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I. Preàmbul
Dins de les formes d’actuació i execució de les polítiques públiques es troba la tradicionalment
denominada “de foment”. Com a política incentivadora, aquesta activitat es dirigeix a fomentar una
utilitat o un interés social o a promoure la consecució d’un fi públic, que poden ser duta a terme tant
per persones físiques com per entitats públiques i privades.
Las mesures de foment que es materialitzen a través de les subvencions, que són una part
important de l’activitat financera del sector públic, han de ser concordes amb les demandes socials
i permetre una millora en la distribució dels fons públics, atés que aquests són aportats per la
ciutadania a través de la contribució fiscal.
La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives és el màxim òrgan encarregat
de la direcció i l’execució de la política del Consell en matèria de polítiques de prestació social,
serveis socials, dependència, persones amb discapacitat, família, majors, menors, adopcions,
joventut, dona, igualtat, immigració i voluntariat social, segons disposa l’article 1 del Decret
5/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
De les polítiques enumerades són molt importants les que es materialitzen a través d’ajudes o
prestacions que queden fora del concepte de subvenció, ja que tenen caràcter de dret subjectiu i una
regulació específica per llei, com són les prestacions de la dependència, la renda valenciana
d’inclusió, les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre les dones, etc. Aquest Pla
Estratègic de Subvencions no recull aquestes ajudes i prestacions, i tampoc inclou les accions
concertades que ha realitzat la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que
tenen una regulació específica.
És criteri general del Pla Estratègic de Subvencions de la Vicepresidència i Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives que les subvencions s’atorguen a través del règim de concurrència
competitiva, no solament per ser el procediment ordinari de concessió que estableix l’article 163 de
la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i
de subvencions, sinó perquè amb aquest s’observen els principis de publicitat i transparència, així
com l’objectivitat, la igualtat i la no-discriminació en la concessió de les subvencions. A més, el
règim de concurrència competitiva afavoreix un augment de la participació de les persones o les
entitats implicades en l’àmbit de les polítiques socials. Excepcionalment, es concediran amb
caràcter nominatiu les subvencions que, per característiques peculiars justificades degudament, no
puguen subjectar-se als principis assenyalats.

Aquest Pla Estratègic de Subvencions de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives és un instrument que, delimitat en el temps per als exercicis 2018, 2019 i 2020, ha de
servir per a comprovar l’eficàcia en la gestió de les seues polítiques públiques i també per a donar
compte de la implicació d’aquesta amb la societat mitjançant la subvenció de les activitats o els
programes que repercutisquen en la millora de la qualitat de vida dels valencians i les valencianes,
especialment dels col·lectius més vulnerables o desfavorits i necessitats de protecció pública.

II. Fonamentació
El Pla Estratègic de Subvencions és un instrument en el qual conflueixen:
1) La materialització dels principis que regulen la concessió de les subvencions i la justificació
d’aquestes.
2) La planificació de la política en la matèria de foment d’activitats d’utilitat pública o interés
social o de promoció d’una finalitat pública d’un departament determinat.
3) I les mesures de control de les subvencions que, mitjançant una avaluació, permeten una millora
de les subvencions futures amb les correccions oportunes que es consideren, ja que qualsevol pla
ha de recollir el seguiment i el control de l’activitat subvencional.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix en l’article 8.1 que “els
òrgans de les administracions públiques o d’uns ens qualssevol que proposen l’establiment de
subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un Pla Estratègic de Subvencions els
objectius i els efectes que es pretenen amb l’aplicació d’aquestes, el termini necessari per a la
consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament i, en qualsevol cas, se supeditaran al
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària”.
El Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, ordena en el títol preliminar, capítol III, secció primera,
articles 10 a 15, els dos inclusivament, els plans estratègics de subvencions, i estableix els
principis rectors, els àmbits, el contingut, la competència per a la seua aprovació, el seguiment i els
efectes del seu compliment.
Per la seua banda, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector
públic instrumental i de subvencions, assenyala en l’article 164, lletra a, que “les conselleries que
tinguen previst atorgar subvencions hauran d’elaborar, amb caràcter previ, un Pla Estratègic de
Subvencions, en el qual s’integraran les subvencions que pretenguen atorgar tant els òrgans com
els organismes públics dependents d’aquestes, i la legislació estatal bàsica en determinarà el
contingut. Aquests plans tindran un període de vigència de tres anys, llevat que resulte oportú
fixar-hi una durada diferent, prèvia justificació de la naturalesa peculiar del sector afectat, i
s’ajustaran al que es preveu en els escenaris pressupostaris plurianuals als quals es refereix
l’article 27 d’aquesta llei”.
En l’àmbit de la Generalitat, aquests plans hauran de ser aprovats, de conformitat amb
l’article 160.2.a de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, per les persones titulars de les
conselleries, tant per als departaments com per als organismes públics vinculats o dependents.

III. Definició del Pla Estratègic de Subvencions de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives
El present pla es defineix com un instrument de gestió, planificació i control de les polítiques
públiques de contingut subvencional de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, i és una eina al servei de la ciutadania.
Aquest pla manca de rang normatiu. Té caràcter programàtic, el contingut no generarà drets ni
obligacions i l’efectivitat d’aquest estarà condicionada a la posada en marxa de les diferents línies
de subvenció, atenent les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

IV. Objectius estratègics
Des de les competències que s’atorguen pel Consell a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat
i Polítiques Inclusives, a través del Decret 103/2015, de 7 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura
bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, en matèria de prestacions socials,
serveis socials, dependència, persones amb discapacitat, família, majors, menors, adopcions,
joventut, dona, igualtat, immigració i voluntariat social, aquest Pla Estratègic de Subvencions pretén
els principals objectius següents:
1. Donar resposta a les necessitats bàsiques de les persones a través dels serveis socials de les
entitats locals mitjançant l’atenció, l’avaluació i l’assignació de prestacions, recursos i programes
d’intervenció.
2. Incentivar l’estudi i la formació en matèries relacionades amb les necessitats i els recursos de les
polítiques inclusives a la Comunitat Valenciana.
3. Atendre i previndre els problemes específics de les persones majors.
4. Fomentar l’envelliment actiu i la participació de les persones majors en la societat.
5. Garantir els serveis residencials i diürns a les persones majors.
6. Protegir les víctimes de violència sobre la dona.
7. Previndre i atendre l’exclusió social de les dones.
8. Fomentar la igualtat de gènere.
9. Previndre i protegir la infància i adolescència en situació de risc i promoure’n la inserció social.
10. Donar suport a joves extutelats en mesures d’emancipació i autonomia personal.
11. Promoure els drets de la infància a través de la participació d’aquest com a ciutadania activa.
12. Promoure la inclusió de les persones amb diversitat funcional en la vida social, laboral i
cultural.
13. Potenciar l’autonomia personal i l’eliminació de barreres.
14. Garantir els serveis d’atenció social a les persones amb diversitat funcional.

15. Afavorir la participació de la societat en accions del voluntariat.
16. Fomentar la integració social i millorar l’atenció de les persones immigrants.
17. Potenciar la inclusió social de les persones o les famílies en situació de vulnerabilitat.
18. Fomentar el valor de la diversitat com a eina de cohesió i enriquiment social.
19. Donar suport a la cohesió familiar.
La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives exerceix la competència
en matèria de joventut a través de l’organisme autònom Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), que
elaborarà un Pla Estratègic de Subvencions propi.

V. Principis
Aquest Pla Estratègic de Subvencions de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives es regirà pels principis següents:
1) Publicitat i transparència en la concessió de les subvencions.
2) Concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, que suposa l’obligació d’explicitar i
publicar les bases reguladores amb caràcter previ a les convocatòries, mitjançant el sistema de
concurrència competitiva fixant criteris de valoració determinats prèviament.
3) Eficàcia en el compliment dels objectius que s’han fixat per al període determinat.
4) Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics.

VI. Àmbit subjectiu i temporal
Aquest Pla Estratègic de Subvencions abasta totes les subvencions que s’ordenen, es
convoquen i es gestionen pels diferents òrgans superiors i directius de la Vicepresidència i
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
De conformitat amb la previsió de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic
instrumental i de subvencions, que estableixen un període de vigència de tres anys per als plans
estratègics de subvencions, llevat que el sector afectat tinga una naturalesa especial (i en aquest
àmbit no s’observarà aquesta excepció), aquest Pla Estratègic de Subvencions de la
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives tindrà vigència en el període
2018-2020.

VII. Modalitats de concessió
Les subvencions recollides en aquest Pla Estratègic de Subvencions seran atorgades
conforme als articles 163 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda
Pública, del sector públic instrumental i de subvencions:

a) En règim de concurrència competitiva
La concessió de les subvencions s’estableix mitjançant un ordre de prelació de les
sol·licituds presentades conforme als criteris de valoració fixats en les bases reguladores i en la
convocatòria.
Aquestes bases reguladores tindran la consideració de disposicions de caràcter general i la
persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives les aprovarà
mitjançant ordre.
En l’annex I s’estableix la relació de subvencions de concessió genèrica en règim de
concurrència competitiva. Per a cada una d’aquestes, s’indica el programa al qual pertanyen, els
objectius estratègics amb els quals es relaciona, les àrees de competència afectades, els sectors als
quals es dirigeix, els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir amb l’aplicació d’aquestes,
el termini necessari per a la seua consecució, l’àmbit temporal, els costos previsibles (dotació
pressupostària establida per a l’any 2018 i projecció per als anys 2019 i 2020), les fonts de
finançament, el pla d’acció, el calendari i els indicadors de seguiment i avaluació. Per a poder
avaluar l’impacte de gènere de cada línia de subvenció, els indicadors de seguiment i avaluació
referits a persones físiques seran desagregats per sexe.

b) Per concessió directa
La concessió d’aquestes subvencions està prevista nominativament en els pressupostos
anuals de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Es formalitzarà de
manera habitual mitjançant l’instrument jurídic de conveni o resolució quan tinguen la naturalesa de
despeses corrents (capítol IV) i sempre per conveni quan es tracte de subvencions de capital
(capítol VII).
L’annex II recull la relació de subvencions de concessió directa, que per així requerir-ho el
règim singular han de ser configurades en un temps determinat. Per això només es reflecteixen les
quanties econòmiques de l’any 2018, no obstant haver-hi una continuïtat històrica d’aquestes
subvencions en l’àmbit de les polítiques d’igualtat i inclusió social per a les administracions locals
a la Comunitat Valenciana. Per part de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives hi ha voluntat de materialitzar, en la normativa que regule el nou sistema dels serveis
socials a la Comunitat Valenciana, instruments que garantisquen l’estabilitat d’aquestes
transferències a les entitats locals en un marc plurianual.

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I
POLÍTIQUES INCLUSIVES 2018-2020

ANNEX I

SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Programa: 311.10 DIRECCIÓ I SERVEIS SOCIALS
A. Objectiu estratègic:
2. Incentivar l’estudi i la formació en matèries relacionades amb les necessitats i els recursos
de les polítiques inclusives a la Comunitat Valenciana.
B. Línia de subvenció: S5165 Beques programa de planificació de Serveis Socials
Àrees de competències afectades:
Àmbit competencial de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
Sectors als quals es dirigeix:
Persones amb titulació universitària.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Col·laborar en la realització dels mapes de necessitats i recursos socials de la Comunitat
Valenciana.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

68.720 €

Manteniment

Manteniment

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant el primer trimestre de l’any.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de persones beneficiàries.

