou
vegades més que en 2019)

RECURSOS HUMANS

● Implementació de la Carrera Professional: 1.912.000 euros.

ERMITES

● Conservació i activitats per a posar en valor el patrimoni: 45.000 euros (5.000 euros més que en 2022)



PATRONATS MUNICIPALS

● Esports: 7.100.732,64 milions d'euros (6,1 d'aportació municipal, que s'incrementa un milió més per a fer front a
l'augment dels costos energètics).

○ 1,5 milions per a la promoció i foment de l'esport.
○ Adequació d'instal·lacions esportives: 130.000 euros.

● Festes: 2,2 milions d’euros (1,6 milions d’aportació municipal).

○ Prop de 1,4 milions d'euros va destinat a les festes de la Magdalena i a altres celebracions com Sant Pere,
Sant Joan o la Cavalcada de Reis.

○ Subvencions a gaiates, collas, ens vinculats i festes de carrer, entre altres: 388.600 euros (un 48% més que
en 2022). Les ajudes a les gaiates passen de 8.000 a 14.000 euros.

● Turisme: 1,3 milions d’euros, dels quals pràcticament la totalitat és aportació municipal.

○ Amb el recent nomenament de Castelló com a destinació turística, les polítiques turístiques de la ciutat
experimentaran una sèrie de canvis per a adaptar-se a la nova realitat, amb l'objectiu d'oferir un turisme de
qualitat, desestacionalitzat, amable i sostenible.

○ Les polítiques del Patronat de Turisme van encaminades a la consolidació i dinamització de l'estratègia
turística de Castelló



EDUCACIÓ

Per la dignificació de l’ensenyament públic:

● #PlaEdificant Avancem en la construcció de centres educatius amb més de 60 millones d’euros d’inversió de la
Conselleria d’Educació per als CEIP Mestre Canós i Sebastian Elcano, i la creació de noves aules de 2 anys.

● Invertim 60.000 euros per als trasllats dels nous CEIP Vicent Marçà i Herrero.

● Millora i manteniment de centres educatius: 567.000 euros.

● Desenvolupament d’escoletes de Magdalena, Pasqua, Estiu i Nadal: 117.000 euros. S’ha augmentat el pressupost en
88.000 euros per a permetre a les famílies conciliar.

● Garantim el transport escolar del xiquets i xiquetes del Raval Universitari amb una inversió de més de 40.000
euros..

● Continuem oferint recursos als centres per prevenir el bullying - assetjament escolar.

● Seguim treballant en l’elaboració del Pla Estratègic #CastellóCiutatEducadora, arran el procés participatiu dut a
terme el 2021-22.

● Assegurem el subministrament energètic dels centres educatius de Castelló.



RECICLATGE I NETEJA
Per combatre l’Emergència Climàtica, tenir cura del nostre entorn i garantir un Castelló net:

● Servei de recollida selectiva i reciclatge: 10,5 milions d'euros. Amb un increment de quasi un milió d’euros.

● Serveis de neteja viària i desinfecció: 10,4 milions d'euros. Amb un increment de més de 500.00 euros.

● Servei de neteja als centres educatius: 3,1 milions d'euros.

● Desenvolupament del Pla Local de Residus: 67.650 euros.

● Activitats de sensibilització i d’educació ambiental: 80.000 euros.

CULTURA

Augmentem les partides per a la Secció de Cultura amb l’objectiu de seguir apostant per la democratització de la
cultura, apostant per la professionalització del sector i garantint l’accés universal.

● Inversió de 60.000 euros per a seguir incentivant el teixit associatiu.

● Inversió de 60.000 euros per al foment de la Cultura Popular.

● Seguim amb la tasca de museïtzació espais, amb una inversió de 130.000 euros, amb la qual es finança la
pròxima obertura de la vila romana de Vinamargo.



● Seguim apostant fermament per les activitats científiques i culturals del Planetari de Castelló, per tal de fomentar
un espai per a la divulgació, amb una inversió de 340.000 euros.

● Obrim una nova línia pressupostària per al suport dels Festivals Musicals a la ciutat: 60.000 euros.

FEMINISMES I LGTBI

Una ciutat per la igualtat i la diversitat.

● Reforç de les polítiques de prevenció, detecció i atenció de diferents violències masclistes.

● Atenció psicològica a víctimes de violència masclista: 40.000 euros.

