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Pressupost de la Diputació de Girona 2015
Presentació

El pressupost corporatiu de la Diputació de Girona per al 2015 augmenta un 4,7 % respecte del de l’any passat. Això vol dir que tornem a les xifres del 2013 i que el 
pressupost de la Diputació per al 2015 és de 113,6 milions d’euros, 5,1 milions més que l’any passat. La diferència és que el 2015 destinarem aquests diners de 
més, exclusivament, a subvencions i ajuts per a inversions a entitats locals, entitats i organismes sense afany de lucre i entitats i organismes que depenen de la 
Diputació.

Tampoc hem escatimat esforços per poder augmentar l’anomenat «Fons de Subvencions», el que permet als ajuntaments finançar inversions, fer obres de 
manteniment i realitzar activitats culturals. 

Com tots sabeu, la crisi ha obligat a les administracions a buscar fórmules per crear xarxes i ajudar-nos per tal que els ciutadans no quedin desatesos en qüestions 
essencials. Aquest 2015 els llaços de col·laboració que hem creat amb la Generalitat de Catalunya es mantenen. Això vol dir que continuem assumint la despesa 
de les llars d’infants municipals, a les quals destinarem 5,3 milions d’euros. I també col·laborem amb el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), al qual 
aportem 2 milions d’euros de general per a despeses de manteniment i 3’8 milions d’euros al PUOSC específic de la Diputació de Girona per a obres de 
manteniment i inversió per als nostres ajuntaments.

També es mantindrà la dotació d’1 milió d’euros del Diplab per fomentar projectes vinculats a l’emprenedoria. Concretament, a partir del gener del 2015 s’obrirà 
una línia d’ajuts a fons perdut per a empreses de recent creació de base tecnològica o que tinguin un component innovador. Des del Diplab també es continuarà 
potenciant el segell de qualitat Girona Excel·lent, que promou l’excel·lència dels productes agroalimentaris de les comarques de Girona, amb el desplegament del 
pla d’acció que ha d’ajudar a les empreses a promocionar els seus productes Girona Excel·lent en l’àmbit nacional i internacional.

Tot això, sense perdre de vista segments de la despesa de gran importància social que pretenem conservar i en alguns casos millorar, com són les àrees de 
cooperació i acció social. Continuarem apostant pel servei de teleassistència, que com sabeu fa ben poc hem reforçat signant un acord de col·laboració amb el 
Departament d’Interior; i des de Presidència, obrirem una nova línia de subvencions dotada amb 400.000 � per a projectes d’inversió per a entitats del tercer sector 
de les comarques gironines, dels quals 250 mil euros són per al 2015.

El pressupost de la Diputació de Girona per al 2015 també para especial atenció en la potenciació de la cultura en tots els àmbits: musical, artístic, biblioteques, 
arxius... I en la col·laboració proactiva amb els ajuntaments, sobretot amb els 140 més petits, perquè puguin millorar la transparència de les seves pàgines web i 
perquè puguin fer el pas cap a l’Administració electrònica amb la posada en marxa del projecte E-SET. Vull destacar l’esforç que ha suposat mantenir les 
aportacions corporatives als organismes autònoms, societats mercantils i altres ens d’obligada tutela.

Memòria de la Presidència
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Un altre dels programes que volem potenciar és «Salut i crisi», de Dipsalut. Si el 2014 partíem d’una dotació d’1 milió cent mil euros per al foment, que s’ha acabat 
incrementant fins arribar a 2 milions euros, aquest 2015 «Salut i crisi» parteix d’1 milió tres-cents mil euros, amb la possibilitat d’afegir-hi més diners si al llarg dels 
propers mesos persisteixen o fins i tot es veuen agreujats els paràmetres socials que van inspirar en el seu dia la creació d’aquest programa. En la línia de donar 
servei als ciutadans en temes bàsics, el nostre organisme de salut pública incrementarà en 300 mil euros el programa de protecció de la salut per combatre la 
legionel·la.