Programa: 311.10 DIRECCIÓ I SERVEIS SOCIALS
A. Objectiu estratègic:
2. Incentivar la investigació i la formació en matèries relacionades amb les necessitats i els
recursos de les polítiques socials a la Comunitat Valenciana.
B. Línia de subvenció: S5179 Premis innovació en Serveis Socials
Àrees de competències afectades:
Àmbit competencial de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
Sectors als quals es dirigeix:
Administracions públiques valencianes i entitats sense ànim de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Reconéixer i valorar les bones pràctiques en serveis socials desenvolupades a centres, serveis i
programes, part dels i les professionals públics, així com per les entitats d’acció social, en
l’àmbit de la prevenció social, la protecció a les persones i les seues famílies, l’autonomia
personal i la promoció de la inclusió.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

24.000 €

Manteniment

Manteniment

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant el primer trimestre de l’any.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de premis concedits.

Programa: 311.10 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS
A. Objectiu estratègic:
2. Incentivar l’estudi i la formació en matèries relacionades amb les necessitats i els recursos
de les polítiques inclusives a la Comunitat Valenciana.
B. Línia de subvenció: S5182 Beques de pràctiques professionals en matèria de polítiques
públiques, dret, economia, documentació i estadística
Àrees de competències afectades:
Àmbit competencial de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Sectors als quals es dirigeix:
Persones amb titulació universitària.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Col·laborar en la planificació, l’estudi i l’avaluació de les polítiques inclusives de la
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2010

82.470 €

Manteniment

Manteniment

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 1/2017, de 25 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’aproven les bases i es convoquen sis beques per a la realització de
pràctiques professionals en la Delegació del Consell per al Model Social Valencià.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant el primer trimestre de l’any.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de persones beneficiàries.

Programa: 313.10 SERVEIS SOCIALS
A. Objectiu estratègic:
4. Fomentar l’envelliment actiu i la participació de les persones majors en la societat.
B. Línia de subvenció: S2188 Programes de tercera edat
Àrees de competències afectades:
Persones majors.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense ànim de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Finançament de programes d’oci i temps lliure dirigits a persones majors.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

1.500.000 €

Actualització

Actualització

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 8/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en
matèria de serveis socials especialitzats de persones majors.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de
subvencionades, nombre de participants.

subvencions

concedides,

nombre

d’actuacions

Programa: 313.10 SERVEIS SOCIALS
A. Objectiu estratègic:
3. Atenció i prevenció dels problemes específics de les persones majors.
B. Línia de subvenció: S2736 PEI d’emergència i desenvolupament personal
Àrees de competències afectades:
Persones majors
Sectors als quals es dirigeix:
Persones majors de 60 anys amb problemes motors i/o sensorials.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Prestacions econòmiques individualitzades per a afavorir l’autonomia personal en persones
majors de 60 anys amb problemes motors i/o sensorials.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

500.000 €

Actualització

Actualització

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 8/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en
matèria de serveis socials especialitzats de persones majors.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de subvencions
subvencionades, nombre de persones beneficiàries.

concedides,

nombre

d’actuacions

Programa: 313.10 SERVEIS SOCIALS
A. Objectiu estratègic:
4. Fomentar l’envelliment actiu i la participació de les persones majors en la societat.
B. Línia de subvenció: Programa de vacances socials (subvencions en espècie)
Àrees de competències afectades:
Persones majors
Sectors als quals es dirigeix:
Persones majors de 65 anys o les persones majors de 60 sempre que acrediten que són
pensionistes.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Finançar activitats d’oci i temps lliure per a les persones majors a través de programes de
vacances socials.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal

2018

2019

2020

Import Conselleria

1.276.200 €

Manteniment*

Manteniment*

Altres aportacions
externes:
Aportacions usuaris:

2.400.000 €

TOTAL CONTRACTE

3.676.200 €

*Contractes administratius biennals.
Pla d’acció: bases reguladores.
Calendari:
En convocatòria única. Es preveu la seua convocatòria durant el segon quadrimestre de l’any
anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de places oferides, nombre de sol·licitants, nombre de persones beneficiàries.

Programa: 313.10 SERVEIS SOCIALS
A. Objectiu estratègic:
3. Atenció i prevenció dels problemes específics de les persones majors.
4. Fomentar l’envelliment actiu i la participació de les persones majors en la societat.
B. Línia de subvenció: Programa de termalisme social (subvencions en espècie)
Àrees de competències afectades:
Persones majors
Sectors als quals es dirigeix:
Persones majors de 65 anys o les persones majors de 60 sempre que acrediten que són
pensionistes.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Finançar estades i tractaments en establiments termals per a persones majors, així com
desenvolupar programes de prevenció i promoció de la salut.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal

2018

2019

2020

Importe GVA

1.881.942,99 €

Manteniment*

Manteniment*

Altres aportacions
externes:
Aportacions usuaris

1.833.843,81 €

TOTAL CONTRACTE

3.715.786,80 €

*Contractes administratius biennals.
Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 3/2016, de 17 de febrer, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de places
per a estades a balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa termalisme valencià).
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de places oferides, nombre de sol·licitants, nombre de persones beneficiàries.

Programa: 313.30 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
A. Objectiu estratègic:
9. Promoció dels drets de la infància a través de la seua participació com a ciutadania activa.
B. Línia de subvenció: S5168 Programes infància entitats locals i ajuntaments
Àrees de competències afectades:
Infància i adolescència.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats locals.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Promoció de programes de participació infantil i programes de promoció dels drets de la
infància duts a terme per entitats locals de la Comunitat Valenciana.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

300.000 €

Creixement

Creixement

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases convocatòria.
ORDRE 6/2017, de 20 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual es van aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions
dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant el primer trimestre de l’any.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació: nombre de sol·licituds, nombre de subvencions
concedides, nombre d’actuacions realitzades, nombre de xiquets i xiquetes participants en les
actuacions.

Programa: 313.30 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
A. Objectiu estratègic:
6. Prevenció, protecció i inserció social de la infància i adolescència en situació de risc.
B. Línia de subvenció: S1327 Centres de dia privats d’infància i adolescència
Àrees de competències afectades:
Infància i adolescència.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense finalitat de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Actuacions dirigides a previndre i impedir potencials situacions de desprotecció social de
xiquets, xiquetes o adolescents.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

4.800.000 €

*

*

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE
*Canvi de model de gestió.

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 8/2016 de 8 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives,
per la qual s’aproven les bases reguladores de concessió de subvencions dirigides a centres de
dia, programes de prevenció, protecció i inserció de menors en situació de risc o amb mesures
jurídiques de protecció i programes d’emancipació i autonomia personal de joves extutelats
que hagen aconseguit la majoria d’edat.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant el primer trimestre de l’any.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds presentades, nombre de subvencions concedides, nombre de places,
nombre de xiquets i xiquetes atesos per programes.

Programa: 313.30 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
A. Objectiu estratègic:
6. Prevenció, protecció i inserció social la infància i adolescència en situació de risc.
B. Línia de subvenció: S4976 Programes de prevenció i protecció d’infància i adolescència
Àrees de competències afectades:
Infància i adolescència.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense ànim de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Foment de programes de prevenció, especialment d’abusos sexuals, i promoció de l’acolliment
familiar.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018
354.640

€

2019

2020

Actualització

Actualització

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE
Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 8/2016 de 8 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives,
per la qual s’aproven les bases reguladores de concessió de subvencions dirigides a centres de
dia, programes de prevenció, protecció i inserció de menors en situació de risc o amb mesures
jurídiques de protecció i programes d’emancipació i autonomia personal de joves extutelats
que hagen aconseguit la majoria d’edat.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant el primer trimestre de l’any.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de subvencions concedides per programes,
d’actuacions realitzades per programes, nombre de xiquets i xiquetes atesos.

nombre

Programa: 313.30 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
A. Objectiu estratègic:
2. Incentivar l’estudi i la formació en matèries relacionades amb les necessitats i els recursos
de les polítiques inclusives a la Comunitat Valenciana.
B. Línia de subvenció: S5174 Beques per a la realització d’estudis en temes d’infància i
adolescència
Àrees de competències afectades:
Infància i adolescència.
Sectors als quals es dirigeix:
Persones amb titulació universitària
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Col·laboració en estudis en matèries d’infància i adolescència.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

60.100 €

Actualització

Actualització

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE
Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 3/2017, de 6 de juny, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la
realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competència en matèria
d’infància i adolescència.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant el primer trimestre de l’any.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de persones beneficiàries.

Programa: 313.30 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
A. Objectiu estratègic:
8. Suport en mesures d’emancipació i autonomia personal a joves extutelats.
B. Línia de subvenció: S6585 Programes d’emancipació i autonomia personal
Àrees de competències afectades:
Infància i adolescència.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense ànim de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Suport als programes d’emancipació i autonomia personal de joves extutelats, que han estat
subjectes al sistema de protecció de menors i que hagen aconseguit la majoria d’edat .
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

670.000 €

*

*

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE
*Canvi de model de gestió.

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 8/2016 de 8 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives,
per la qual s’aproven les bases reguladores de concessió de subvencions dirigides a centres de
dia, programes de prevenció, protecció i inserció de menors en situació de risc o amb mesures
jurídiques de protecció i programes d’emancipació i autonomia personal de joves extutelats
que hagen aconseguit la majoria d’edat.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant el primer trimestre de l’any.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de subvencions concedides, nombre de persones joves ateses.

Programa: 313.40 DIVERSITAT FUNCIONAL
A. Objectiu estratègic:
12. Garantir els serveis d’atenció social a les persones amb diversitat funcional.
B. Línia de subvenció: S2735 PEI - Prestacions econòmiques per a l’atenció especialitzada en
residències
Àrees de competències afectades:
Persones amb diversitat funcional.
Sectors als quals es dirigeix:
Persones amb diversitat funcional majors de 16 i menors de 65.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Prestacions econòmiques individualitzades per a atendre les necessitats de les persones amb
diversitat funcional no dependents i amb baixos recursos, que requereixen atenció residencial.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

7.746.900 €

Actualització

Actualització

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes i
subvencions en matèria d’atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de
l’autonomia personal i de l’accessibilitat.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de subvencions concedides.

Programa: 313.40 DIVERSITAT FUNCIONAL
A. Objectiu estratègic:
10. Promoure la inclusió en la vida social, laboral i cultural de les persones amb diversitat
funcional.
B. Línia de subvenció: S5161 Estades vacacionals
Àrees de competències afectades:
Persones amb diversitat funcional.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense finalitat de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Realització d’activitats d’estades vacacionals programades per a la integració de les persones
amb diversitat funcional.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

811.700 €

Creixement

Creixement

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes i
subvencions en matèria d’atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de
l’autonomia personal i de l’accessibilitat.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de subvencions concedides, nombre de participants.

Programa: 313.40 DIVERSITAT FUNCIONAL
A. Objectiu estratègic:
11. Potenciar l’autonomia personal i l’eliminació de barreres.
B. Línia de subvenció: S0229 Millora de les condicions d’accessibilitat al medi físic
Àrees de competències afectades:
Persones amb diversitat funcional.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats locals i entitats sense finalitat de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació que
faciliten l’accessibilitat als espais públics i edificis de concurrència pública.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

300.000 €

Creixement

Creixement

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes i
subvencions en matèria d’atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de
l’autonomia personal i de l’accessibilitat.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds (total i per tipologia d’actuació), nombre de subvencions concedides
(total i per tipologia d’actuació), quantia mitjana subvencionada (total i per tipologia
d’actuació).

