


El pressupost general de la Diputació de Girona per a 
l'exercici 2018 augmenta un 9,4 % respecte del de l'exercici 
anterior, el que suposa una dotació total de 132,9 milions 
d'euros. Aquest augment permetrà a la corporació ampliar el 
compromís social, el desenvolupament econòmic i les 
inversions territorials, tenint en compte les necessitats que 
presenta la demarcació. No obstant això, els principals 
protagonistes del pressupost de la Diputació segueixen sent 
les entitats locals de les comarques gironines, destinatàries 
del 51 % de les subvencions i transferències.

Assumint els anteriors paràmetres de servei, Dipsalut torna a 
ser un dels elements capitals de l'execució pressupostària. 
L'organisme de la Diputació, amb entitat pròpia, de planifica-
ció, coordinació i execució de les polítiques socials, no només 
continua sent l'organisme autònom amb major atribució 
pressupostària, sinó que en aquest pressupost experimenta 
un augment d'1 milió d'euros (assoleix, així, un total de 13,2 
milions d'euros), amb especial repercussió en les polítiques 
d'habitatge i els serveis socials municipals.

Seguint amb el compromís social i atenent a necessitats 
interadministratives, la Diputació de Girona augmenta 
l'aportació a les llars d'infants. Per a la correcta prestació 
d'aquest servei, el pressupost d'enguany hi preveu una 
aportació de 5,3 milions d'euros.

Les polítiques de desenvolupament econòmic han estat una 
línia estratègica per a l'equip de govern durant aquest 
mandat. El pressupost del 2018 segueix fidel a la idea que la 
manera d'atendre amb eficàcia les necessitats de la nostra 
demarcació sorgeix d'un equilibri òptim entre polítiques 
socials i polítiques de desenvolupament econòmic.

Per aquest motiu, una de les principals línies de subvencions 
previstes per aquest exercici és la destinada al foment de la 
promoció econòmica, amb una dotació d'1,2 milions d'euros. 
Una dotació que es complementa amb iniciatives pròpies de 
la corporació en el marc de la promoció econòmica i el foment 
de l'emprenedoria, com és el cas de Diplab.

A més, la política de desenvolupament econòmic de la 
Diputació de Girona compta amb altres eines d'implantació. 
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona continua creixent, 
amb una previsió d'augment d'un 11,7 %, amb el qual 
assoleix un pressupost total de 7,3 milions d'euros. Una 
dotació pressupostària que ha de permetre la gran tasca de 
promoció territorial, no només des de la vessant turística 
estacional, sinó consolidant la promoció de productes i 
productors arrelats al territori, de la mà de la marca Girona 
Excel·lent.

La situació econòmica dels darrers anys va suposar un fre a 
les polítiques d'inversió i foment. Una restricció imposada per 
la imperiosa necessitat de dedicar més recursos a restablir 
els equilibris econòmic i social. Per aquest motiu celebrem 
que el pressupost del 2018 presenti un augment de 3 milions 
d'euros en aportació a la xarxa viària local. Així, aquesta 
inversió haurà passat des del 2015 d'2 a 4 milions d'euros.

L'evolució, també creixent, de l'organisme autònom Xarxa 
Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) es 
veurà degudament reflectida aquest exercici. La tasca de 
XALOC a l'hora de gestionar tributs i serveis administratius 
guanya pes arreu del territori. La corporació pot acompanyar 
aquesta evolució «natural» de XALOC, a propòsit de les 
necessitats que emanen directament dels municipis, i que 

suposarà un augment del 27 % de l'aportació (assoleix el 
total de 6,3 milions d'euros). 

Un dels compromisos d'aquest equip de govern va ser el de la 
disminució del deute. Aquest era un objectiu que trencava 
amb la dinàmica a l'alça que, l'any 2012, es va arribar a 
situar al 83 %. El que fou un compromís ha anat prenent 
forma a cada execució pressupostària. A finals del 2016 
anunciàvem la intenció d'arribar a la fi del 2017 amb una 
disminució del deute de fins al 13 %. Ens complau confirmar 
que aquesta disminució s'ha executat satisfactòriament, i 
que continuarem treballant amb la voluntat de seguir amb 
aquesta tendència per arribar a disminuir el deute fins al 8 %.

