CASTELLÓ

Pressupostos 2022: l’any de la recuperació
✓ Dissenyats per a consolidar la recuperació econòmica, enfortir l’escut social i impulsar la
inversió
✓ Incorporen polítiques públiques que permeten una modernització estructural: transició
ecològica i digital, justícia social i econòmica i igualtat de gènere
✓ Canalitzen l’ajuda de la Unió Europea a través dels programes Next Generation i ReactEU
✓ Pressupostos expansius i transversals. Reforcen l’Estat del Benestar i impulsen l’economia
✓ S’inclou una partida reivindicativa estructural de 1.336 M€ fins que es canvie el model de
finançament i un Fons de Transició cap a la nova normalitat per superar la pandèmia amb
1.000 M€
✓ Incorporació dels primers pressupostos participatius que repartiran més de 101 M€
✓ S’alineen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides

PRESSUPOST Global GVA
PRESSUPOST 2021

25.627,6 M €

PRESSUPOST 2022

27.967,5 M €
+ 9,1 %
+ 2.340 M€

PRESSUPOST Operacions No Financeres GVA
VARIACIÓ REAL DE LA DESPESA

PRESSUPOST 2021

19.036 M €

PRESSUPOST 2022

20.703,2 M €
+ 8,8 %
+ 1.666,5 M€

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST NO FINANCER DE LA
GENERALITAT 2007-2022
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Despesa social
➢ La Generalitat inverteix cada

dia 47,4 M€ en DESPESA SOCIAL

(2,45M€ més que en 2021) per a garantir als valencians i valencianes els
serveis bàsics fonamentals
➢LES PRIORITATS DEL CONSELL:

Cada 24 hores, el Govern valencià destina:
21,47 M€ en Sanitat
17,31 M€ en Educació
6,02 M€ en Igualtat i Polítiques Inclusives
1,60 M€ per a Ocupació
979.711 € per a Habitatge
➢El total de la despesa social arriba als 17.300,83 M€, que suposa el 82,23% de la
despesa no financera (sense Cap. III).

Impuls a la recuperació i inversió productiva
▪ Junt al gran esforç social, la Generalitat fa en el Pressupost de 2022 una aposta
decidida per impulsar el teixit de l’economia valenciana: la inversió directa i indirecta
arriba fins als 3.121 M€, un 58,4% més que en 2021, la major de tota la sèrie històrica
▪ Les operacions de capital (VI i VII) reben 8,5 de cada 10 euros dels recursos europeus
per a la reactivació de l’economia i la transformació del model productiu
▪ Els departaments d’impuls als sectors productius augmenten per damunt de la mitjana
del pressupost (21,5%) fins els 3.557,2 M€
+ 28,1 M€ Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació
+148,8 M€ Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
+ 163,8 M€ Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
+192,2M€ Hisenda i Model Econòmic
+98,3 M€ Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

INVERSIONS PROVÍNCIA DE CASTELLÓ
Els pressupostos de la Generalitat contemplen una inversió
territorialitzada en la província de Castelló de:

167,6 M €

+ 14,7 %

Capítols VI (GVA i Sector Públic) i VII

Capítol VI (Inversions reals)

91,8 M €

Capítol VII (Transferències de capital)

75,8 M €

INVERSIONS PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

Els 167,6 M € que rebrà la província de Castelló
suposen el 11% de la inversió ja territorialitzada
(1.527 M€) del capítols VI i VII dels Pressupostos de la
Generalitat, en línia amb el pes poblacional de la
província respecte a la Comunitat Valenciana.

INVERSIONS PROVÍNCIA DE CASTELLÓ
En el Pressupost de la Generalitat de 2022,
la inversió sense territorialitzar dels capítols VI i VII
ascendeix a 1.747,1 M€,
quantitat que representa el 53,3 % del total.