Programa: 313.40 DIVERSITAT FUNCIONAL
A. Objectiu estratègic:
11. Potenciar l’autonomia personal i l’eliminació de barreres.
B. Línia de subvenció: S1330 Ajudes per a facilitar l’autonomia personal
Àrees de competències afectades:
Persones amb diversitat funcional.
Sectors als quals es dirigeix:
Persones amb diversitat funcional menors de 65 anys amb problemes motors i/o sensorials.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Prestacions econòmiques individualitzades per a afavorir l’autonomia personal en persones
amb diversitat funcional menors de 65 anys amb problemes motors i/o sensorials.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

400.000 €

Creixement

Creixement

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes i
subvencions en matèria d’atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de
l’autonomia personal i de l’accessibilitat.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de subvencions concedides, quantia mitjana subvencionada.

Programa: 313.40 DIVERSITAT FUNCIONAL
A. Objectiu estratègic:
12. Garantir els serveis d’atenció social a les persones amb diversitat funcional.
B. Línia de subvenció: S3106 Ajudes per a projectes d’inversió
Àrees de competències afectades:
Persones amb diversitat funcional.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats locals i entitats sense finalitat de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir aconseguir amb la seua aplicació:
Finançar projectes d’inversió en equipament i obres de centres d’atenció a persones amb
diversitat funcional.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

1.600.000 €

Actualització

Actualització

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes i
subvencions en matèria d’atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de
l’autonomia personal i de l’accessibilitat.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds (total i per tipologia d’actuació), nombre de subvencions concedides
(total i per tipologia d’actuació), quantia mitjana subvencionada (total i per tipologia
d’actuació).

Programa: 313.40 DIVERSITAT FUNCIONAL
A. Objectiu estratègic:
10. Promoure la inclusió en la vida social, laboral i cultural de les persones amb diversitat
funcional.
B. Línia de subvenció: S7145 Programes per a la promoció de l’autonomia personal
Àrees de competències afectades:
Persones amb diversitat funcional.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense ànim de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Programes dirigits a la promoció de l’autonomia personal i la inclusió social de les persones
amb diversitat funcional.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

4.088.010 €

Creixement

Creixement

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes i
subvencions en matèria d’atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de
l’autonomia personal i de l’accessibilitat.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de subvencions concedides, quantia mitjana subvencionada.

Programa: 313.50 INCLUSIÓ SOCIAL
A. Objectiu estratègic:
15. Potenciar la inclusió social de les persones o las famílies en situació de vulnerabilitat.
B. Línia de subvenció: S1827 Programes de desenvolupament comunitari
Àrees de competències afectades:
Persones en situació de risc d’exclusió social.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense ànim de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Realització de projectes dirigits a la inclusió social de persones o unitats familiars en situació
de vulnerabilitat.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

2.830.000 €

Manteniment

Manteniment

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 9/2016, de 13 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de les
subvencions en matèria d’acció comunitària.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds presentades, nombre de persones beneficiàries, nombre de població
atesa per col·lectius.

Programa: 313.50 INCLUSIÓ SOCIAL
A. Objectiu estratègic:
15. Potenciar la inclusió social de les persones o les famílies en situació de vulnerabilitat.
B. Línia de subvenció: S5175 Beques per a la realització de pràctiques professionals en tema
d’inclusió social i acció comunitària
Àrees de competències afectades:
Persones en situació de risc d’exclusió social.
Sectors als quals es dirigeix:
Persones amb titulació universitària.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Col·laboració en estudis de polítiques d’inclusió social i acció comunitària, en les matèries
d’economia, sociologia i dret.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

75.000 €

Manteniment

Manteniment

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 9/2017, de 13 de novembre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la
realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Inclusió Social.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licitants, nombre de persones beneficiàries.

Programa: 313.50 INCLUSIÓ SOCIAL
A. Objectiu estratègic:
15. Potenciar la inclusió social de les persones o les famílies en situació de vulnerabilitat.
B. Línia de subvenció: S5176 Ajudes de col·laboració plans municipals d’inclusió i cohesió
social
Àrees de competències afectades:
Persones en situació de risc d’exclusió social.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats locals.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Suport en l’elaboració i seguiment dels plans d’inclusió i cohesió social municipals o d’entitats
locals.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

500.000 €

*

*

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

*Realització dels plans el 2018.

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 11/2017, de 18 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions
dirigides al desenvolupament de plans municipals d’inclusió i cohesió social.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de subvencions sol·licitades, nombre de subvencions concedides, nombre de plans
elaborats.

Programa: 313.50 INCLUSIÓ SOCIAL
A. Objectiu estratègic:
15. Potenciar la inclusió social de les persones o les famílies en situació de vulnerabilitat.
B. Línia de subvenció: S5177 Programes d’interés social amb càrrec al 0,7 % de l’IRPF
Àrees de competències afectades:
Persones en situació de risc d’exclusió social.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense ànim de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Realització de programes d’interés general per a atendre a finalitats d’interés social amb càrrec
a l’assignació tributària del 0,7 % de l’IRPF a la Comunitat Valenciana.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total
Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

2018

2019

2020

12.150.000 €

*

*

12.150.000 €

*

*

*Determina anualment el Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a
la Dependència.

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 8/2017, de 6 d’octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions
dirigides a la realització de programes d’interés general per a atendre finalitats de caràcter
social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques a la Comunitat Valenciana.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre d’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds presentades, nombre de subvencions concedides, nombre de persones
ateses per col·lectius.

Programa: 313.50 INCLUSIÓ SOCIAL
A. Objectiu estratègic:
15.Potenciar la inclusió social de les persones o les famílies en situació de vulnerabilitat.
B. Línia de subvenció: S5185 Programes d’interés social (inversions) amb càrrec al 0,7 % de
l’IRPF
Àrees de competències afectades:
Persones en situació de risc d’exclusió social.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense ànim de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Realització de programes d’interés general per a atendre a finalitats d’interés social amb càrrec
a l’assignació tributària del 0,7 % de l’IRPF a la Comunitat Valenciana.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

1.411.640 €

*

*

1.411.640 €

*

*

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

*Determina anualment el Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a
la Dependència.

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 8/2017, de 6 d’octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions
dirigides a la realització de programes d’interés general per a atendre a finalitats de caràcter
social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques a la Comunitat Valenciana.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre d’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds presentades, nombre de subvencions concedides, nombre de persones
ateses per col·lectius.

Programa: 313.50 INCLUSIÓ SOCIAL
A. Objectiu estratègic:
14. Fomentar la integració social i millorar l’atenció de les persones immigrants
B. Línia de subvenció: S6582 Beques de col·laboració en mediació intercultural
Àrees de competències afectades:
Persones immigrants
Sectors als quals es dirigeix:
Persones inscrites en el Registre de Mediadors Interculturals
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Suport a la mediació davant conflictes d’àmbit intercultural.
Termini necessari per a la consecució:anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

100.000 €

Manteniment

Manteniment

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 5/2017, de 17 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’aproven les bases i es convoquen quatre beques per a la realització de
pràctiques professionals en matèria de Mediació Intercultural, durant 2017.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds presentades, nombre de beques concedides.

Programa: 313.50 INCLUSIÓ SOCIAL
A. Objectiu estratègic:
13. Promoure la participació de la societat en accions de voluntariat.
B. Línia de subvenció: S6583 Desenvolupament del voluntariat
Àrees de competències afectades:
Voluntariat social.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense ànim de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Promoure i fomentar accions en matèria de voluntariat social en l’àmbit de les polítiques
inclusives i d’igualtat.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

400.000 €

Creiximent

Manteniment

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE
Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 5/2015, de 23 d’octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament
de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat a la Comunitat Valenciana.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de subvencions concedides, nombre de persones voluntàries
participants.

Programa: 313.50 INCLUSIÓ SOCIAL
A. Objectiu estratègic:
14. Fomentar la integració social i millorar l’atenció de les persones immigrants.
B. Línia de subvenció: S6727 Ajudes a organitzacions empresarials agràries per a la integració
de persones migrants temporeres
Àrees de competències afectades:
Persones immigrants.
Sectors als quals es dirigeix:
Organitzacions empresarials agràries.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Desenvolupament d’actuacions destinades a la millora de les condicions sociolaborals de
persones migrants temporeres.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

375.000 €

Manteniment

Manteniment

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 4/2015, d’1 de setembre de 2015, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es regulen ajudes destinades a la realització de
projectes dirigits a la millora de les condicions sociolaborals de les persones immigrants
treballadores agrícoles de temporada i campanya.
Calendari:
En convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de convocatòria
durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de subvencions sol·licitades, nombre de subvencions concedides, nombre de persones
ateses.

Programa: 313.50 INCLUSIÓ SOCIAL
A. Objectiu estratègic:
15. Potenciar la inclusió social de les persones o les famílies en situació de vulnerabilitat.
B. Línia de subvenció: S6729 Itineraris integrats d’inserció sociolaboral
Àrees de competències afectades:
Persones en situació de risc d’exclusió social.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense ànim de lucre i entitats locals.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Realització d’itineraris integrats i personalitzats que fomenten estratègies que faciliten
l’ocupabilitat dels col·lectius en situació de risc o d’exclusió social.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

7.000.000 €

Manteniment

Manteniment

3.500.000 €

Manteniment

Manteniment

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 16/2016, d’1 d’agost, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions
dirigides al desenvolupament d’itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en
situació o risc d’exclusió social.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la seua publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds presentades (diferenciant entitats locals i entitats del tercer sector
d’acció social), nombre de concessions, nombre de persones ateses per col·lectius.

Programa: 313.50 INCLUSIÓ SOCIAL
A. Objectiu estratègic:
14. Fomentar la integració i millorar l’atenció de les persones immigrants.
B. Línia de subvenció: S7672 Programes acolliment i intervenció comunitària persones
migrants
Àrees de competències afectades:
Persones immigrants.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense ànim de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Desenvolupament de projectes d’integració social de persones immigrants.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

1.415.980 €

Manteniment

Manteniment

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases convocatòria.
ORDRE 11/2016, de 9 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions
destinades a la realització de projectes dirigits a la integració social de persones immigrants.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de subvencions concedides, nombre de persones ateses.

Programa: 313.60 GESTIÓ DE CENTRES DE PERSONES MAJORS
A. Objectiu estratègic:
5. Garantir els serveis residencials i diürns a les persones majors.
B. Línia de subvenció: S0310 Ajudes per a projectes d’inversió
Àrees de competències afectades:
Persones majors.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats locals i entitats sense finalitat de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Subvencionar l’equipament de centres destinats a persones majors.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

1.000.000 €

Actualització

Actualització

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 10/2016, de 2 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en
matèria d’equipament per a centres de serveis socials especialitzats de persones majors.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de subvencions concedides, nombre estimat de persones
beneficiàries finals.

Programa: 313.60 GESTIÓ DE CENTRES DE PERSONES MAJORS
A. Objectiu estratègic:
5. Garantir els serveis residencials i diürns a les persones majors.
B. Línia de subvenció: S1326 Serveis Socials especialitzats tercera edat
Àrees de competències afectades:
Persones majors.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense finalitat de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Subvencionar despeses de funcionament de centres de tercera edat.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total
Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Taxa prestació

2018

2019

2020

32.846.440 €

*

*

3.000.000 €
7.615.520 €

*Integració en el model de concert social.