Finalment, resta expressar la satisfacció de presentar un 
pressupost a l'alça. Un pressupost optimista, però ajustat a 
les necessitats del territori. Unes característiques que, 
conjuntament amb el compliment dels objectius de sostenibi-
litat pressupostària i la regla de despesa, li atorguen sentit i 
capacitat d'execució.

Girona, novembre de 2017

Pere Vila i Fulcarà
President de la Diputació de Girona

Pressupost de la Diputació de Girona 2018. Memòria de la Presidència





Pressupost general de la Diputació de Girona 2018. Pressupost consolidat 
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Conservatori de Música Isaac Albéniz 
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Pressupost de la corporació 2018. Evolució 2014 - 2018

El gràfic mostra l’evolució del pressupost durant els darrers cinc anys.
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127.056.000,00 €

Pressupost de la corporació 2018. Pressupost d’ingressos

Cessió i participació 
en els tributs de l’Estat

Subvencions  Ingressos financers 
i reintegrament 

de préstecs
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4.000 1.9402.957 114
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Taxes, preus públics 
i altres ingressos

Recàrrec IAE

El gràfic mostra com es desglossen els ingressos, en funció de la seva procedència.

7.839

Operació
endeutament

projecte FEDER



Despeses en 
béns corrents  

i serveis
11,73 M€

9,24 %

Subvencions 
a municipis i entitats
78,41 M€ 
61,71 %

Fons de contingència
3,00 M€ 
2,36 %

Inversions
15,40 M€ 
12,12 %

Passius i despeses 
financeres

1,86 M€ 
1,47 %

Despeses 
de personal

16,38 M€
12,89 %

127.056.000,00 €

Pressupost de la corporació 2018. Despeses per capítols

Actius
financers
0,27 M€ 
0,21 %



Promoció 
Econòmica, 

Administració 
i Hisenda
22,24 M€
17,51 %

Cooperació 
Local
26,35 M€ 
20,74 %

Òrgans de Govern
17,25 M€ 
13,57 %

Territori i 
Sostenibilitat

26,78 M€ 
21,07 %

Cultura,
Noves Tecnologies,
Esports i Benestar
34,44 M€ 
27,11 %

Pressupost de la corporació 2018. Despeses per àrees

127.056.000,00 €



Oficina de Protocol,
Premsa i Comunicació
1.185.833,13 €
6,88 %

Òrgans
de Govern
2.961.304,76 €
17,17 %

Oficina
de Difusió
687.710,49 €
3,99 %

Oficina de
Serveis Lingüístics

278.196,06 € 
1,61 %

Presidència
12.133.644,54 € 

70,35 %

Pressupost de la corporació 2018. Despeses per àrees.  Òrgans de Govern

17.246.688,98 €



Presidència

Despeses de personal

Subvencions a entitats locals

Patronat de Turisme Costa Brava-Girona

Subvencions entitats no lucratives

Oficina de Difusió

Despeses de personal

Estudis i treballs tècnics

Lloguers i subministraments

Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació

Despeses de personal

Despeses del parc mòbil

Despeses en comunicació institucional 

Oficina de Serveis Lingüístics

Despeses de Personal

Despeses en correccions i serveis lingüístics

154,64

123,56

278,20

Dona suport administratiu i 
assessorament tècnic al 

president de la Diputació. És 
una àrea executiva per la 

seva funció de direcció 
política i administrativa.

Dona suport als diferents 
departaments i organismes 

autònoms per a 
l’organització 

i la difusió d’activitats. 

Organitza i gestiona el protocol 
de la Diputació i dels 

organismes que en depenen. 
S’ocupa de la comunicació 
institucional i de la relació 

amb els mitjans.

Vetlla pel model de llengua 
i per la unitat de criteri en 

els usos lingüístics generals 
de la institució i dels 

organismes que en 
depenen.
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296,21

268,00

26,00

97,50

687,71

544,32

31,00

384,75

225,76

1.185,83

Altres despeses

Altres subvencions

Despeses corrents en béns i serveis

586,08

3.758,00

6.712,00

672,17

45,00

360,40

12.133,65

Òrgans de Govern

Despeses òrgans de govern

Indemnitzacions, dietes i desplaçaments

Atencions protocol·làries i representatives

Despeses que afecten els 
càrrecs electes de la 

Diputació.