La Xarxa Local de Tributs de la Diputació de Girona (XALOC), organisme d’assistència als ajuntaments, té com a projectes més destacats per a l’exercici vinent la 
posada en funcionament del Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU), que ha de permetre una atenció centralitzada i de millor qualitat als contribuents; el 
desenvolupament dels objectius marcats amb l’Agència Tributària Catalana i els organismes de gestió tributària de les diputacions en el marc de Tributs de 
Catalunya, i la posada a disposició dels ajuntaments que ho sol·licitin de sis nous secretaris interventors.

El Conservatori de Música Isaac Albéniz actualment compta amb 529 alumnes que cursen els nivells elemental, mitjà i grau professional de música. Aquest curs 
s’hi incorporaran noves aules i es milloraran les instal·lacions. Pel que fa la tasca de formació, es realitzaran activitats amb altres escoles de música, com els 
intercanvis i els concerts, i es mantindran altres ensenyaments com l’aula de música antiga i el conjunt-taller de música medieval Cerverí de Girona. Cal destacar 
també la implicació amb el Cor de Cambra per promoure el Cor Jove. 

I també vull recordar que en el pressupost del 2015 s’integren els pressupostos dels consorcis adscrits, a causa del canvi normatiu derivat de l’aprovació de la Llei 
27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local: Consorci de la Costa Brava, Consorci de les Vies Verdes de Girona, Consorci d’Arts Escèniques 
Salt-Girona i Consorci d’Acció Social de Catalunya.

Resta, finalment, considerar que el pressupost de la Diputació de Girona per al 2015 compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària que marca la llei.

Girona, novembre de 2014 

Joan Giraut Cot
President de la Diputació de Girona

2015
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Pressupost de la Diputació de Girona 
Pressupost general 2015

113,55 

12,01 M�

8,34 

2,54 

0,76 

Import

Corporació                                                                          

Dipsalut                                                                                

Xaloc                                                                                      

Conservatori de Música Isaac Albéniz                                     

Semega

Entitat

- 20,56 Ajustaments de consolidació

2015

Total pressupost general consolidat                                  116,64 M�

M�

M�

M�

M�

M�



Pressupost de la Corporació
Evolució 2012 - 2015

98.030

2012 2013

113.648

2014

108.506

El gràfic mostra l’evolució del pressupost
durant els darrers quatre anys

2015
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El gràfic mostra com es desglossen els ingressos, 
en funció de la seva procedència

1. Cessió i participació en els tributs de l’Estat
2. Recàrrec IAE
3. Interessos financers i reintegraments de préstecs
4. Subvencions i alienacions d’inversions
5. Taxes, preus públics i altres ingressos

113.554.000,00 �

105.452

2.115 301

2 3 41

2.286
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3.400
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Pressupost de la Corporació
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Despeses 
en béns 
i serveis