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 8/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en
matèria de serveis socials especialitzats de persones majors.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de subvencions concedides, nombre de persones beneficiàries
finals.

Programa: 313.60 GESTIÓ DE CENTRES DE PERSONES MAJORS
A. Objectiu estratègic:
5. Garantir els serveis residencials i diürns a les persones majors.
B. Línia de subvenció: S1826 Programa d’ajuda per a finançar estades a residències de la
tercera edat
Àrees de competències afectades:
Persones majors.
Sectors als quals es dirigeix:
Persones majors de 65 anys persones beneficiàries de Bo Residència.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Mantindre l’assistència residencial a persones majors no dependents amb ingressos baixos.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

175.000 €

Decreixement*

Decreixement*

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

*Col·lectiu que s’integra en un altre model de gestió.

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 7/2016, de 7 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions
relatives al Programa Bo Respir i subvencions per a finançar estades a centres de dia per a
persones dependents i a residències de la tercera edat.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de persones beneficiàries.

Programa: 313.60 GESTIÓ DE CENTRES DE PERSONES MAJORS
A. Objectiu estratègic:
3. Atenció i prevenció dels problemes específics de les persones majors.
B. Línia de subvenció: S2737 Actuacions Alzhèimer
Àrees de competències afectades:
Persones afectades d’Alzhèimer.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense finalitat de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Manteniment de centres i programes dirigits a la promoció de la salut de persones afectades
d’Alzhèimer.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

1.500.000 €

Actualització

Actualització

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 8/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en
matèria de serveis socials especialitzats de persones majors.
Calendari:
En convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de convocatòria
durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de subvencions concedides i nombre de persones beneficiàries
finals.

Programa: 313.60 GESTIÓ DE CENTRES DE PERSONES MAJORS
A. Objectiu estratègic:
5. Garantir els serveis residencials i diürns a les persones majors.
B. Línia de subvenció: S6304 Bo Centre de Dia
Àrees de competències afectades:
Persones majors.
Sectors als quals es dirigeix:
Persones majors de 65 anys persones beneficiàries del Bo Centre de Dia.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Finançar estades a centres de dia de persones majors dependents.
Termini necessari per a la consecució:anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

80.000 €

Decreixement*

Decreixement*

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

*Col·lectiu que s’integra en un altre model de gestió.

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 7/2016, de 7 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions
relatives al Programa Bo Respir i subvencions per a finançar estades a centres de dia per a
persones dependents i a residències de la tercera edat.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de persones beneficiàries.

Programa: 313.60 GESTIÓ DE CENTRES DE PERSONES MAJORS
A. Objectiu estratègic:
5. Garantir els serveis residencials i diürns a les persones majors.
B. Línia de subvenció: S6346 Bo Respir en residències per a la tercera edat
Àrees de competències afectades:
Persones majors.
Sectors als quals es dirigeix:
Persones majors de 65 anys i majors de 55 amb Alzhèimer.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Fomentar el respir de les famílies mitjançant l’estada temporal a residències de les persones
majors al seu càrrec.
Termini necessari per a la consecució: anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

814.490 €

Actualització

Actualització

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: bases reguladores.
ORDRE 7/2016, de 7 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions
relatives al Programa Bo Respir i subvencions per a finançar estades a centres de dia per a
persones dependents i a residències de la tercera edat.
Calendari: en convocatòria única. Es preveu la publicació en el DOGV de la resolució de
convocatòria durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre de subvencions concedides.

Programa:313.80 IGUALTAT EN LA DIVERSITAT
A. Objectiu estratègic:
16.Foment del valor de la diversitat com a eina de cohesió i enriquiment social
B. Línia de subvenció: S6735 Programa d’igualtat de tracte i no discriminació
Àrees de competències afectades:
Col·lectius de la diversitat.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense ànim de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Donar suport a programes i actuacions dirigits a la igualtat de tracte i no discriminació dels
col·lectius de la diversitat, així com a la lluita contra els delictes d’odi i a l’atenció a les
víctimes.
Termini necessari per a la seua consecució: Anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

200.000 €

Actualització

Actualització

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: Bases reguladores
Ordre 13/2016, de 31 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió d’ajudes a entitats
sense ànim de lucre per a finançar programes de suport a la igualtat en la diversitat.
Calendari: En convocatòria única. Es preveu la publicació de la resolució de la convocatòria en
el DOGV durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre d’entitats beneficiàries, nombre de projectes realitzats i
nombre de persones participants.

Programa:313.80 IGUALTAT EN LA DIVERSITAT
A. Objectiu estratègic:
16.Foment del valor de la diversitat com a eina de cohesió i enriquiment social
B. Línia de subvenció: S1331 Programa per a la igualtat i la inclusió del poble gitano
Àrees de competències afectades:
Poble gitano.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense ànim de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Donar suport a programes i actuacions dirigits a aconseguir la igualtat i la inclusió del poble
gitano en tots els àmbits, especialment en aquells que es consideren prioritaris en l’Estratègia
Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano.
Termini necessari per a la seua consecució: Anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

700.000 €

Actualització

Actualització

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: Bases reguladores
Ordre 13/2016, de 31 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió d’ajudes a entitats
sense ànim de lucre per a finançar programes de suport a la igualtat en la diversitat.
Calendari: En convocatòria única. Es preveu la publicació de la resolució de la convocatòria en
el DOGV durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre d’entitats beneficiàries, nombre de projectes i participants per
cada tipologia de programes.

Programa:313.80 IGUALTAT EN LA DIVERSITAT
A. Objectiu estratègic:
16.Foment del valor de la diversitat com a eina de cohesió i enriquiment social
B. Línia de subvenció: S 5151 Programes para la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals,
bisexuals i intersexuals
Àrees de competències afectades:
Persones LGTBI.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense ànim de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Donar suport a programes i actuacions que contribuïsquen al benestar i la igualtat de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.
Termini necessari per a la seua consecució: Anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

150.000 €

Actualització

Actualització

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: Bases reguladores
Ordre 13/2016, de 31 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió d’ajudes a entitats
sense ànim de lucre per a finançar programes de suport a la igualtat en la diversitat.
Calendari: En convocatòria única. Es preveu la publicació de la resolució de la convocatòria en
el DOGV durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre d’entitats beneficiàries, nombre de projectes i participants per
cada tipologia de programes.

Programa:313.80 IGUALTAT EN LA DIVERSITAT
A. Objectiu estratègic:
2. Incentivar l’estudi i la formació en matèries relacionades amb les necessitats i els recursos
de les polítiques inclusives a la Comunitat Valenciana
B. Línia de subvenció: S5156 Beques per a la realització de pràctiques professionals en temes
de diversitat sexual i ètnica, famílies i infància.
Àrees de competències afectades:
Igualtat en la diversitat.
Sectors als quals es dirigeix:
Persones amb titulació universitària.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Col·laboració en estudis i projectes del foment de la diversitat.
Termini necessari per a la seua consecució: Anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

75.000 €

Manteniment

Manteniment

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: Bases reguladores.
Calendari: En convocatòria única. Es preveu la publicació de la resolució de la convocatòria en
el DOGV durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds i nombre de persones beneficiàries.

Programa:313.80 IGUALTAT EN LA DIVERSITAT
A. Objectiu estratègic:
17. Suport a la cohesió familiar
B. Línia de subvenció: S6489 Programa escoles de famílies
Àrees de competències afectades:
Famílies.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense ànim de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Donar suport als programes que contribueixen al benestar de les famílies, en el marc de la
igualtat en la diversitat, proporcionant els recursos i habilitats per a la solució de conflictes.
Termini necessari per a la seua consecució: Anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

230.000 €

Actualització

Actualització

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: Bases reguladores.
Ordre 13/2016, de 31 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió d’ajudes a entitats
sense ànim de lucre per a finançar programes de suport a la igualtat en la diversitat.
Calendari: En convocatòria única. Es preveu la publicació de la resolució de la convocatòria en
el DOGV durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre d’entitats beneficiàries, nombre de projectes realitzats i
nombre de persones participants.

Programa:313.80 IGUALTAT EN LA DIVERSITAT
A. Objectiu estratègic:
16. Foment del valor de la diversitat com a eina de cohesió i enriquiment social
B. Línia de subvenció: S7108 Programa de promoció de la diversitat familiar
Àrees de competències afectades:
Diversitat Familiar.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense ànim de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Donar suport a programes que tinguen per objecte la defensa i la promoció dels diferents tipus
de famílies, segons la seua estructura i composició (nombroses, monoparentals,
homoparentals, etc.), i la recerca de beneficis per a aquestes.
Termini necessari per a la seua consecució: Anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

245.000 €

Actualització

Actualització

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: Bases reguladores
Ordre 13/2016, de 31 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió d’ajudes a entitats
sense ànim de lucre per a finançar programes de suport a la igualtat en la diversitat.
Calendari: En convocatòria única. Es preveu la publicació de la resolució de la convocatòria en
el DOGV durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació:
Nombre de sol·licituds, nombre d’entitats beneficiàries, nombre de projectes realitzats i
nombre de persones participants.

Programa:313.80 IGUALTAT EN LA DIVERSITAT
A. Objectiu estratègic:
5. Foment de la igualtat de gènere
B. Línia de subvenció S5150 Foment de la igualtat i de l’associacionisme de dones
Àrees de competències afectades:
Dones.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense ànim de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació :
Donar suport a a programes que fomenten la igualtat entre dones i homes, així com la
promoció del moviment associatiu de les dones.
Termini necessari per a la seua consecució: Anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

390.000 €

Manteniment

Manteniment

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: Bases reguladores.
Ordre 14/2016, de 5 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores que regiran el procediment de
concessió d’ajudes econòmiques destinades a entitats sense ànim lucratiu per al
desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o
l’associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana.
Calendari: En convocatòria única. Es preveu la publicació de la resolució de la convocatòria en
el DOGV durant el primer trimestre de l’any.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació: Nombre de sol·licituds, nombre de subvencions
concedides, nombre d’accions subvencionades per a fer visibles les dones i nombre d’accions
subvencionades per a fomentar el moviment associatiu.

Programa: 323.10 IGUALTAT DE GÈNERE
A. Objectiu estratègic:
2. Incentivar l’estudi i la formació en matèries relacionades amb les necessitats i els recursos
de les polítiques inclusives a la Comunitat Valenciana
B. Línia de subvenció S5158 Beques per a la realització de pràctiques professionals
Àrees de competències afectades:
Dones.
Sectors als quals es dirigeix:
Persones amb titulació universitària.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Realització de pràctiques professionals, col·laborant en estudis i projectes en matèria d’igualtat
i lluita contra la violència de gènere.
Termini necessari per a la seua consecució: Anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

60.100 €

Manteniment

Manteniment

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: Bases reguladores.
Ordre 7/2017, de 27 juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives,
per la qual s’aproven les bases per les quals es regulen beques per a la realització de
pràctiques professionals en la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la
Igualtat de Gènere.
Calendari: En convocatòria única. Es preveu la publicació de la resolució de la convocatòria en
el DOGV durant el primer trimestre de l’any.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació: Nombre de sol·licituds i nombre de persones
beneficiàries.

