
HISENDA-SERVEIS ECONÒMICS  
 

Presentació del servei   

L’Àrea d’Hisenda de l’Ajuntament la integren els serveis econòmics 
municipals, que engloben els departaments d’Intervenció i Tresoreria, 
Gestió Tributària i Recaptació. 

 

Quins serveis oferim 

Elaboració del pressupost municipal i de les previsions de recursos i 
crèdits pressupostaris. 

Gestió dels recursos municipals: impostos, taxes i preus públics, entre 
d’altres. 

Assessorament a la resta de les àrees, òrgans i organismes municipals 
en temes de contingut economicofinancer i pressupostari. 

Control intern i control financer de la gestió econòmica, pressupostària 
i financera de tot el perímetre municipal. 

 

Intervenció:  

• Emissió d’informes en matèria economicofinancera i 
pressupostària.  

• Coordinació de la comptabilitat local. 

• Coordinació i supervisió dels comptes anuals. 

Tresoreria:  

• Administració i gestió dels recursos financers,  

• Realització dels cobraments i pagaments de l’Ajuntament, 

• Coordinació dels serveis de Recaptació. 

Gestió Tributària:  

● Quantificació i determinació del deute tributari a través de  
padrons, liquidacions i autoliquidacions, i dels impostos, taxes, 
preus públics i contribucions especials; 

● Tramitació del reconeixement i la comprovació dels beneficis 
fiscals, verificació de dades tributàries, devolucions tributàries, 
etc.; 

● Control de les dades cadastrals i de la gestió territorial, 
mantenint els registres dels béns immobles i l’alteració de les 
seves característiques; 



● Control financer de les entitats dependents de l’Ajuntament o 
que hi estan vinculades (patronats, societats municipals, 
societats mixtes, fundacions, etc.); 

● Interoperabilitat entre les diferents administracions tutelars en 
termes economicofinancers preimpostaris (Direcció General de 
Política Financera, Ministeri d’Hisenda i Administracions i Funció 
Pública). 

 

A qui ens adrecem 

A la ciutadania en general, als nostres contribuents i usuaris de 
serveis; també als proveïdors de serveis i de materials, i a les 
persones que, d’una manera o altra, utilitzin els serveis municipals. 

 

Els nostres compromisos de qualitat 

• Millorar l’ús dels nostres recursos per assolir el màxim amb 
criteris d'eficàcia i eficiència. 

• Millorar els tràmits i processos potenciant la simplificació 
administrativa i l’administració electrònica. 

• Mantenir els nivells de Gestió i Recaptació. 

 

Informació sobre la forma de participació dels usuaris 

Adreça: 
Pl. Joc de la Pilota, 1 
 
Telèfon: 
Tel. 972 250 426 
 
intervenció@castello.cat 
recaptació@castello.cat 
gterritorial@castello.cat 
 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
 
Com mesurem els compromisos 

• Amb l’avaluació dels indicadors i amb el compliment de la Llei de 
transparència, 

• Amb la remesa d’informació obligatòria i periòdica al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i a la Generalitat de 
Catalunya. 

En trobareu informació ampliada a: www.governobertcastello.cat 

 



Compensacions en cas d’incompliment 

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, 
la persona responsable assumeix l’obligació d’informar l’usuari sobre 
les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al 
seu abast per corregir els problemes o insatisfaccions generats, i oferir 
alternatives, si és possible. 

Se n’analitzaran les possibles causes i, si escau, s’implantaran millores 
en els processos amb la finalitat d’evitar que es repeteixi. Així mateix, 
en aquells casos en què l’usuari hagi presentat una queixa, la persona 
responsable del servei li farà arribar: 

a. L’explicació de les circumstàncies que han donat lloc a 
l’incompliment, 

b. La indicació de les mesures correctores que s’han dut a terme 
per evitar la repetició del fet, 

c. Una alternativa, sempre que sigui possible. 

El reconeixement d’un incompliment dels compromisos no donarà lloc 
necessàriament a la tramitació d’un procediment de reclamació 
patrimonial per l’Ajuntament. 

 

Opineu sobre els serveis municipals 

Ajudeu-nos a millorar. Envieu els vostres suggeriments, propostes i 
opinions a: ajuntament@castello.cat 

També posem a la vostra disposició les enquestes de satisfacció que 
trobareu a diferents dependències i equipaments municipals i als webs 
municipals. 

mailto:ajuntament@castello.cat