9,5 M�
8,4 %

Subvencions 
a municipis i entitats
69,5 M� 
61,2 %

Fons de 
contingència

1,7 M� 
1,5 %

Inversions
3,3 M� 
2,9 %

2015

Pressupost de la Corporació
Pressupost de despeses per capítols 2015

113.554.000,00 �

Despeses 
financeres

15,1 M� 
13,3 %

Despeses 
de personal

14,4 M�
12,7 %



Règim Econòmic 
i Noves 

Tecnologies
27,4 M�

24,1 %

Cooperació 
Local, Cultural 
i d’Acció Social
54,0 M� 
47,6 %

Òrgans de Govern
21,4 M� 

18,9 %

Acció 
Territorial

10,7 M� 
9,4 %

Pressupost de la Corporació
Pressupost de despeses per àrees 2015

113.554.000,00 �

2015



Òrgans de Govern
21.449.771,43 �

Representació
3.418.712,81 �

15,94 %

Protocol
446.414,10 �
2,08 %

Gabinet
de Presidència
8.241.542,81 �
38,42 %

Difusió
542.649,66 �
2,53 %

Serveis
Lingüístics

206.162,06 � 
0,96 %

Transferències 
Corporatives

6.975.532,75 � 
32,52 %

Diplab
1.000.000,00 �

4,66 %

Comunicació
618.757,24 �
2,89 %

Pressupost de la Corporació
Pressupost de despeses per àrees 2015

2015



Gabinet de Presidència

Despeses de personal

Xaloc

Subvencions a entitats locals

Subvencions a ONL

Altres

Difusió

Despeses de personal

Estudis i treballs tècnics

Lloguers, subministraments i emmagatzematge

Protocol

Despeses de personal

Despeses protocol·làries

Despeses parc mòbil

Representació

Despeses de càrrecs electes

Secretaries dels grups polítics Diputació

Col·laboració projectes

Transferències Corporatives

Patronat de Turisme Costa Brava - Girona 

Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient

Consorci Local i Comarcal de Comunicació

Consorci de les Vies Verdes

Fundació Privada Fira de Girona

Parc Científic i Teconològic UdG

ACM i FCM

Consorci d’Arts Escèniques Salt - Girona

Altres

Serveis Lingüístics

Despeses de Personal

Despeses en correccions i serveis lingüístics

Foment de l’ús de la llengua

Diplab

Estudis i treballs tècnics

Foment de l’emprenedoria

Despeses de divulgació i publicitat

5.416,73

85,26

120,00

304,10

72,50

400,00

117,75

160,00

7,50

291,69

6.975,53

104,51

29,65

72,00

206,16

300,00

440,00

260,00

1.000,00

Realitza tasques 
d’assistència i de 

col·laboració 
immediata en les 

funcions de la 
Presidència.

Dóna suport als 
diferents 

departaments i 
organismes autònoms 

per a l’organització 
i la difusió d’activitats. 

Organitza i gestiona 
el protocol de la 

Diputació.

Despeses que afecten 
els càrrecs electes de 

la Diputació.

Dotacions econòmiques
corresponents a tots els 

ajuts i subvencions que la 
Diputació destina als 

organismes i entitats en els 
òrgans de govern en els 

quals té representació. 

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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Faculta els municipis, les 
institucions i la iniciativa pri-

vada per prendre les decisions 
estratègiques més adients i 

generar activitat econòmica.

S’ocupa de la 
comunicació 

institucional i de la 
relació amb els mitjans.

Comunicació

402,08

4.641,82

1.771,92

1.372,32

53,40

8.241,54

257,65

235,00

36,00

14,00

542,65

375,44

40,00

30,97

446,41
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Òrgans de Govern

Pressupost de la Corporació
Pressupost de despeses per àrees 2015

Altres despeses

Despeses de personal                                                                 155,16