Programa: 323.10 IGUALTAT DE GÈNERE
A. Objectiu estratègic:
5. Foment de la igualtat de gènere
B. Línia de subvenció S5188 Concurs de festes inclusives i no sexistes
Àrees de competències afectades:
Dones.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats locals.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Promoure la realització de festes igualitàries que promoguen actituds no sexistes entre la
població.
Termini necessari per a la seua consecució: Anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

10.000 €

Manteniment

Manteniment

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: Bases reguladores.
Calendari: En convocatòria única. Es preveu la publicació de la resolució de la convocatòria en
el DOGV durant el primer semestre de l’exercici.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació: Nombre de sol·licituds i nombre de subvencions
concedides.

Programa: 323.10 IGUALTAT DE GÈNERE
A. Objectiu estratègic:
5. Foment de la igualtat de gènere
B. Línia de subvenció S5339 Concurs promoció igualtat de gènere
Àrees de competències afectades:
Dones.
Sectors als quals es dirigeix:
Dones majors d’edat i residents a la Comunitat Valenciana.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Fomentar la creativitat literària de les dones, fent-les visibles en l’àmbit literari i facilitant-los
una via d’expressió que permeta la seua integració en el món de la cultura en igualtat
d’oportunitats. Obtindre material literari que siga un punt de referència per a la promoció i
sensibilització en matèria d’igualtat.
Termini necessari per a la seua consecució: Anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

4.000 €

Manteniment

Manteniment

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: Bases reguladores
Ordre 2/2016, de 25 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores del Premi Literari de Narrativa de
Dones.
Calendari: En convocatòria única. Es preveu la publicació de la resolució de la convocatòria en
el DOGV durant l'útimo trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació: Nombre de sol·licituds i nombre de subvencions
concedides.

Programa: 323.10 IGUALTAT DE GÈNERE
A. Objectiu estratègic:
4. Prevenció i atenció a l’exclusió social de les dones
B. Línia de subvenció S5340 Programes de prevenció i atenció a l’exclusió social
Àrees de competències afectades:
Dones.
Sectors als quals es dirigeix:
Entitats sense ànim de lucre.
Objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb la seua aplicació:
Ajudar les dones en situació o risc d’exclusió social i els seus fills o filles menors, per mitjà de
la participació en programes que promoguen la seua integració social i la seua incorporació al
mercat laboral.
Termini necessari per a la seua consecució: Anual.
Àmbit temporal, costos previsibles i fonts de finançament:
Àmbit temporal
Import total

2018

2019

2020

600.000 €

Manteniment

Manteniment

Altres aportacions
externes:
Finançament Estat
Finançament UE

Pla d’acció: Bases reguladores.
Ordre 6/2016, de 21 de març, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes per a programes de
serveis socials especialitzats en l’atenció a dones en situació o en risc d’exclusió social.
Calendari: En convocatòria única. Es preveu la publicació de la resolució de la convocatòria en
el DOGV durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Indicadors per al seguiment i l’avaluació: Nombre de sol·licituds, nombre de subvencions
concedides, nombre de dones ateses i nombre de xiquets i xiquetes atesos.

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I
POLÍTIQUES INCLUSIVES 2018-2020

ANNEX II

SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DIRECTA

Programa: 311.10 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS
S5178 Foment de la investigació sobre els indicadors socials en Serveis Socials de la
Comunitat Valenciana
a) Memòria explicativa dels objectius
Investigació de les universitats sobre els indicadors socials simples i sintètics en els Serveis
Socials de la Comunitat Valenciana.
b) Beneficiari previst
Universitats públiques de la Comunitat Valenciana: Universitat de València-Estudi General
(47.000 €), Universitat d’Alacant (47.000 €) i Universitat Jaume I de Castelló (47.000 €).
c) Cost de realització
141.000 € any 2018.
d) Fonts de finançament
Pròpies.

Programa: 313.10 SERVEIS SOCIALS
S0228 Finançament entitats locals. Serveis Socials
a) Memòria explicativa dels objectius
Finançar les despeses destinades a personal, serveis, programes i prestacions desenvolupats
per les entitats locals, per a l’atenció social de caràcter general de qualsevol ciutadà i per a
l’atenció de les famílies, de la infància i adolescència, de processos d’inclusió, així com
actuacions de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència.
b) Beneficiari previst
Entitats locals i sector públic local (segons relació que s’acompanya).
c) Cost de realització
63.139.450 € any 2018.
d) Fonts de finançament
Pròpies: 59.482.350 €.
Externes: 3.657.100 € (Estat).

Programa: 313.40 DIVERSITAT FUNCIONAL
S6587 Finançament entitats locals - Atenció persones amb diversitat funcional
a) Memòria explicativa dels objectius
Finançar el manteniment de centres per a persones amb diversitat funcional la titularitat dels
quals correspon a entitats locals, així com el desenvolupament de programes i serveis per a la
promoció de l’autonomia personal gestionats per entitats locals.
b) Beneficiari previst
Entitats locals i sector públic local (segons relació que s’acompanya).
c) Cost de realització
27.522.670 € any 2018.
d) Fonts de finançament
Pròpies:
27.522.670 €.
Externes:
Finançament Estat:
1.627.920 € (IMSERSO).
Taxa prestació servei: 322.610 €.

Programa: 313.30 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
S2194 Finançament entitats locals - Mesures judicials de joves medi obert
a) Memòria explicativa dels objectius
Finançament dels programes d’atenció a la infància i l'adolescència i als joves subjectes a
mesures judicials en medi obert.
b) Beneficiari previst
Entitats locals (segons relació que s’acompanya).
c) Cost de realització
1.051.570 € any 2018.
d) Fonts de finançament
Pròpies.

Programa: 313.30 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
S3099 Servici específic d'atenció a les família i infància (SEAFI)
a) Memòria explicativa dels objectius
Promoure el desenvolupament i benestar dels xiquets, xiquetes i adolescents que es troben
en situació de vulnerabilitat, risc, desemparament o amb mesures jurídiques de protecció, a
través d'una intervenció rehabilitadora de les unitats familiars o convivenciales.
b) Beneficiari previst
Entitats locals (segons relació que s’acompanya)
c) Cost de realització
4.022.210 € any 2018
d) Fonts de finançament
Pròpies.

Programa: 313.30 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
S3351 Centre Penyeta Roja de Castelló
a) Memòria explicativa dels objectius
Finançament del centre de recepció i acollida infantil Penyeta Roja de Castelló
b) Beneficiari previst
Diputació Provincial de Castelló
c) Cost de realització
235.970 € any 2018
d) Fonts de finançament
Pròpies.

Programa:313.30 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
S5180 Aula Infància i Adolescència
a) Memòria explicativa dels objectius
Promoció i exercici d'activitats de formació, de divulgació i de transferència del coneixement
sobre la infància i adolescència.
b) Beneficiari previst
Universitat Politècnica de València
c) Cost de realització
3.000 € any 2018
d) Fonts de finançament
Pròpies
Programa: 313.30 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
S5184 Formació contínua per a professionals del sistema de protecció
a) Memòria explicativa dels objectius
Exercici d'activitats de formació psicològica destinades als professionals que treballen en el
sistema de protecció de la infància i adolescència.
b) Beneficiari previst
Col·legis Oficials de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana
c) Cost de realització
30.000 € any 2018
d) Fonts de finançament
Pròpies
Programa: 313.30 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
S5373 Centre Llar Infantil Provincial Alacant
a) Memòria explicativa dels objectius
Finançament del centre de recepció i acollida infantil Llar Provincial
b) Beneficiari previst
Diputació Provincial d'Alacant
c) Cost de realització
252.800 € any 2018
d) Fonts de finançament
Pròpies

Programa: 313.30 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
S6568 Conveni Ajuntament de València
a) Memòria explicativa dels objectius
Recolzar l'atenció prestada en el Punt de Trobada Familiar de la ciutat de València.
b) Beneficiari previst
Ajuntament de València
c) Cost de realització
260.000 € any 2018
d) Fonts de finançament
Pròpies
Programa:313.30 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
S6590 Centre de dia entitats locals
a) Memòria explicativa dels objectius
Actuacions dirigides a previndre i impedir potencials situacions de desprotecció social dels
xiquets, les xiquetes o els adolescents.
b) Beneficiari previst
Entitats locals (segons relació que s’acompanya)
c) Cost de realització
1.184.290 € any 2018
d) Fonts de finançament
Pròpies

Programa: 313.50 INCLUSIÓ SOCIAL
S6736 Conveni Ajuntament integració persones migrants
a)Memòria explicativa dels objectius
Ajuda a la integració de persones migrants.
b) Beneficiari previst
Ajuntament de València
c) Cost de realització
220.000 euros any 2018.
d) Fonts de finançament
Pròpies.

Programa: 313.50 INCLUSIÓ SOCIAL
S7677 Agències (OAPMI-PANGEA)
a) Memòria explicativa dels objectius
Ajuda al finançament de les despeses corrents de les oficines d'atenció a persones migrants
(OAPMI-PANGEA) i projectes de promoció de la interculturalitat.
b) Beneficiari previst:
Entitats locals (segons relació que s’acompanya).
c) Cost de realització
1.860.000 € any 2018.
d) Fonts de finançament:
Pròpies.

Programa: 313.60 GESTIÓ DE CENTRES DE PERSONES MAJORS
S2670 Residència Tercera Edat Morella
a) Memòria explicativa dels objectius
Finançar les despeses corrents de la Residència de la Tercera Edat de Morella
b) Beneficiari previst
Congregació Germanes de la Nostra Senyora de la Consolació
c) Cost de realització
1.322.910 € any 2018.
d) Fonts de finançament
Pròpies.

Programa: 313.60 GESTIÓ DE CENTRES DE PERSONES MAJORS
S6589 Finançament entitats locals – Actuacions Alzhèimer
a) Memòria explicativa dels objectius
Finançar el manteniment de centres i programes municipals dirigits a la promoció de la salut
de persones afectades per la síndrome d’Alzhèimer.
b) Beneficiari previst
Entitats locals (segons relació que s’adjunta).
c) Cost de realització
250.000 € any 2018.
d) Fonts de finançament
Pròpies.

Programa: 313.60 GESTIÓ DE CENTRES DE PERSONES MAJORS
S7141 Finançament entitats locals – Residències i centres
a) Memòria explicativa dels objectius
Finançar les despeses de funcionament de les residències, centres de dia i centres integrals
de majors la titularitat dels quals correspon a entitats locals de la Comunitat Valenciana.
b) Beneficiari previst
Entitats locals (segons relació que s’adjunta).
c) Cost de realització
34.008.210 € any 2018.
d) Fonts de finançament
Pròpies:
22.809.810 €.
Externes:
Finançament de l’Estat: 1.500.000 €.
Taxa prestació servei:
8.198.400 €.

Programa: 313.80 IGUALTAT EN LA DIVERSITAT
S5169 Conveni Fundació Secretariat Gitano
a) Memòria explicativa dels objectius
Cofinançament del projecte d’inclusió social de la població gitana concedit pel Programa
operatiu d’inclusió social i economia social 2014-2020.
b) Beneficiari previst
Fundació Secretariat Gitano.
c) Cost de realització
150.720 € any 2018.
d) Fonts de finançament
Pròpies.