Grups polítics de la Diputació

1.930,45  

 668,85

110,00

252,00

2.961,30

Altres despeses 

Pressupost de la corporació 2018. Despeses per àrees.  Òrgans de Govern

17.246.688,98 €



Tresoreria
2.281.034,15 €
10,25 %

Contractació
1.200.817,25 € 

5,40 %

Serveis Jurídics
493.945,04 € 
2,22 %

Serveis Interns
1.018.300,77 € 

4,58 %

Intervenció
10.625.135,15 €
47,77 %

Recursos Humans
1.515.560,35 €

6,81 %

Servei d’Arxius 
i Gestió de Documents

463.428,17 € 
2,08 %

Secretaria 
General
1.472.209,23 €
6,62 %

Promoció 
Econòmica-Diplab

2.034.767,27 €
9,15 %

Unitat 
de Gestió de la 

Informació
354.500,00 €

1,59 %

Patrimoni
785.161,57 €
3,53 %

Pressupost de la corporació 2018. Despeses per àrees. Promoció Econòmica, Administració i Hisenda

22.244.858,95 €
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Serveis Interns

Despeses de personal

Manteniment

Inversions

Estudis i treballs tècnics
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Secretaria General

Despeses de personal

Butlletí Oficial de la Província

Altres despeses

Serveis Jurídics

Despeses de personal

Despeses jurídiques

Servei d’Arxiu i Gestió de Documents

Despeses de personal

Custòdia i dipòsit de documents

Altres despeses

Contractació

Despeses de personal

Despeses de manteniment i subministraments

Servei de seguretat

Estudis i treballs tècnics

Altres despeses

Promoció Econòmica-Diplab

Despeses de personal

Patrocinis

Foment a la promoció econòmica als ens locals
Foment a la promoció econòmica entitats no lucratives

60,00

50,00

2,00

1.472,21

474,44

19,50

493,94

388,32

13,30

12,81

463,43

375,32

539,50

190,00

80,00

16,00

436,27

62,20

665,00

378,50

26,25

2.034,77

328,30

151,00

514,00

25,00

1.018,30

S’encarrega de la promoció 
econòmica de les comarques 

gironines com a conjunt, i dels 
seus municipis en particular.

Ofereix defensa jurídica als 
ajuntaments i a les entitats que 

depenen de la corporació.

Gestiona i garanteix la 
preservació i l’accés als 

documents.

Duu a terme la fe pública i 
l’assessorament legal preceptiu.

Tramita expedients de contractació 
d’obres, serveis i 

subministraments, i controla i 
gestiona les despeses 

centralitzades.

Gestiona els béns de titularitat de 
la Diputació.

265,00

88,00

Unitat de Gestió de la Informació

Altres despeses

Realitza el seguiment de la 
informació generada per la 
corporació pel que fa a la 

col·laboració econòmica, tècnica i 
jurídica amb els ajuntaments.

Foment municipal

1.360,21

Estudis i treballs tècnics

Estudis i treballs tècnics 34,00

Estudis i treballs tècnics 289,35

1,50
Foment organitzacions no lucratives

354,50

Fundació Privada Fira de Girona 72,50

Recursos Humans

Despeses de personal

Despeses socials

Beques UdG

385,66

551,00

158,00

1.515,56

Gestiona plans organitzatius, 
selecció de personal, relacions 

laborals i formació contínua.

Estudis i treballs tècnics i altres 150,90

1.039,74

3.000,00

9,00

10.625,14

Intervenció

Altres despeses

S’ocupa del control i la 
fiscalització interna de la gestió 

econòmica i pressupostària.
Despeses de personal

Fons de contingència

226,40Estudis i treballs tècnics

Tresoreria

Despeses de personal

Interessos del deute

Amortització del deute

Es fa càrrec de la gestió dels 
pagaments i els ingressos que 
corresponen a la corporació. 419,44   

90,78

1.768,81

2,00

2.281,03

Altres despeses

266,16

348,00

Patrimoni

Conservació d’edificis i estudis tècnics

Assumeix la gestió del patrimoni 
corporatiu i la confecció de 

l’inventari de béns, la tramitació 
administrativa d’expedients 

patrimonials (compres, vendes i 
cessions d’immobles), el control i 

seguiment de les pòlisses 
d’assegurança, i l’assessorament 

a les àrees i organismes 
autònoms sobre operacions 

patrimonials i procediments.

Despeses de personal

60,00
Despeses en arrendaments i assegurances

Tributs 56,00

6.350,00XALOC

Faculta els municipis, les 
institucions i la iniciativa pri-

vada per prendre les decisions 
estratègiques més adients i 

generar activitat econòmica.