Despeses en comunicació institucional                                     463,60

618,76

2.617,71

261,00

540,00

3.418,71

Consorci d’Acció Social de Catalunya

2015



Assistència i Cooperació
als Municipis
37.494.042,80 �
69,43 %

Participació 
Ciutadana i Habitatge
161.058,90 �
0,30 %

Cooperació 
Esportiva
1.959.737,62 � 
3,63 %

Enginyeria
357.270,26 � 
0,66 %

Arquitectura
318.656,70 �
0,59 %

 Monuments
1.608.979,10 �

2,98 %

Cooperació Cultural
7.612.879,85 � 
14,10 %

Acció Social 
2.064.502,16 �

3,82 %

Comunicació 
Cultural

664.563,72 �
1,23 %

Centre 
de la Imatge
400.566,83 �

0,74 %

Biblioteques
1.270.288,34 � 

2,35 %

Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social
54.006.746,28 �

Pressupost de la Corporació
Pressupost de despeses per àrees 2015

Recerca Local
Francesc Eiximenis

94.200,00 �
0,17 %

2015



Assistència i Cooperació als Municipis

Despeses de personal

Fons de subvencions a ajuntaments

Pla Únic d’Obres i Serveis

Finançament de les llars d’infants 

Altres subvencions a entitats locals

Dipsalut

Despeses en estudis i treballs tècnics

Arquitectura

Despeses de personal

Enginyeria

Despeses de personal

Participació Ciutadana i Habitatge

Despeses de personal

Despeses programa de participació ciutadana

Despeses programa d’habitatge

Cooperació Esportiva

Despeses de personal

Foment de l’esport entitats locals i ONL

Programes esportius a les escoles

Subvencions nominatives

181,09

9.962,00

5.818,76

5.254,38

4.375,47

11.882,40

19,94

37.494,04

318,66

318,66

357,27

357,27

93,56

34,00

33,50

161,06

175,74

1.407,50

135,00

180,00

61,50

1.959,74

Concedeix ajudes 
econòmiques als 

ajuntaments, subministra 
mobiliari urbà, 

subvenciona inversions 
extraordinàries i gestiona 

les aportacions del 
PUOSC.

Assessora en urbanisme i 
arquitectura.

Redacta projectes i duu a 
terme la direcció d’obres 

públiques.

Ofereix ajudes a 
ajuntaments i entitats per 

organitzar activitats 
esportives i per a obres en 

equipaments relacionats 
amb l’esport.
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Dóna suport i 
assessorament; ofereix 

programes de formació als 
municipis en matèria de 
participació ciutadana i 

habitatge.

Altres despeses

Cooperació Local

Pressupost de la Corporació
Pressupost de despeses per àrees 2015

2015



Cooperació Cultural

Despeses de personal

Conservatori de Música Isaac Albèniz

Fundació Casa de Cultura

Fons de Cooperació Cultural Local

Subvencions a entitats locals

Subvencions a ONL i indústries culturals

Cooperació universitària

Altres

Biblioteques

Despeses de personal

Pla de Biblioteques

Cooperació bibliotecària municipal

Fons documental de biblioteques

Estudis i treballs tècnics

Altres

Centre de la Imatge

Despeses de personal

Estudis i treballs tècnics

Altres despeses corrents i d’inversió 

Comunicació Cultural

Despeses de personal

Producció Quaderns de la Revista de Girona

Estudis i treballs tècnics

Custòdia i emmagatzematge de publicacions

Despeses de distribució de publicacions 

Foment per a edició de llibres i revistes

Ajuts ONL suport a la recerca

Altres

Monuments

Despeses de personal

Despeses reparacions, conservació i material tècnic

Pla de Monuments

Inversions en béns de caràcter històrico-artístic

Subvencions a entitats locals

Subvencions a ONL

Altres 

382,37

2.046,07

880,73

1.758,00

776,71

1.198,08

555,30

15,62

7.612,88

386,04

187,00

358,79

287,78

30,00

20,68

1.270,29

323,77

66,10

10,70

400,57

170,96

66,00

226,90

10,00

32,00

143,50

8,00

7,20

664,56

508,98

50,60

800,00

50,00

129,05

32,00

38,35

1.608,98

Gestiona els recursos 
culturals i educatius de 

proximitat i dóna 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 la seva 

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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Acció Social

Despeses de personal

Fons Català de Cooperació

Servei Local d’Orientació Familiar

Servei de Teleassistència

Programa municipal i supramunicipal d’acc. social

Programes diversos per a ONL

Altres

100,46

19,00

78,40

513,54

968,74

384,00

0,36

2.064,50

Gestiona l’acció editorial 
mitjançant la publicació de 

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

seves edicions.

Fomenta les activitats 
solidàries a les comarques 

gironines i la cooperació 
internacional al 

desenvolupament.
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Cooperació Cultural 

Pressupost de la Corporació
Pressupost de despeses per àrees 2015

Acció Social
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Recerca Local Francesc Eiximenis

Foment de publicacions

Foment d’activitats i funcionament de centres

Beques

Altres

54,50

21,30

9,00

9,40

94,20

Agrupa i coordina els 
centres i instituts d’estudis, 

dota d’ajuts la comunitat 
científica investigadora.