Açò suposa que una part d’eixos 1.747,1 M €
anirà dirigida a la província de Castelló

Capítol IV PROVÍNCIA DE CASTELLÓ (fora de territorialització)
Capítol IV Conselleries

33,6 M €

Capítol IV Organismes Públics

46,7 M €

PRINCIPALS PARTIDES CAP IV CONSELLERIES
Mancomunitat Alto Palancia

PRESSUPOST
250.000

Residència Tercera Edat Morella

1.500.000

Consorci Provincial de Bombers

4.500.000

Centre Penyeta Roja

1.100.000

Centre educatiu Penyeta Roja Diputació

1.927.000

Premis Gaiates

160.000

Promoció valencià en Magdalena

300.000

Consorci Provincial Castelló

600.000

Fundació ValER

2.700.000

PRINCIPALS PARTIDES CAP IV
SECTOR PÚBLIC

PRESSUPOST

Foment del turisme de festivals Mediterranew Fest

250.000

AVI: Parcs Científics Fundació General UJI

350.000

IVACE: Industrialització comarques
IVACE: CEEI Castelló

37.420.000
400.000

IVACE: Fons Compensacio Pla Eòlic

2.640.000

IVAJ: Ajudes ens locals per a programes
juvenils

1.100.000

IVAJ: Mancomunitat Els Ports

134.000

Una resposta a les demandes de Castelló
PRINCIPALS ACTUACIONS TERRITORIALITZADES
➢ Millora infraestructures i equipament educatiu: 58,3 M€
➢ Actuacions de millora infraestructures de sanitat: : 23 M€
➢ Impuls digitalització de la DGTIC: : 15,8 M€
➢ AEROCAS (licitació urbanització de la ZAC): 2,3 M€
➢ Reforma antic Palau de Justícia de Castelló (Borrull): 10,4 M€
➢ Actuacions rehabilitació i regeneració urbana: 11,26 M€
➢ Millora i accessibilitat infraestructures judicials: : 5 M€
➢ Lluita contra el Despoblament: més de 1,5 M€
➢ Atenció a les víctimes del delicte: 1 M€
➢ Inversions per millorar els comerços de Castelló: 9 M€
➢ Rehabilitació edifici de Correus a Castelló (inversió a tres anys): 2,9 M€
➢ Fons de cooperació de municipis turístics: 1,1 M€
➢ Bulevard de La Plana-Castelló de La Plana (inversió a tres anys): : 3,4 M€

DESPESA PER CONSELLERIES

► PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
▪ Municipalisme: El Fons de Cooperació Municipal complementat per la Diputació de
Castelló destina 5,6 M€ als municipis de les comarques de Castelló
▪ Ajudes pera a afavorir l’accés als edificis municipals-ajuntaments i entitats locals
menors: 960.000 €
▪ Despoblament: El Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el
Despoblament contempla més de 1,5 M € per als municipis de Castelló del total de 4
M€ pressupostats per a tota la Comunitat Valenciana
➢ 742.000 € per a la instal·lació de 53 caixers automàtics en pobles en risc
d'exclusió financera en la província de Castelló
▪ Almassora: Adequació de la Comissaria de la Policia Local amb 200.000 €
▪ Peníscola: Rehabilitació integral de l'edifici ‘Centre d'estudis’ amb 200.000 €

► PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
▪ Fons de cooperació de municipis turístics: 1,1 M€ per als municipis de la província que
tinguen reconeguda la condició de municipi turístic
▪ Dinamització turística: 640.000 € per a plans de dinamització turística en municipis del
Penyagolosa, Terres del Maestrat, Plana de l’Arc, Plana Baixa, Els Ports, Espadà-Millars, Alt
Palància i Alt Maestrat
▪ Promoció turística: Diverses accions de promoció i marqueting del producte turístic de
Castelló de la Plana, Montanejos, Segorbe, Peníscola, i de la província de Castelló compten
amb 735.000 €
▪ Plans de Sostenibilitat Turística en Destí: 1,04 M€ per al Ajuntament de Peníscola

▪ Morella- Els Ports: El Centre de Turisme Morella- Els Ports comptarà amb una dotació
de 700.000 € per a funcionament, equipament i mobiliari i 190.000 € per a les accions de
formació turística

► VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
▪ Augment de la dotació per a personal (Capitol 1) que proveeix els 2.199 M (+14,6%)
Objectiu: Donar una millor atenció a la ciutadania
➢ 362 nous professionals
➢ Es multiplica per 2 el ràtio de persones auxiliars de dependència
➢ 260 nous llocs de treball estables
▪ El pressupost del programa d’atenció domiciliària arriba fins als 35,6 M (En 2015: 6,5 M)

➢ Teleassistència avançada: 50.000 nous terminals. Inversió: + 11 M
➢ Centres diürns: 451 noves places
▪ 2.479 noves places residencials (+ 13,5%)

➢ Per a garantir l’articulació del territori, la proximitat a les persones i la vessant
comunitària

► VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA
D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
▪ Actuacions de rehabilitació i regeneració urbana: 11,26M€
➢ Rehabilitació del centre històric d’Onda.
➢ Intervenció sobre el conjunt històric – artístic de Morella.
➢ Actuació del barri de Castalia – La Guinea de Castelló.
▪ Manteniment ordinari i rehabilitació del parc públic: 5M€
➢ Inici de les obres de rehabilitació de Santa Cruz de Tenerife al municipi de
Castelló.
▪ Escut social davant l’emergència habitacional: 3M€
➢ Ajudes al lloguer.
➢ Ajudes directes a entitats locals per a resoldre casos immediats.

▪ Adquisició d’habitatge en la província de Castelló: 6,78M€

► CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC
▪ Patrimoni: 10,4 M€ per a la reforma integral de l’edifici de l’antic Palau de Justícia de la
plaça del Jutge Borrull de Castelló
▪ Balanç 2021 IVF: L’Institut Valencià de Finances compta amb 258 M€ per ampliar el
suport financer a les empreses valencianes afectades per la pandèmia. Des de l’1 de
gener s’han concedit 158 operacions per 19,75 M€ a la província de Castelló:
➢ 867.500 € a través de l'instrument financer FEDER per a 4 operacions
➢ 8,05 M€ a través de línies socials per a 7 operacions
➢ 10,83 M€ a través de línies bonificades per a 147 operacions

▪ Impuls del sector ceràmic: Subvenció de 1M€ a ASCER per al desenvolupament
d'activitats formatives i divulgatives
▪ Xarxa de Càtedres per a la Transformació del Model Econòmic: Subvenció de 50.000 €
a la Universitat de Castelló (UJI)

► CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC
▪ DGTIC: Impuls de la digitalització de l’Administració Valenciana:
➢ Equipament destinat al Consell i Labora en Castelló: 232.200 euros per a
l’adquisició de 150 ordinadors (9%)
➢ Equipament destinat a l’Administració de Justícia en Castelló: 858.814 € per a
l’adquisició de 396 equips informàtics (12%)
➢ Innovació tecnològica educativa:
• 14,3 M€ per a inversió en 3.860 dispositius mòbils i en l'equipament de 3.652
aules digitals interactives amb càrrec als fons de recuperació
• 424.340 € per a l'adquisició de software educatiu i infraestructura de
comunicacions en els centres educatius de la província
▪ Fons Europeus:
➢ Convocatòria de suport a projectes europeus: 121.000 €
➢ Programa Eurodisea en Castelló: 24.000 €

► CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
➢ Millora d’instal·lacions judicials: Més de 5 M€ destinats a les obres de reforma del
Palau de Justícia de Vinaròs, millora d’espais a la Ciutat de la Justícia de Castelló i obres
d’accessibilitat i inclusió per a eliminar barreres arquitectòniques en les seus judicials
➢ Reforços i creació de jutjats: 2 M€ per reforçar la plantilla de les jurisdiccions social i
mercantil i nous jutjats.
➢ Justícia de Proximitat: 0,6 M€ per a la modernització dels jutjats de pau i la posada en
marxa del servei d’assessorament i d’orientació jurídica gratuïta amb Oficines
d’Informació Jurídica de Proximitat i impuls de Mediació.

► CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
▪ Atenció a les víctimes: 1M€ per a la Xarxa d’Oficines d’Atenció a les Víctimes del Delicte,
la creació de dos noves oficines a Nules i Segorbe, així com la nova Oficina especialitzada
de Denúncia de Violència de Gènere a Castelló.
▪ Justícia gratuïta: 4,4 M€ per a consolidar el nostre model a través del torn d’ofici per
advocats i procuradors de la província i serveis de mediació.
▪ Agència Valenciana de Seguretat i Resposta de les Emergències: 5 M€

➢ Millora les bases del servei de bombers i bomberes forestals en Tírig, Benlloch i
Cabanes
➢ Magatzems logístics d’emergències: implantació d’un centre logístic de suport a
les unitats d’intervenció d’emergència

► CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
▪ Infraestructures i equipament educatiu:
58,3 M € per a continuar construint centres educatius, així com dotar-los dels equipaments
necessaris
Entre les obres que està previst finalitzar durant 2022 s’hi troben 4 centres educatius de
nova construcció:

➢
➢
➢
➢

CEIP Jaume I de Vinaròs: 5,8 M €
Aulari de les Useres: 2,8 M €
Aulari de Vilanova d’Alcolea: 2,1 M €
CEIP Alberto Selma de Santa Magdalena de Polpis: 1,3 M €

► CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
▪ Actuacions en matèria cultural:

➢ 1 M€ per a desenvolupar diferents projectes dels pressupostos participatius
Castelló
Els casals del Mas de Sabater de Morella
Residències artístiques Alt Palància
Museu de l'espardenya de Villores
Rehabilitar campanari de les Llàstimes de Sant Mateu
Adquirir i posar en valor la Torre de Benizahat de la Vall
d'Uixó
Adquirir i rehabilitar el Molí de la Cova de Villores
Rehabilitar la Cartoixa de Valldecrist a Altura
TOTAL

65.000
30.000
15.000
160.000
170.000
180.000
385.000
1.005.000 €

➢ 893.000€: rehabilitació del Santuari de Sant Joan de Penyagolosa
➢ 154.410€: dotacions bibliogràfiques a la província de Castelló amb Fons Europeus

► CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL
I SALUT PÚBLICA
▪ Distribució territorial de la inversió: La província de Castelló rebrà 23 M€ en 2022
respecte als 7,1 M€ que va rebre en 2021 (+ 44,62%)
Alguns exemples

➢Urgències de l’Hospital General de Castelló
➢Edifici oncològic de l’Hospital Provincial
➢Ampliació de l’Hospital de Vinaròs
➢Adaptació del centre de salut Constitució de Castelló i les obres del centre de salut
Vinaròs II, d'Orpesa, Forcall o el centre de salut integrat de Benicarló, entre altres

►CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
▪ Els sectors productius de Castelló com la ceràmica poden acollir-se a les ajudes de la 5ª
fase del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana que s’incrementen un 1,63% per als
sectors productius: 43,7 M€
▪ Les comarques de Castelló podran adherir-se a les polítiques d’ocupació del LABORA
dirigides al foment de l’ocupació: 182,9 M€
▪ Nou Pla AVALEM JOVES amb la finalitat de recuperar els principals indicadors del
mercat juvenil de les comarques castellonenques abans de la pandèmia: 64,99 M€

► CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
■

■

■

■

■

Impulsem els Instituts Tecnològics com AICE creixent en més de 6M€, pel que en total
disposaran de 57 M€

Els comerços de Castelló podran optar a inversions per millorar els seus locals
comercials amb unes ajudes de 9 M€
Els ajuntaments de les comarques de Castelló podran modernitzar els seus Polígons
Industrials: 37,42 M€
Destinem 30.000€ per al fòrum internacional QUALICER referent en la industria mundial
del taulell

Conveni amb l’UJI i LABORA per elaborar un pla de transversalitat de gènere en les
polítiques actives d’ocupació: 100.000€

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
►
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Actuacions més destacades
▪ Benlloch: 451.000 € per a la realització d'actuacions en el barranc

▪ Vila-real: 250.000 € per a la modernització de regadiu en la partida Pinella
▪ Cervera del Maestre: 214.370 € per al condicionament de diversos camins
▪ Manteniment infraestructura prevenció d'incendis a la província: 208.000 €