2,00

785,16

Altres despeses
53,00Inversions

Ajuts per a la conservació d’arxius 15,00

Pressupost de la corporació 2018. Despeses per àrees. Promoció Econòmica, Administració i Hisenda

22.244.858,95 €

Altres despeses
1.200,82

Bestretes al personal 270,00

Foment a la promoció econòmica empreses i altres ens 104,70



Medi Ambient
5.898.072,36 € 

22,03 %

Xarxa Viària 
10.126.178,33 € 

37,82 %

Servei de
Programes Europeus
10.750.910,06 € 
40,15 %

Pressupost de la corporació 2018. Despeses per àrees.  Territori i Sostenibilitat

26.775.160,75 €



Xarxa Viària

Despeses de personal

Despeses de manteniment i conservació xarxa viària

Altres despeses

1.921,68

4.345,99

3.040,00

10.126,18

Dissenya i implementa 
polítiques dirigides a la millora 

de l’accessibilitat i la 
seguretat viària, així  com 

mesures correctores de 
l’impacte ambiental.

Estudis i treballs tècnics 

Expropiacions 483,51

Servei de Programes Europeus

Despeses de personal

Projectes FEDER, PECT

Subvencions per a programes europeus

313,87

65,50

9.555,49

760,62

10.750,91

Assessora els municipis i les 
entitats de les comarques 
gironines en la redacció i 
presentació de projectes  

europeus.

Projectes FEDER, eixos 4 i 6

200,00

Inversions

135,00

Medi Ambient 

Despeses de personal

Estudis i treballs tècnics

Programa de suport als PALS

Programa del Parc Natural del Montseny

Ajuts a propietaris de terrenys forestals i prevenció d’incendis

785,32

110,00

1.090,00

672,17

457,45

370,00

5.898,07

Impulsa solucions 
mediambientals per al territori 
gironí; s’ocupa de la prevenció 

d’incendis i de l’obtenció i 
gestió de la cartografia 

topogràfica digital.
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Infraestructures per a la prevenció d’incendis

391,36

137,00

Semega

Altres despeses

Programa de calderes de biomassa

IRTA 278,00

Consorci de les Vies Verdes

CILMA

109,00

110,12

10,10

Ajuts a consorcis gestors de parcs naturals 530,71

Ajuts a associacions de defensa forestal

Altres ajuts en matèria mediambiental

293,93

502,91

Pressupost de la corporació 2018. Despeses per àrees.  Territori i Sostenibilitat

26.775.160,75 €

Altres despeses 55,43

50,00Consorci de les Gavarres



Assistència i Cooperació
als Municipis
24.187.548,18 €
91,80 %

Habitatge
1.276.722,14 €
4,85 %

Servei
d’Enginyeria
321.051,40 € 
1,22 %

Servei
d’Arquitectura
317.638,21 €
1,20 %

Pressupost de la corporació 2018. Despeses per àrees. Cooperació Local

26.348.723,31 €

Bon Govern, Transparència i Participació
245.763,38 €
0,93 %



Assistència i Cooperació als Municipis

Despeses de personal

Fons de subvencions a ajuntaments

Finançament de les llars d’infants 

Altres ajuts a ajuntaments i a entitats locals

Pla Únic d’Obres i Serveis

Fons d’assistència als consells comarcals

Despeses en estudis, treballs tècnics i altres

Servei d’Arquitectura

Despeses de personal

Servei d’Enginyeria

Despeses de personal

Habitatge

Despeses de personal

Ajuts a ajuntaments i entitats locals

Programa habitatge social Generalitat

Estudis i treballs tècnics

Formació i altres despeses en matèria d’habitatge

Bon Govern, Transparència i Participació

Despeses de personal

Ajuts a ajuntaments

Ajuts a organitzacions no lucratives

Cursos

Estudis tècnics

226,73

11.303,26

5.300,00

1.169,50

1.326,00

4.794,06

68,00

24.187,55

317,64

317,64

321,05

321,05

74,85

617,00

81,00

492,00

11,87

1.276,72

94,76

93,00

30,00

10,00

18,00

245,76

S’ocupa de les accions dirigides a 
subministrar ajuts econòmics als 

ajuntaments, com ara el Pla de 
Finançament Municipal Fons de 
Subvencions, subvencions per a 

obres, convenis per a actuacions 
singulars, el finançament d’interessos 

de préstecs i altres. També Gestiona 
les aportacions al Pla Únic d’Obres i 

Serveis de Catalunya.