Règim Econòmic i Noves Tecnologies
27.388.891,37 �

Tresoreria
15.488.875,47 �
56,55 %

Contractació
1.113.801,23 � 

4,07 %

Serveis Jurídics
471.632,68 � 
1,72 %

Serveis Interns
1.026.080,39 � 

3,75 %

Intervenció
2.544.906,77 �

9,29 %

Recursos Humans
1.068.804,96 �

3,90 %

Arxiu General
351.766,76 � 
1,29 %

Sistemes 
i Tecnologies 
de la Informació
2.066.861,19 �
7,55 %

Secretaria 
General
2.002.412,39 �
7,31 %

Promoció 
Econòmica

918.425,13 �
3,35 %

Unitat 
de Gestió de la 

Informació
335.324,40 �

1,22 %

Pressupost de la Corporació
Pressupost de despeses per àrees 2015
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Sistemes i Tecnologies de la Informació

Despeses de personal

Estudis i serveis externs 

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 i digital.
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m
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Tresoreria

Despeses de personal

Interessos deute

Amortització deute

Es fa càrrec de la gestió 
dels pagaments i els 

ingressos que 
corresponen a la 

corporació.

348,63

504,00

14.595,00

1,25

15.488,88

674,06

290,60

337,00

284,00

2.066,86

Recursos humans

Despeses de personal

Despeses socials

Beques UdG

Altres

Serveis interns

Despeses de personal

Manteniment

Inversions

Estudis i treballs tècnics

(e
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m
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)

Secretaria General

Despeses de personal

Butlletí Oficial de la Província

Despeses en arrendaments i assegurances

Inversió 

Altres

Serveis Jurídics

Despeses de personal

Despeses jurídiques

Arxiu General

Despeses de personal

Custòdia i consulta de documents

Altres

Contractació

Despeses de personal

Despeses de manteniment i subministraments

Servei de seguretat

Altres

Altres

Promoció Econòmica

Despeses de personal

Reunions i conferències

Foment de la promoció econòmica als ens locals
Foment de la promoció econòmica a ONL

80,00

54,00

5,00

12,00

2.002,41

462,13

9,50

471,63

291,66

13,30

11,81

351,77

330,50

606,50

140,00

6,80

1.113,80

461,05

396,00

158,00

6,25

1.068,80

372,43

12,32

245,90

178,72

5,70

918,42

336,08

126,00

494,00

70,00

1.026,08

712,22

1.750,00

2,60

2.544,91

Intervenció

Altres

S’ocupa del control i la 
fiscalització interna de la 

gestió econòmica i 
pressupostària.

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 plans 
organitzatius, selecció de 

personal, relacions 
laborals i formació 

contínua.

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.