Programa: 313.80 IGUALTAT EN LA DIVERSITAT
S5166 Universitats públiques. Programes igualtat en la diversitat
a) Memòria explicativa dels objectius
Foment dels valors de la diversitat com a eina de cohesió i enriquiment social en l’àmbit
universitari.
b) Beneficiari previst
Universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
c) Cost de realització
Total: 150.000 € any 2018.
Universitat
Universitat
Universitat
Universitat
Universitat

de València
d’Alacant
Miguel Hernández d’Elx
Politècnica de València
Jaume I de Castelló

50.000 €
30.000 €
20.000 €
30.000 €
20.000 €

d) Fonts de finançament
Pròpies.

Programa: 313.80 IGUALTAT EN LA DIVERSITAT
S5171 Conveni Universitat d’Alacant Càtedra Cultura Gitana
a) Memòria explicativa dels objectius
Foment de la cultura del poble gitano, impuls de les investigacions sobre la seua realitat i
incentivació de l’accés als estudis universitaris de la joventut gitana.
b) Beneficiari previst
Universitat d’Alacant.
c) Cost de realització
30.000 € any 2018.
d) Fonts de finançament
Pròpies.

Programa: 313.80 IGUALTAT EN LA DIVERSITAT
S6725 Programa d’igualtat i inclusió del poble gitano als municipis
a) Memòria explicativa dels objectius
Finançament de projectes i activitats dirigides a aconseguir la igualtat i la inclusió del poble
gitano en tots els àmbits, vinculades al Pla local de desenvolupament gitano del Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i l’Estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del
poble gitano.
b) Beneficiari previst
Entitats locals i sector públic local (segons relació que s’adjunta).
c) Cost de realització
424.000 € any 2018.
d) Fonts de finançament
Pròpies: 384.000 €.
Externes: 40.000 € (Ministeri).

Programa: 323.10 IGUALTAT DE GÈNERE
S5159 Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat
a) Memòria explicativa dels objectius
Mantindre i ampliar la Xarxa d’Agents d’Igualtat, subvencionar els municipis de la Comunitat
Valenciana per a la contractació d’una persona com a agent d’igualtat amb la finalitat
d’incorporar la igualtat en les polítiques municipals.
b) Beneficiari previst
Entitats locals de la Comunitat Valenciana (segons relació que s’adjunta).
c) Cost de realització
2.605.200 € any 2018.
d) Fonts de finançament
Pròpies.

Programa: 323.10 IGUALTAT DE GÈNERE
S5189 Conveni UV pàtria potestat, custòdia i règim de visites a la Comunitat Valenciana
a) Memòria explicativa dels objectius
Realització d’estudis qualitatius sobre les mesures adoptades judicialment relatives a la pàtria
potestat, custòdia i règim de visites de xiquets i xiquetes en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana.
b) Beneficiari previst
Universitat de València.
c) Cost de realització
30.000 € any 2018.
d) Fonts de finançament
Pròpies.

Programa: 323.10 IGUALTAT DE GÈNERE
S5190 Foment, investigació i coneixement amb perspectiva de gènere
a) Memòria explicativa dels objectius
Finançar l’edició de projectes relacionats amb la investigació i coneixement amb perspectiva
de gènere.
b) Beneficiari previst
Universitat de València.
c) Cost de realització
9.000 € any 2018.
d) Fonts de finançament
Pròpies.

Programa: 323.10 IGUALTAT DE GÈNERE
S5191 Programa d’intervenció amb homes agressors
a) Memòria explicativa dels objectius
Realització d’un programa d’intervenció social amb homes maltractadors per a reeducar-los,
així com estudis sobre la matèria.
b) Beneficiari previst
Universitat de València.
c) Cost de realització
45.000 € any 2018.
d) Fonts de finançament
Pròpies.

2018

N. EXP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

AJUNTAMENT D’AGOST
AJUNTAMENT D’AIGÜES
AJUNTAMENT D’ALACANT
AJUNTAMENT D’ALBATERA
AJUNTAMENT D’ALCOI
AJUNTAMENT DE L’ALFÀS DEL PI
AJUNTAMENT D’ALMORADÍ
AJUNTAMENT D’ALTEA
AJUNTAMENT D’ASPE
AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA
AJUNTAMENT DE BENIDORM
AJUNTAMENT DE BENIJÓFAR
AJUNTAMENT DE BENISSA
AJUNTAMENT DE BENITATXELL
AJUNTAMENT DE BIAR
AJUNTAMENT DE BIGASTRO
AJUNTAMENT DE BUSOT
AJUNTAMENT DE CALLOSA D'EN SARRIÀ
AJUNTAMENT DE CALLOSA DE SEGURA
AJUNTAMENT DE CALP
AJUNTAMENT DEL CAMPELLO
AJUNTAMENT DE CASTALLA
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
AJUNTAMENT DE COX
AJUNTAMENT DE CREVILLENT
AJUNTAMENT DE DAYA NUEVA
AJUNTAMENT DE DÉNIA
AJUNTAMENT DE DOLORES
AJUNTAMENT D’ELX
INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS D’ELDA
AJUNTAMENT DE FINESTRAT
AJUNTAMENT DE FORMENTERA DEL SEGURA
AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS
AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DEL SEGURA
AJUNTAMENT DEL FONDÓ DE LES NEUS
AJUNTAMENT D’IBI
AJUNTAMENT DE MONFORTE DEL CID
AJUNTAMENT DE MONÒVER
AJUNTAMENT DE LOS MONTESINOS
AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
AJUNTAMENT DE NOVELDA
AJUNTAMENT DE LA NUCIA
AJUNTAMENT D’ONIL
AJUNTAMENT D’ORIHUELA
AJUNTAMENT DE PEGO
AJUNTAMENT DE PENÀGUILA
AJUNTAMENT DE PETRER
AJUNTAMENT DE PILAR DE LA HORADADA
AJUNTAMENT DE ROJALES
AJUNTAMENT DE SALINAS
AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT
AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG
AJUNTAMENT DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SAX
AJUNTAMENT DE TEULADA
AJUNTAMENT DE TIBI
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE LES MAÇANES
AJUNTAMENT DE TOLLOS
AJUNTAMENT DE TORREVIEJA
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
ORGANISME AUTÒNOM LOCAL PARRA-CONCA (La
Vila Joiosa)

AJUNTAMENT DE VILLENA
AJUNTAMENT DE XÀBIA
AJUNTAMENT DE XIXONA
MANCOMUNITAT BAJO SEGURA (Benejúzar)
MANCOMUNITAT DE LA VID Y EL MÁRMOL (el Pinós)
MANCOMUNITAT DE SERVICIOS SOCIALES LA VEGA
(Redován)
MANCOMUNITAT DE SERV. SOC. DE PEGO, L'ATZÚVIA I
LES VALLS (Pego)
MANCOMUNITAT DE SERV. DE BENEIXAMA, CAMPO DE
MIRRA Y CAÑADA (Beneixama)

PROGRAMA 313,10

PROGRAMA 313.30

S0228 Finanç. EL “Pla
concertat Serveis
Socials” 2018

S3099 “SE atenció a
menors en situació de
risc o amb mesures
jurídiques de protecció i
a les seues famílies
(SEAFI)” 2018

72.820,00 €
19.110,00 €
2.795.891,16 €
265.180,00 €
764.450,00 €
386.410,00 €
334.080,00 €
425.900,00 €
635.090,00 €
126.530,00 €
778.080,00 €
72.330,00 €
251.070,00 €
71.110,00 €
67.160,00 €
125.000,00 €
39.640,00 €
373.070,00 €
461.380,00 €
417.380,00 €
135.930,00 €
275.500,00 €
164.580,00 €
412.990,00 €
34.560,00 €
640.480,00 €
119.320,00 €
1.838.828,24 €
740.610,00 €
164.830,00 €
72.640,00 €
123.260,00 €
327.980,00 €
43.330,00 €
412.830,00 €
112.530,00 €
267.370,00 €
68.200,00 €
398.270,00 €
446.160,00 €
408.080,00 €
121.180,00 €
778.886,12 €
635.640,00 €
409.810,00 €
353.070,00 €
33.720,00 €
379.390,00 €
606.520,00 €
431.480,00 €
146.450,00 €
245.610,00 €
34.110,00 €
16.070,00 €

S2194 “Finanç. EL Mesures judicials
menors en medi
obert” 2018

S6590 “Finanç. EL Centres de dia de
menors” 2018

PROGRAMA 313.40

PROGRAMA 313.50

S6587 “Finanç. EL –
Atenció persones
amb diversitat
funcional” 2018

S7677 Agències
(OAPMI_PANGEA)
2018

PROGRAMA 313.60

S6589 “Finanç. EL Actuacions
alzhèimer” 2018

PROGRAMA 313.80

S7141 “Finanç. EL Residències i
centres de dia de
majors” 2018

PROGRAMA 323,10

TOTAL PER MUNICIPI
S6725 “Pr. d’igualtat i
S5159 “Xarxa
2018
inclusió del poble
d’agents d’igualtat”
gitano als municipis”
2018
2018

23.560,00 €
57.400,00 €

14.560,00 €

61.050,00 €
23.560,00 €
32.930,00 €

31.920,00 €

32.930,00 €
23.560,00 €
42.300,00 €

291.830,00 €

38.275,00 €
120.050,00 €

51.000,00 €

41.000,00 €

33.400,00 €

10.000,00 €
43.800,00 €
29.000,00 €
42.800,00 €
9.000,00 €

9.000,00 €

9.000,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €
33.400,00 €
33.400,00 €
33.400,00 €

9.000,00 €

33.400,00 €

0,00 €
9.000,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €

14.000,00 €

33.400,00 €

30.000,00 €

9.000,00 €
933.820,00 €

23.560,00 €
11.780,00 €

32.930,00 €

303.540,00 €
2.330,00 €

23.560,00 €

143.360,00 €

19.000,00 €
19.000,00 €

19.000,00 €

32.930,00 €

190.840,00 €

20.000,00 €

42.300,00 €

116.890,00 €

70.680,00 €
42.300,00 €

423.160,00 €

30.000,00 €
19.000,00 €
43.000,00 €
9.000,00 €

1.420.690,00 €

33.400,00 €
29.000,00 €
14.000,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €

42.800,00 €
4.000,00 €

33.400,00 €

23.560,00 €

10.000,00 €
42.800,00 €

23.560,00 €
32.930,00 €

30.042,00 €

23.560,00 €
23.560,00 €

8.400,00 €
15.680,00 €

42.300,00 €

42.300,00 €
42.300,00 €
51.670,00 €
23.560,00 €

798.266,12 €
441.040,00 €

79.790,00 €
23.560,00 €

481.460,00 €
423.670,00 €
135.510,00 €
529.730,00 €
273.310,00 €

42.300,00 €

448.080,00 €

23.560,00 €

279.820,00 €

23.560,00 €

42.800,00 €

42.522,00 €

2.099.150,00 €

43.800,00 €
19.000,00 €

421.420,00 €

42.800,00 €
42.800,00 €

30.748,00 €

32.173,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €
33.400,00 €

9.000,00 €

19.000,00 €

377.300,00 €

42.800,00 €
29.000,00 €

583.640,00 €
45.000,00 €

14.000,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €

0,00 €
234.650,00 €
778.180,00 €

9.000,00 €

389.090,00 €
1.167.270,00 €

33.400,00 €

14.000,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €
33.400,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €

2.428.820,00 €

57.020,00 €

42.300,00 €

119.380,00 €

2.428.820,00 €
10.000,00 €
43.800,00 €
43.800,00 €
42.800,00 €

5.400,00 €

96.380,00 €
19.110,00 €
2.978.691,16 €
557.010,00 €
877.900,00 €
487.170,00 €
452.970,00 €
502.100,00 €
757.695,00 €
1.083.910,00 €
1.044.750,00 €
72.330,00 €
274.630,00 €
71.110,00 €
78.940,00 €
125.000,00 €
39.640,00 €
19.000,00 €
392.070,00 €
831.250,00 €
462.110,00 €
135.930,00 €
318.060,00 €
164.580,00 €
704.160,00 €
34.560,00 €
2.283.760,00 €
138.320,00 €
2.581.428,24 €
839.310,00 €
164.830,00 €
115.440,00 €
123.260,00 €
374.780,00 €
43.330,00 €
446.230,00 €
136.090,00 €
277.370,00 €
134.560,00 €
431.670,00 €
551.532,00 €
441.480,00 €
144.740,00 €
2.992.796,12 €
602.640,00 €
45.000,00 €
753.862,00 €
915.830,00 €
395.870,00 €
33.720,00 €
470.770,00 €
682.220,00 €
566.298,00 €
413.660,00 €
1.023.790,00 €
34.110,00 €
16.070,00 €
389.090,00 €
954.256,12 €
2.117.743,00 €

9.000,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €

576.160,00 €
500.870,00 €
254.890,00 €
615.830,00 €
699.710,00 €

33.400,00 €

547.840,00 €

426.400,00 €

308.780,00 €
57.020,00 €

2018

N. EXP.

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

MANCOMUNITAD EL XARPOLAR (Planes)
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA VALL DEL
VINALOPÓ (Elda)
MANCOMUNITAT MARINA ALTA (Ondara)
MANCOMUNITAT MARINA BAIXA (Callosa d’en Sarrià)
MANCOMUNITAT MARIOLA (Muro d'Alcoi)
MANCOMUNITAT DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT
AJUNTAMENT D’ALCALÀ DE XIVERT
AJUNTAMENT DE L'ALCORA
AJUNTAMENT D’ALFONDEGUILLA
AJUNTAMENT D’ALMASSORA
AJUNTAMENT D’ALMENARA
AJUNTAMENT DE LES ALQUERIES
AJUNTAMENT D’ARTANA
AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
ORGANISME AUTÒNOM DE CSE DE BENICARLÓ
AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM
AJUNTAMENT DE BETXÍ
AJUNTAMENT DE BORRIOL
AJUNTAMENT DE BORRIANA
AJUNTAMENT DE CABANES
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA
AJUNTAMENT DE CAUDIEL
AJUNTAMENT DE LES COVES DE VINROMÀ
AJUNTAMENT D’ESLIDA
AJUNTAMENT DE FORCALL
AJUNTAMENT DE JÉRICA
AJUNTAMENT DE LA LLOSA
AJUNTAMENT DE MONCOFA
AJUNTAMENT DE MONTÁN
AJUNTAMENT DE MONTANEJOS
AJUNTAMENT DE MORELLA
AJUNTAMENT DE NULES
AJUNTAMENT D’ONDA
AJUNTAMENT D’ORPESA
AJUNTAMENT DE PENÍSCOLA
AJUNTAMENT DE SANTA MAGDALENA DE PULPIS
AJUNTAMENT DE SEGORBE
AJUNTAMENT DE LES USERES
AJUNTAMENT DE TORREBLANCA
AJUNTAMENT DE VALL D'ALBA
AJUNTAMENT DE LA VALL D’UIXÓ
AJUNTAMENT DE VILANOVA D'ALCOLEA
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
AJUNTAMENT DE VILLAHERMOSA DEL RÍO
AJUNTAMENT DE VINARÒS
AJUNTAMENT DE VIVER
AJUNTAMENT DE XILXES
CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ
(Castelló)

CONSORCI DE POBLES MENUTS DELS PORTS (Zorita)
MANCOMUNITAT ALTO PALANCIA (Soneja)
MANCOMUNITAT ALT MAESTRAT (Albocàsser)
MANCOMUNITAT BAIX MAESTRAT (Traiguera)
MANCOMUNITAT CASTELLÓ NORD (Sant Mateu)
MANCOMUNITAT ELS PORTS (Vilafranca)
MANCOMUNITAT ESPADÁN-MIJARES (Tales)
MANCOMUNITAT PLANA ALTA (Sant Joan de Moró)
AJUNTAMENT D’AIELO DE MALFERIT
AJUNTAMENT D’ALAQUÀS
AJUNTAMENT D’ALBAL
FUNDACIÓ MUNICIPAL RESIDÈNCIA MUNICIPAL
D’ANCIANS ANTONIO I JULIO MUÑOZ GENOVÉS
(ALBAL)
AJUNTAMENT D’ALBERIC
AJUNTAMENT D’ALBORAIA
AJUNTAMENT D’ALCÀSSER
AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA
AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA DE CRESPINS
AJUNTAMENT D’ALDAIA
AJUNTAMENT D’ADEMÚS
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PROGRAMA 313.30

S0228 Finanç. EL “Pla
concertat Serveis
Socials” 2018

S3099 “SE atenció a
menors en situació de
risc o amb mesures
jurídiques de protecció i
a les seues famílies
(SEAFI)” 2018

S2194 “Finanç. EL Mesures judicials
menors en medi
obert” 2018

S6590 “Finanç. EL Centres de dia de
menors” 2018

PROGRAMA 313.40

PROGRAMA 313.50

S6587 “Finanç. EL –
Atenció persones
amb diversitat
funcional” 2018

S7677 Agències
(OAPMI_PANGEA)
2018

PROGRAMA 313.60

S6589 “Finanç. EL Actuacions
alzhèimer” 2018

PROGRAMA 313.80

S7141 “Finanç. EL Residències i
centres de dia de
majors” 2018

PROGRAMA 323,10

TOTAL PER MUNICIPI
S6725 “Pr. d’igualtat i
S5159 “Xarxa
2018
inclusió del poble
d’agents d’igualtat”
gitano als municipis”
2018
2018
158.180,00 €

158.180,00 €
645.440,00 €

645.440,00 €

682.680,00 €
322.350,00 €
287.310,00 €

42.300,00 €
32.930,00 €

122.350,00 €
350.540,00 €
23.620,00 €
487.298,24 €
122.560,00 €
73.570,00 €
37.790,00 €
421.700,00 €

47.120,00 €
23.560,00 €

43.800,00 €
9.000,00 €

32.930,00 €
23.560,00 €

20.000,00 €
9.000,00 €

328.060,00 €
109.910,00 €
117.630,00 €
482.210,00 €
43.120,00 €
1.485.685,62 €

10.640,00 €

17.360,00 €

3.700,00 €

3.060,00 €
2.590,00 €
2.374.350,00 €

42.300,00 €

23.560,00 €
61.050,00 €
11.780,00 €
84.610,00 €

30.000,00 €

33.400,00 €

33.400,00 €

1.278.540,00 €

33.400,00 €
54.000,00 €

39.420,00 €
112.730,00 €
73.680,00 €

6.170,00 €
281.580,00 €

29.000,00 €

33.400,00 €

827.220,00 €
69.350,00 €

19.000,00 €

8.960,00 €

23.560,00 €
32.930,00 €
23.560,00 €
23.560,00 €

2.230,00 €

604.080,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €

193.810,00 €
234.650,00 €
18.510,00 €

33.400,00 €
0,00 €
33.400,00 €

69.350,00 €

16.460,00 €
23.560,00 €
59.970,00 €

14.390,00 €

433.460,00 €

667.290,00 €
41.160,00 €

51.670,00 €

53.731,00 €

68.600,00 €

6.000,00 €
10.000,00 €
6.000,00 €
20.000,00 €

42.300,00 €

17.500,00 €

420.390,00 €

19.000,00 €

17.360,00 €

194.620,00 €

20.000,00 €
19.000,00 €
43.800,00 €
42.800,00 €
6.000,00 €

113.360,00 €
134.430,00 €
603.508,24 €

59.930,00 €
428.340,00 €

33.400,00 €

1.230.240,00 €

70.790,00 €

6.000,00 €

267.460,00 €
419.940,00 €
133.140,00 €
130.920,00 €
20.430,00 €
346.500,00 €

33.400,00 €
140.790,00 €

36.840,00 €

69.350,00 €
1.320.180,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €
33.400,00 €

1.186.720,00 €
469.300,00 €
69.350,00 €

33.400,00 €

187.020,00 €
42.770,00 €
348.030,00 €
105.850,00 €
154.920,00 €
146.960,00 €
210.980,00 €
143.430,00 €
286.860,00 €
472.780,00 €
350.640,00 €

23.560,00 €

9.190,00 €

187.020,00 €
9.000,00 €
19.000,00 €

12.320,00 €

1.800,00 €

17.670,00 €
11.780,00 €
42.300,00 €

19.000,00 €
19.000,00 €

120.050,00 €

69.010,00 €
281.580,00 €

33.400,00 €

32.930,00 €
23.560,00 €

265.530,00 €
437.990,00 €

13.440,00 €

23.560,00 €
32.930,00 €

3.910,00 €

64.680,00 €

3.350,00 €

253.420,00 €

42.770,00 €
389.780,00 €
105.850,00 €
173.920,00 €
146.960,00 €
229.980,00 €
145.230,00 €
304.530,00 €
99.790,00 €
842.380,00 €
470.690,00 €
933.820,00 €

933.820,00 €
254.810,00 €
420.420,00 €

724.980,00 €
355.280,00 €
291.010,00 €
33.400,00 €
213.270,00 €
557.290,00 €
23.620,00 €
1.803.868,24 €
155.120,00 €
73.570,00 €
40.850,00 €
540.630,00 €
3.652.890,00 €
328.060,00 €
109.910,00 €
141.190,00 €
664.810,00 €
54.900,00 €
1.686.695,62 €
6.170,00 €
281.580,00 €
6.000,00 €
827.220,00 €
69.350,00 €
39.420,00 €
131.730,00 €
73.680,00 €
33.400,00 €
227.210,00 €
313.250,00 €
748.880,00 €
219.010,00 €
197.280,00 €
26.430,00 €
983.980,00 €
69.350,00 €
324.440,00 €
233.340,00 €
2.474.908,24 €
6.000,00 €
894.691,00 €
41.160,00 €
33.400,00 €
1.246.650,00 €
1.447.590,00 €
69.350,00 €
36.840,00 €

9.000,00 €

33.400,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €

263.810,00 €
744.080,00 €
23.560,00 €
265.530,00 €
26.910,00 €
582.440,00 €
33.400,00 €