Assessora en matèria d’urbanisme i 
arquitectura.

Col·labora en la redacció de projectes  
i en la direcció d’obres. Realitza 

inspeccions d’obres i fiscalitza 
certificacions d’obres del PUOSC.
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Dona suport, assessorament tècnic i 
informació general en matèria de 

transparència, bon govern i 
participació ciutadana a personal 

tècnic i càrrecs electes, i n’ofereix 
també programes de formació.

Dona suport, assessorament tècnic i 
informació general en matèria 

d’habitatge a personal tècnic i càrrecs 
electes, i ofereix programes de 

formació en aquests àmbits.

Pressupost de la corporació 2018. Despeses per àrees. Cooperació Local

26.348.723,31 €



Servei d’Esports
3.031.103,20 € 

8,80 %

Monuments
1.896.816,20 €
5,51 %

Cooperació Cultural
23.655.543,49 € 
68,69%

Comunicació Cultural
837.395,06 €

2,43 %

Centre 
de la Imatge
469.860,75 €
1,36 %

Biblioteques
1.955.541,47 € 
5,68 %

Noves
Tecnologies 

2.594.307,84 €
7,53 %

Pressupost de la corporació 2018. Despeses per àrees. Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar

34.440.568,01 €



Cooperació Cultural

Despeses de personal

Organisme aut. de salut pública, Dipsalut

Conservatori de Música Isaac Albèniz

Fons de Cooperació Cultural Local

Subvencions a ONL i indústries culturals

Subvencions a entitats locals

Fundació Casa de Cultura de Girona

Cooperació universitària

AI Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona

Altres ajuts

Estudis i treballs tècnics i altres despeses

Biblioteques

Despeses de personal

Fons documental de biblioteques

Pla de Biblioteques

Cooperació bibliotecària municipal

Estudis, treballs tècnics i altres despeses

Inversions en equips informàtics

Centre de la Imatge

Despeses de personal

Estudis i treballs tècnics

Altres despeses 

Inversions

Comunicació Cultural

Despeses de personal

Estudis i treballs tècnics

Foment per a edició de llibres i revistes

Ajuts a organitzacions no lucratives

Producció   Quaderns de la Revista de Girona»

Despeses de distribució de publicacions 

Altres despeses

Monuments

Despeses de personal

Pla de Monuments

Subvencions a entitats locals

Despeses d’arrendament i manteniment

Inversions en béns de caràcter historicoartístic

Subvencions a ONL

Estudis i treballs tècnics 

380,00

13.107,42

1.952,01

2.751,30

1.945,00

1.102,43

914,00

524,10

160,00

743,78

75,50

23.655,54

354,28

674,38

550,00

135,11

92,27

149,50

1.955,54

353,13

57,71

56,07

2,95

469,86

188,70

235,00

179,30

128,20

66,00

32,00

8,20

837,40

521,82

1.075,00

124,05

71,95

62,00

32,00

10,00

1.896,82

Gestiona els recursos culturals i 
educatius de proximitat i dona 

suport als creadors, professionals, 
operadors, plataformes i 

emprenedors.

Porta a terme tasques de suport 
tècnic als ajuntaments en 
restauració d'immobles de 

valor patrimonial i cultural;
redacta projectes de 

restauració i porta a terme 
l’execució tècnica; gestiona 

subvencions econòmiques a la 
restauració d'immobles de 

valor patrimonial i cultural. 

Acull, preserva i difon els fons 
d’imatges de la institució, 

bàsicament de caire fotogràfic, 
que constitueixen un patrimoni 

per a la memòria històrica.

Contribueix al desenvolupament 
de les biblioteques públiques de 

les comarques de Girona.
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n
 m
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e
rs
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’€

)

Gestiona l’acció editorial 
mitjançant la publicació de 

produccions pròpies
i dona suport a ajuntaments, 
editors i altres ens per a les 

seves edicions.

(e
n
 m

il
e
rs

 d
’€

)

Servei d’Esports

Despeses de personal

Foment de l’esport a entitats locals

Foment de l’esport a entit. no lucr. i empreses privades

Altres despeses

158,60

1.098,50

1.708,00

66,00

3.031,10

Ofereix ajudes a ajuntaments i 
entitats per organitzar activitats 

esportives i per a obres en 
equipaments relacionats amb 

l’esport.