Despeses de personal

Fons de contingència

Règim Econòmic

Pressupost de la Corporació
Pressupost de despeses per àrees 2015

Noves Tecnologies
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115,57

186,50

4,75

Unitat de Gestió de la Informació

Altres

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
Despeses de personal

1.497,41

301,00

Conservació d’edificis i estudis tècnics

Tributs 53,00

Treballs tècnics 35,00

Estudis i treballs tècnics 47,50

Estudis i treballs tècnics 103,35

28,50Foment organitzacions no lucratives

80,09Estudis i treballs tècnics

Suport financer a entitats locals 40,00
Altres

Comunicacions informàtiques 79,20

402,00

335,32

Estudis i treballs tècnics 30,00



Acció Territorial
10.708.590,92 �

Medi Ambient
4.214.352,81 � 

39,35 %

Xarxa Viària 
6.361.515,64 � 
59,41 %

Programes Europeus
132.722,47 � 

1,24 %

Pressupost de la Corporació
Pressupost de despeses per àrees 2015

2015



Xarxa Viària

Despeses de personal

Despeses manteniment i conservació xarxa viària

Despeses en subministraments

Altres

Medi Ambient 

Despeses de personal

Estudis i treballs tècnics

Programa de suport als PALS

Programa Parc Natural del Montseny

Ajuts propietaris terrenys forestals i prevenció incendis

Ajuts en matèria mediambiental

Aportacions nominatives

1.861,52

1.572,00

735,50

105,00

6.361,52

494,35

143,47

473,50

740,00

235,00

117,33

411,60

4.214,35

Dissenya i implementa 
polítiques dirigides a la 

millora de l’accessibilitat i 
la seguretat viària, així  

com mesures correctores 
de l’impacte ambiental.

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.

(e
n 

m
ile

rs
 d

’�
)

Infraestructures per a la prevenció d’incendis

410,00

525,00Semega

14,10

Acció Territorial

Pressupost de la Corporació
Pressupost de despeses per àrees 2015

Altres despeses

Estudis i treballs tècnics 

2.040,50Expropiacions i inversions en la xarxa viària

27,00

Programes Europeus

Despeses de personal

Cursos i treballs tècnics

Subvencions per a programes europeus

59,12

13,60

54,50

5,50

132,72

Assessora els municipis i 
les entitats de les 

comarques gironines en la 
redacció i presentació de 

projectes  europeus.

Quotes entitats

Programa calderes de biomassa

Inversió granja de Monells 250,00

400,00

2015

20,00Inversions en edificis i altres construccions



Pressupostos 
dels ens dependents
2015



Govern
2.375.543,37 � 
19,77 %

Gestió 
administrativa 
i econòmica
824.208,53 � 
6,86 %

Informació 
per a la gestió 

i la qualitat
446.675,12 � 

3,72 %

Protecció 
de la salut
3.803.910,08 � 
31,67 %

Pressupost de l’organisme autònom 

Dipsalut

Dipsalut és un organisme que presta les funcions 
d’assistència i cooperació als municipis

en matèria de salut pública

12.012.600,00 �

2012

Evolució del pressupost
2012-2015

9.344

2013

11.774

2014

Polítiques 
i promoció
de la salut

4.562.262,90 � 
37,98 %

(e
n 

m
ile

rs
 d

’�
)

11.116

(e
n 

m
ile

rs
 d

’�
)

12.013

2015

Distribució per àrees



Pressupost de l’organisme autònom 

Xaloc
Xaloc és un organisme creat per donar un servei

de recaptació i gestió tributària, així com assistència administrativa,
econòmica i jurídica als ajuntaments.

Gerència,
intervenció 
i tresoreria
2.338.905,38 � 
28,04 %

Serveis 
informàtics
i comunicacions
814.986,41 �
9,77 %

8.340.824,15 �

2012

6.485

2013

7.753

(e
n 

m
ile

rs
 d

’�
)

8.341

Evolució del pressupost
2012-2015

2015

Servei 
d’assistència
i formació
836.320,42 � 
10,03 %

Gestió, recaptació,
inspecció 

i assessoria 
jurídica

3.076.076,23 �
36,88 %

Administració
i organització

1.274.535,71 �
15,28 %

Distribució per àrees

7.813

2014



És el centre de creació i docència musical de les comarques 
gironines, amb vocació d’oferir als seus alumnes 

una formació integral i de qualitat.

Pressupost de l’organisme autònom 

Conservatori de Música Isaac Albéniz

Despeses corrents 
en béns i serveis

224.100,00 � 
8,83 %

Despeses 
de personal
2.278.633,53 � 
89,85 %

2.536.118,53 �

2012 2013

2.310

Evolució del pressupost
2012-2015

Altres
(despeses financeres, 
transferències corrents, 
i inversions reals)
33.385,00 � 
1,32 %

2014

2.426

(e
n 

m
ile

rs
 d

’�
)

2.490

2015

2.536

Distribució per capítols de despesa



Semega (Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica 
Aplicada) dóna suport al sector ramader gironí a través de 

l’assessorament tècnic, el desenvolupament tecnològic i la formació.