▪ Xilxes: 174.000 € per a la renovació del proveïment d'aigua potable entre el poblat
marítim i poblat interior
▪ El Baix Maestrat: 143.180 € per a la millora d'infraestructures hidràuliques

► CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL,
OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
Distribució territorial de la inversió: La província de Castelló rebrà 41,7 M€ en 2022
➢ Esta xifra representa el 10,8% del total de la Comunitat Valenciana

Actuacions més destacades
▪ Conservació d’infraestructures de transport: 77 M€ per a les zones nord, centre i sud
de la província, dins del pla pluriennal (2021-2025)
▪ AEROCAS: 2,3 M€ licitació del projecte d'urbanització de la Zona d'Activitats
Complementàries (ZAC)
▪ Bulevard de La Plana-Castelló de La Plana: 3,4 M€

► CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES
PÚBLIQUES I MOBILITAT
▪ Reparació dels dics de contenció d'arena i del port de Borriana : 3 M€
▪ Orpesa: 2,8 M€ per a la Senda Litoral Marina d’Or
▪ Benicarló: 680.000 € per a l’estacionament i millora accés platja de la Mar Xica, al
costat del port
▪ Vinaròs: 485.000 € per a l’adequació del moll de Llevant del port
▪ Peniscola: 407.410 € per a millores en el Mirador Torre Badum
▪ Redacció projecte bàsic connexió CV-10/CV-21: 50.000 €

► CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS,
CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
▪ Centre d'Excel·lència Científica: 2 M€ per a la creació d’aquesta institució, que
incorporarà investigadors d'excel·lència internacional al sistema valencià
▪ Rehabilitació de l’edifici de Correus a Castelló: 2,9 M€ (inversió a tres anys)
▪ Obres de l’edifici Facultat CC Salut UJI : 4,5 M€
▪ Actuacions per a lluitar contra la bretxa digital:
➢ Observatori de Bretxa digital: 330.000 €
➢ Pla d’extensió de Banda Ampla total CV: 3,8 M€
➢ Formació en competències digitals: total CV: 400.000 €

► CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA,
COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
▪ Col·laboració amb les universitats públiques en les matèries de participació ciutadana;
transparència i bon govern; cooperació internacional al desenvolupament; Càtedra
de Cooperació i Desenvolupament Sostenible:
➢ Universitat Jaume I: 340.000 €
▪ Foment de la participació ciutadana i de la transparència i el bon govern en l'àmbit
local:

➢Diputació de Castelló: 200.000 €

Pressupostos Participatius
PROPOSTES

PRESSUPOST

PROPOSTES

PRESSUPOST

Construcció plantes compostatge de
residus orgànics

6 M€

Caravana intercultural per a
dinamitzar el territori

100.000€

Rehabilitació Campanari Sant Mateu

160.000€

65.000€

Torre de Benizahat de la Vall d’Uixó

170.000€

Jaciment arqueològic visigot Els Casals
del mas de Sabater

Centre per a persones sense llar

500.000€

Rehabilitació Molí Cova Villores

180.000€

Projecte Vall Capital de la Pau

200.000€

Lloger vivendes Atzeneta del Maestrat

450.000€

Centre transformación restes
agroforestals

50.000€

Parc públic vivendes pobles dels Ports

1,2 M€

Recuperació Masíes de l’interior

350.000€

Rehabilitació xarxa camins rurals

2,5 M€

Ampliació Centre Dia Morella

250.000€

Polígon Industrial pobles nord Ports

18.000€

50.000€

Rehabilitació Cartuja Valldecrist

385.000€

Residència Mancomunitat
Penyagolosa Pobles del Nord

Residencies artístiques i escola d’oficis
en comarca Alto Palancia

30.000€

Encontres perifèrics Joventut i cultura

40.000€

Museu Esparenya a l’aire lliure Villores

15.000€

Pressupostos Participatius Castellò: 16,69 M€
Projectes assignats : 12,72 M€
Partida general territorialitzada : 3.973.402€
Total Comunitat: 101,78 M€