Noves Tecnologies

Despeses de personal

Manteniment de material informàtic

Subvencions per a noves tecnologies

Inversió en equips i aplicacions informàtiques

Fomenta les noves tecnologies 
en els ens locals i impulsa la 

implantació dels municipis a la 
xarxa telemàtica digital.

830,91

516,00

316,00

80,00

2.594,31

Comunicacions informàtiques

423,60

410,00

Estudis i treballs tècnics

Altres despeses 17,80

»
Pressupost de la corporació 2018. Despeses per àrees. Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar

34.440.568,01 €





Govern
1.385.942,70 € 

10,43 %

Gestió Administrativa 
i Econòmica
984.113,07 €
7,41 %

Informació 
per a la Gestió 
i la Qualitat
482.254,73 € 
3,63 %

Protecció de la Salut
4.009.059,60 € 
30,18 %

Dipsalut és un organisme que exerceix les funcions d’assistència i cooperació als municipis 
en matèria de salut pública

Evolució del pressupost 2014-2018

2014

Polítiques i Promoció
de la Salut

6.423.943,90 € 
48,35 %

11.116
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n 

m
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 d

’�
)

12.013

2015

Distribució per àrees

12.010

2016

12.235

2017

Pressupost de l’organisme autònom 2018Dipsalut 

13.285.314,00 €

13.285

2018



Xaloc és un organisme creat per prestar un servei de recaptació i gestió tributària, 
així com assistència administrativa, econòmica i jurídica als ajuntaments.

Evolució del pressupost 2014-2018

2014
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 d

’�
)

2015

Distribució per àrees

2016 2017

Pressupost de l’organisme autònom 2018Xaloc 

11.040.700,00 €

8.3417.813 8.560 9.290

2018

11.041

Gerència,
Serveis Econòmics 

i Tresoreria
3.755.506,96 €

34,02 %

Serveis Informàtics
i Comunicacions
1.231.271,06 €

11,15 %

Servei d’Assistència
Tècnica
991.615,09 €
8,98 %

Gestió, Recaptació,
Inspecció i Assessoria Jurídica
3.760.509,77 €
34,06 %

Administració
i Organització

1.301.797,12 €
11,79 %



Evolució del pressupost 2014-2018

2014

(e
n 

m
ile

rs
 d

’�
)

2015

Distribució per capítols de despesa

2016 2017

Pressupost de l’organisme autònom 2018Conservatori de Música Isaac Albéniz 

2.827.200,00 €

2.5362.490 2.698 2.740

És el centre de creació i docència musical de les comarques gironines, amb l’objectiu d’oferir als seus alumnes 
una formació integral i de qualitat.

Despeses corrents 
en béns i serveis

251.198,37 €
8,89 %

Despeses 
de personal
2.483.455,94 € 
87,84 %

Altres despeses (financeres, 
transferències corrents 
i inversions reals)
56.110,00 € 
1,98 %2018

2.827

Fons de contingència
36.435,69 €

1,29 %



Semega (Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada) dona suport al sector ramader gironí mitjançant 
l’assessorament tècnic, el desenvolupament tecnològic i la formació.

Estat de previsió de despeses de l’entitat pública empresarial local  2018 Semega

701.700,00 €

Despeses 
de personal
472.733,91 € 
67,37 %

Compres, 
subministraments

i altres
113.344,09 € 

16,15 %

Serveis professionals
independents
115.622,00 € 
16,48 %

1.603 763

Distribució per tipus de despesa

742

Evolució del pressupost 2014-2018

2014
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)

2015 2016 2017

704

SEMEGA

2018

702





19.394 17.397 18.028

Pressupost del 2018Consorci de la Costa Brava 

18.803.580,78 €

Distribució per àreesEvolució del pressupost 2014-2018

2014

(e
n 

m
ile

rs
 d

’�
)

2015 2016 2017

17.892

Serveis Tècnics Generals
208.670,03 € 
1,11 %

Gestió 
Administrativa 

1.357.006,59 € 
7,22 %

Abastament
6.125.683,69 €

32,58 %

Sanejament
  11.112.220,47 €

59,09 %

El Consorci de la Costa Brava gestiona serveis de sanejament d’aigües residuals 
i abastament d’aigua potable als municipis consorciats.