Estat de previsió de despeses de l’Entitat 
Pública Empresarial Local 

Semega

762.600,00 �

Despeses 
de personal
505.387,00 � 
66,27 %

Despeses corrents 
en béns i serveis

187.213,00 � 
24,55 %

Passius 
financers

70.000,00 � 
9,18 %

1.558

2012

1.307

2013

Evolució del pressupost
2012-2015

(e
n 

m
ile

rs
 d

’�
)

2014

1.603

2015

763

Distribució per capítols de despesa



Serveis tècnics
generals
143.911,17 � 
0,83 %

Gestió 
administrativa 
1.168.625,69 � 

6,72 %

Reutilització
151.100,00 � 

0,87 %

Abastament
5.160.238,62 � 

29,66 %

Pressupost del

Consorci de la Costa Brava
El Consorci de la Costa Brava gestiona serveis de sanejament

d’aigües residuals i abastament d’aigua potable als 
municipis consorciats.

17.396.750,00 �

2012

Evolució del pressupost
2012-2015

22.595

2013

20.136

2014

Sanejament
10.772.874,52 � 
61,92 %

(e
n 

m
ile

rs
 d

’�
)

19.394

(e
n 

m
ile

rs
 d

’�
)

17.397

2015

Distribució per àrees



Inversions
reals
11.521,60 � 
2,18 %

Transferències
corrents 

29.000,00 � 
5,48 %

Despeses corrents
en béns i serveis

i despeses financeres
223.405,95 � 

42,20 %

Pressupost del

Consorci de les Vies Verdes de Girona

El Consorci de les Vies Verdes de Girona planifica i gestiona les vies verdes de Girona,
s’ocupa del seu manteniment, en promociona l’ús i dóna suport a iniciatives socioculturals 

relacionades amb aquest entorn.

529.360,25 �

Evolució del pressupost
2012-2015

2012

1.049

2013

Despeses 
de personal
265.432,70 � 
50,14 %

(e
n 

m
ile

rs
 d

’�
)

706

(e
n 

m
ile

rs
 d

’�
)

1.053

2014

529

2015

Distribució per capítols de despesa



Inversions
reals
2.500,00 � 
0,77 %

Transferències
corrents 

75.000,00 � 
23,00 %

Despeses corrents
en béns i serveis
i despeses financeres
248.500,00 � 
76,23 %

Pressupost del

Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona

El Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona gestiona El Canal, Centre d’Arts Escèniques de Salt 
i l’oferta escènica compartida entre Girona i Salt, amb l’objectiu de potenciar l’escena catalana 

i convertir aquests municipis en capitals escèniques europees.

326.000,00 �

Evolució del pressupost
2013-2015

2013

(e
n 

m
ile

rs
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’�
)

320

(e
n 

m
ile

rs
 d

’�
)

326

2014

326

2015

Consorci d’Arts Escèniques
Salt-Girona

Distribució per capítols de despesa



Despeses 
de personal
13.605,36 � 

32,25 %

Despeses corrents
en béns i serveis
28.578,94 � 
67,75 %

Pressupost del

Consorci d’Acció Social de Catalunya
El Consorci d’Acció Social de Catalunya promou el desenvolupament de polítiques en l’àmbit 

dels serveis socials. Fomenta la investigació, la recerca i la col·laboració entre administracions 
en la gestió i prestació d’aquests serveis.

42.184,30 �

Evolució del pressupost
2012-2015

2013

(e
n 

m
ile

rs
 d

’�
)

105

(e
n 

m
ile

rs
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’�
)

45

2014

42

20152012

70

Distribució per capítols de despesa
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