● Promovem, als contractes i convenis de l’Ajuntament, la inserció laboral de dones víctimes de violències de gènere.

● Conciliació familiar. Escoleta de matí i de vesprada: 274.000 euros.

● Atenció a la Diversitat Sexual i LGTBI: 24..000 euros.

● Punts Violeta d’atenció: 18.000 euros.

● Programes de sensibilització: 46.000 euros.

● Consolidació dels impactes de gènere en els pressupostos municipals.



PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Una inversió 700.000 mil euros per al foment la participació per la inclusió social.

● Subvencions per associacions: 92.900.

● Assegurem la continuïtat dels quatre locals d’Educació en la Participació als barris: 40.000 euros.

● Activitats de participació en instituts de secundària: 40.000 euros.

● Inversió de 100.000 euros en el Decidim.

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Dignitat, justícia i reparació:

● Assegurem la continuïtat de les campanyes de exhumacions iniciades el 2015 amb fons municipals, gràcies a la
col·laboració interinstitucional amb la conselleria de Memòria Democràtica i la Diputació de Castelló.

● Conveni amb el Grup de Recerca de la Memòria Històrica per a la exhumació i identificació de les víctimes del
franquisme. 30.000 euros.



PROTECCIÓ ANIMAL
Per incentivar l’adopció, fomentar una tinença responsable i caminar cap al sacrifici zero:

● Creació d’una nova plaça de veterinari/a.

● Promovem un conveni amb el Col·legi de Veterinaris: 14.000 euros.

● Projectes de Captura, Esterilització i Retorn: 60.000 euros.
.

● Ampliem les subvencions als projectes de colònies felines per augmentar la convivència, la cura i prevenir la
superpoblació.

● Campanyes d’adopció i tinença responsable de mascotes: 10.000 euros.

● Campanyes de lluita contra les plagues: 15.000 euros

TRANSICIÓ ECOLÒGICA
1,8 milions per avançar cap a un Castelló verd i posar les fites per transformar el sistema agroalimentari, impulsar
una alimentació saludable, fomentar la transició energètica i millorar la qualitat i conservació ambiental

● Transició Energètica:
○ Impulsem la instal·lació d’una estació fotovoltaica per a la Comunitat Energètica Local amb 50.000 euros.
○ Continuem amb el projecte d’estalvi 50 50 en centres educatius amb 13.500 euros.



● Qualitat ambiental:
○ Pla de millora contínua del Programa d’Acció pel Clima i Energia amb 11.000 euros.
○ Pla de Qualitat de l’Aire amb 15.000 euros.

● Conservació ambiental i biodiversitat:
○ Redacció de la primera Estratègia de la Biodiversitat amb 40.000 euros.
○ Desenvolupament del Pla de Vigilància de la Marjaleria amb 25.000 euros.
○ 35.000 euros en assistències tècniques per a la redacció del projecte bàsic de l’ampliació del Molí la Font.

● Reactivació agroecològica:
○ Ajudes per a fomentar l’economia verda amb 20.000 euros.
○ Millora dels horts urbans amb 30.000 euros.

● Brigada Rural:
○ Incrementem en 30.000 euros el servei de la Brigada Rural per reforçar la cura del nostre territori.

● Educació ambiental:
○ Quasi tripliquem el pressupost en les campanyes d’educació ambiental fins als 164.000 euros

● Gestió del cicle integral de l’aigua:
○ Contracte de conservació de bombaments amb 649.813 euros.
○ Contracte de neteja del clavegueram amb 344.212 euros.



HABITATGE
Creix un 18 % el pressupost fins als 1,6 milions per impulsar la regeneració dels barris i ampliar els lloguers
asequibles

● Rehabilitació:
○ Iniciem la redacció dels projectes de rehabilitació del Programa Barris amb 350.000 euros.
○ 300.000 euros en ajudes municipals per a rehabilitació.
○ Impulsem un segon conveni d’inserció social i reforma d’habitatges vulnerables amb 200.000 euros.

● Habitatges municipals:
○ 209.000 euros per reforçar la gestió dels habitatges municipals.
○ Promovem la redacció d’un projecte de rehabilitació de les vivendes de Bisbe Salinas amb 50.000 euros.

● Lloguer asequible:
○ 35.000 euros  en ajudes per a la Borsa de Lloguer Municipal.
○ Continuem amb el servei d’assessorament en matèria d’habitatge amb 18.000 euros.