2018

18.803



El Consorci de les Vies Verdes de Girona planifica i gestiona les vies verdes de Girona, se n’ocupa del manteniment, 
en promociona l’ús i dona suport a iniciatives socioculturals relacionades amb aquest entorn.

1.053 529 742

Pressupost del   2018Consorci de les Vies Verdes de Girona

1.188.000,00 €

Despeses 
de personal
372.235,72 € 
31,33 %

Distribució per capítols de despesa

Evolució del pressupost 2014-2018

2014

(e
n 

m
ile

rs
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’�
)

2015 2016 2017

877

Inversions reals
199.000,00 € 

16,75 %

Despeses corrents
en béns i serveis

i despeses financeres
398.676,82 € 

33,56 %

Transferències
corrents i de capital 
212.487,46 € 
17,89 %2018

1.188
Fons de contingència
5.600,00 € 
0,47 %



Pressupost del  2018Consorci de les Gavarres

358.624,11 €

Distribució per capítols de despesa

Evolució del pressupost 2014-2018

2014

(e
n 

m
ile

rs
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’�
)

2015 2016 2017

368

L’objecte del Consorci és la preservació, la revalorització del patrimoni del massís de les Gavarres 
i la promoció del desenvolupament de les activitats econòmiques que siguin compatibles amb les funcions que compleix el massís.

Inversions
reals
61.444,00 € 
17,13 %

Transferències
corrents 

5.000,00 € 
 %1,39

Despeses corrents en béns i serveis
i despeses financeres
95.050,11 € 
26,51 %

Despeses 
de personal

194.250,00 € 
54,17 %

311 308 312

2018

359

Fons 
de contingència

2.880,00 €
0,80 %





Altres 
despeses

 57.500,00 €
0,78 %

Serveis
exteriors

3.966.545,00 € 
54,24 %

Despeses 
de personal

 1.559.015,00 €
21,32 %

L’objecte del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, SA és la promoció i el desenvolupament turístic de les comarques gironines, tant a l’interior com a l’exterior del país, 
amb la finalitat d’optimitzar els resultats de la seva gestió.

7.313.222,00 €

Estat de previsió d’ingressos i despeses del 2018Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, SA 

4.810 6.054 5.934 6.548

Evolució del pressupost 2014-2018

2014 2015
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m
ile
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’�
)

2016 2017

Distribució per tipus de despesa

Subvencions
 1.730.162,00 €

23,66 %

7.313

2018



Despeses 
de personal
9.525.678,00 € 
81,57 %

Serveis exteriors,
tributs i despeses 

financeres 
 1.919.215,00 €

16,44 %

Amortització
de l’immobilitzat
35.100,00 € 
0,30 %

L’objecte de SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL, és l’assistència, el servei social per a nens,
joves, disminuïts físics i ancians, en centres no residencials.

Estat de previsió d’ingressos i despeses de 2018 SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL 

11.677.695,00 €
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’�
)

5.176 6.079 6.366

8.787

2014 2015 2016 2017 2018

11.678

Provisionaments
197.702,00 € 

1,69 %

Evolució del pressupost 2014-2018 Distribució per tipus de despesa



Despeses 
de personal
369.255,66 € 
36,49 %

Serveis exteriors, 
tributs i despeses 

financeres 
600.644,34 € 

59,36 %

Amortització
de l’immobilitzat

 42.000,00 €
4,15 %

Estat de previsió d’ingressos i despeses de la  2018 Fundació Casa de Cultura de Girona
La Fundació Casa de Cultura de Girona té per objecte fomentar la cultura a través de qualsevol 

de les seves manifestacions, especialment en l’àmbit de les comarques gironines.

1.011.900,00 €

977 954 954 995

Evolució del pressupost 2014-2018

2014 2015

(e
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2016 2017

Distribució per tipus de despesa

1.012

2018



Despeses 
de personal
125.053,79 € 
54,76 %

Serveis exteriors 
i despeses financeres

 99.220,54 €
43,44 %

El CILMA constitueix un instrument de cooperació i d’intercanvi per al desenvolupament sostenible als municipis 
de les comarques gironines

Estat de previsió d’ingressos i despeses de 2018 CILMA, Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines 

228.374,33 €
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)

Distribució per tipus de despesa

Evolució del pressupost 2014-2018

2014 2015 2016 2017

207126 126 122

Inversions
2.000,00 € 
0,88 % 

Transferències 
corrents
2.100,00 € 
0,92 % 2018

228
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