N. EXP.

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

2018
AJUNTAMENT D’ALFAFAR
AJUNTAMENT D’ALFARA DEL PATRIARCA
AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
AJUNTAMENT D’ALGINET
AJUNTAMENT D’ALMÀSSERA
AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES
AJUNTAMENT D’ALZIRA
AJUNTAMENT D’AYORA
AJUNTAMENT DE BENAGUASIL
AJUNTAMENT DE BENETÚSSER
AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
AJUNTAMENT DE BENIGÀNIM
AJUNTAMENT DE BÉTERA
AJUNTAMENT DE BOCAIRENT
JUNTA PATRONAT MUNICIPAL RESID. SAGRAT COR DE
JESÚS DE BOCAIRENT
AJUNTAMENT DE BUÑOL
AJUNTAMENT DE BURJASSOT
AJUNTAMENT DE CANALS
AJUNTAMENT DE CARCAIXENT
AJUNTAMENT DE CARLET
AJUNTAMENT DE CATARROJA
O. A. RESID. 3a EDAT FCO. RAMÓN PASTOR I
CONGREGACIÓ M. DE DESEMPARATS I SANT JOSEP DE
LA MUNTANYA (CATARROJA)
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE RUGAT
AJUNTAMENT DE COFRENTES
AJUNTAMENT DE CULLERA
AJUNTAMENT DE CHIVA
AJUNTAMENT DE L’ELIANA
AJUNTAMENT D’ENGUERA
AJUNTAMENT DE FOIOS
AJUNTAMENT DE FONTANARS DELS ALFORINS
AJUNTAMENT DE GANDIA
AJUNTAMENT DE GODELLA
AJUNTAMENT DE JALANCE
AJUNTAMENT DE JARAFUEL
AJUNTAMENT DE LLAURÍ
AJUNTAMENT DE LLÍRIA
AJUNTAMENT DE LLUTXENT
AJUNTAMENT DE MANISES
AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
AJUNTAMENT DE MASSANASSA
AJUNTAMENT DE MELIANA
AJUNTAMENT DE MISLATA
AJUNTAMENT DE MONCADA
AJUNTAMENT DE MONTAVERNER
AJUNTAMENT DE NAVARRÉS
AJUNTAMENT D’OLIVA
AJUNTAMENT DE L’OLLERIA
AJUNTAMENT D’ONTINYENT
AJUNTAMENT DE PAIPORTA
AJUNTAMENT DE PATERNA
AJUNTAMENT DE PEDRALBA
AJUNTAMENT DE PICANYA
AJUNTAMENT DE PICASSENT
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
AJUNTAMENT DE POLINYÀ DE XÚQUER
AJUNTAMENT DE PUÇOL
AJUNTAMENT DEL PUIG DE SANTA MARIA
AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
AJUNTAMENT DE REQUENA
AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
AJUNTAMENT DE ROCAFORT
AJUNTAMENT DE SAGUNT
AJUNTAMENT DE SEDAVÍ
AJUNTAMENT DE SILLA
AJUNTAMENT DE SUECA
AJUNTAMENT DE TAVERNES BLANQUES
AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
AJUNTAMENT DE TERESA DE COFRENTES
AJUNTAMENT DE TORREBAJA

PROGRAMA 313,10

PROGRAMA 313.30

S0228 Finanç. EL “Pla
concertat Serveis
Socials” 2018

S3099 “SE atenció a
menors en situació de
risc o amb mesures
jurídiques de protecció i
a les seues famílies
(SEAFI)” 2018

S2194 “Finanç. EL Mesures judicials
menors en medi
obert” 2018

422.860,00 €
455.950,00 €
278.610,00 €

20.720,00 €

684.030,00 €

33.040,00 €

S6590 “Finanç. EL Centres de dia de
menors” 2018

32.930,00 €
11.780,00 €
42.300,00 €

PROGRAMA 313.50

S6587 “Finanç. EL –
Atenció persones
amb diversitat
funcional” 2018

S7677 Agències
(OAPMI_PANGEA)
2018

61.050,00 €
23.560,00 €

642.760,00 €

23.560,00 €
23.560,00 €

409.530,00 €

PROGRAMA 313.60

S6589 “Finanç. EL Actuacions
alzhèimer” 2018

PROGRAMA 313.80

S7141 “Finanç. EL Residències i
centres de dia de
majors” 2018

33.400,00 €

9.000,00 €

9.000,00 €
793.540,00 €
2.529.090,00 €
817.090,00 €

10.000,00 €

9.000,00 €
0,00 €

469.300,00 €

7.900,00 €

11.780,00 €

PROGRAMA 323,10

TOTAL PER MUNICIPI
S6725 “Pr. d’igualtat i
S5159 “Xarxa
2018
inclusió del poble
d’agents d’igualtat”
gitano als municipis”
2018
2018

19.000,00 €
2.330,00 €
617.950,00 €

23.560,00 €

288.300,00 €
278.520,00 €
285.550,00 €

PROGRAMA 313.40

33.400,00 €

33.400,00 €

33.400,00 €

739.270,00 €
712.698,24 €
278.500,00 €
411.830,00 €
346.750,00 €
433.860,00 €

31.920,00 €
9.520,00 €

79.790,00 €
23.560,00 €
32.930,00 €

75.050,00 €

242.040,00 €
2.380,00 €
355.390,00 €
1.384.980,00 €

32.930,00 €

9.000,00 €
9.000,00 €

1.810.120,00 €

9.000,00 €

739.270,00 €
9.000,00 €

33.400,00 €

9.000,00 €
9.000,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €

407.110,00 €
345.310,00 €
348.820,00 €

865.628,24 €
270.470,00 €

8.400,00 €

29.997,00 €
23.560,00 €
23.560,00 €

62.160,00 €

23.560,00 €
42.300,00 €

412.560,00 €
452.910,00 €
456.540,00 €
289.870,00 €
696.960,00 €
441.590,00 €

7.280,00 €

483.678,24 €
630.080,00 €
445.620,00 €
812.528,24 €

14.000,00 €
6.720,00 €

283.940,00 €
392.330,00 €
442.220,00 €

380.750,00 €
4.260,00 €
800.650,00 €
5.430,00 €

10.000,00 €
19.000,00 €
9.000,00 €

118.670,00 €

29.000,00 €

58.146,00 €

1.093.890,00 €

10.000,00 €

63.023,00 €

279.970,00 €

9.000,00 €

32.930,00 €
11.780,00 €
42.300,00 €
32.930,00 €
42.300,00 €

47.293,00 €

5.400,00 €
270.610,00 €
63.596,00 €

32.930,00 €

421.760,00 €
420.530,00 €

23.560,00 €

5.040,00 €

23.560,00 €
61.050,00 €
23.560,00 €
32.930,00 €
23.560,00 €
7.090,00 €

29.997,00 €

209.440,00 €
3.010,00 €
1.371.000,00 €
457.030,00 €

28.343,00 €

18.310,00 €

50.549,00 €
42.522,00 €

402.370,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €
33.400,00 €

10.000,00 €

9.000,00 €

33.400,00 €

9.000,00 €

33.400,00 €

1.692.540,00 €
389.090,00 €

32.930,00 €
23.560,00 €
51.670,00 €
32.930,00 €

32.930,00 €

31.920,00 €

188.650,00 €
332.390,00 €

9.000,00 €

21.000,00 €

29.000,00 €

32.930,00 €

448.790,00 €

344.570,00 €

30.209,00 €

9.000,00 €
10.000,00 €

359.260,00 €

748.700,00 €
306.580,00 €
353.870,00 €
435.730,00 €

9.000,00 €
9.000,00 €

32.173,00 €

214.000,00 €
583.640,00 €

20.000,00 €

12.000,00 €

33.400,00 €

366.050,00 €
1.308.740,00 €
309.740,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €
19.000,00 €

33.400,00 €

24.000,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €
33.400,00 €
33.400,00 €
33.400,00 €

10.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €

9.000,00 €
9.000,00 €

1.063.170,00 €
1.459.090,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €
33.400,00 €

375.440,00 €
24.000,00 €
847.830,00 €

79.230,00 €
6.000,00 €

583.640,00 €

242.040,00 €
953.238,24 €
302.060,00 €
2.671.190,00 €
1.740.730,00 €
509.190,00 €
642.000,00 €

642.000,00 €
19.000,00 €

508.190,00 €
11.780,00 €
572.700,00 €
896.560,00 €
23.560,00 €
793.540,00 €
3.316.210,00 €
1.516.810,00 €
298.300,00 €
302.080,00 €
285.550,00 €
492.860,00 €
450.830,00 €
11.780,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €

19.000,00 €
214.000,00 €
1.091.547,00 €
378.710,00 €
348.820,00 €
86.960,00 €
32.560,00 €
10.000,00 €
1.052.957,24 €
312.770,00 €
1.692.540,00 €
389.090,00 €
188.650,00 €
831.523,00 €
9.000,00 €
909.990,00 €
456.540,00 €
32.930,00 €
327.690,00 €
1.601.680,00 €
576.923,00 €
366.050,00 €
1.308.740,00 €
716.678,24 €
321.520,00 €
1.891.816,00 €
518.670,00 €
1.264.221,24 €
5.000,00 €
283.940,00 €
464.060,00 €
756.230,00 €
9.000,00 €
641.296,00 €
3.010,00 €
2.979.287,00 €
1.459.090,00 €
944.750,00 €
838.370,00 €
23.560,00 €
945.723,00 €
330.140,00 €
437.349,00 €
1.766.892,00 €
23.560,00 €
430.890,00 €
583.640,00 €
6.000,00 €

2018

N. EXP.

PROGRAMA 313,10

PROGRAMA 313.30

S0228 Finanç. EL “Pla
concertat Serveis
Socials” 2018

S3099 “SE atenció a
menors en situació de
risc o amb mesures
jurídiques de protecció i
a les seues famílies
(SEAFI)” 2018

S2194 “Finanç. EL Mesures judicials
menors en medi
obert” 2018

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

AJUNTAMENT DE TORRENT
AJUNTAMENT D’UTIEL
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT DE VALLADA
AJUNTAMENT DE VILAMARXANT
AJUNTAMENT DE VILALLONGA
AJUNTAMENT DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN
AJUNTAMENT DE VILLAR DEL ARZOBISPO
AJUNTAMENT DE XÀTIVA
AJUNTAMENT DE XIRIVELLA
AJUNTAMENT DE YÁTOVA

220

CONSORCI COMARCAL SS L’HORTA NORD (Alboraia)

221
223

MANCOMUNITAT ALTO TURIA (Tuéjar)
MANCOMUNITAT BARRIO DEL CRISTO (ALDAIA-QUART)
(Aldaia)
MANCOMUNITAT CAMP DE TÚRIA (Llíria)

224

MANCOMUNITAT DE LA CANAL DE NAVARRÉS (Chella)

23.560,00 €

225

MANCOMUNITAT DE LA COSTERA – CANAL (Xàtiva)
MANCOMUNITAT DE L’HORTA NORD (la Pobla de
Farnals)
MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA (Alzira)
MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA (Sueca)
MANCOMUNITAT DE LA SERRANÍA (Villar del
Arzobispo)

47.120,00 €

222

226
227
228
229
230

42.000,00 €

42.300,00 €

387.520,00 €

122.100,00 €

103.310,00 €

11.780,00 €
467.790,00 €
435.600,00 €

20.160,00 €

32.930,00 €
51.670,00 €

67.858,00 €

232
233
234
235

PROGRAMA 313.50

S6587 “Finanç. EL –
Atenció persones
amb diversitat
funcional” 2018

S7677 Agències
(OAPMI_PANGEA)
2018

920,00 €
1.815.050,00 €

9.000,00 €
21.000,00 €

470.910,00 €

6.000,00 €

188.650,00 €
275.180,00 €

9.000,00 €
19.000,00 €

S6589 “Finanç. EL Actuacions
alzhèimer” 2018

PROGRAMA 313.80

S7141 “Finanç. EL Residències i
centres de dia de
majors” 2018

TOTAL PER MUNICIPI
S6725 “Pr. d’igualtat i
S5159 “Xarxa
2018
inclusió del poble
d’agents d’igualtat”
gitano als municipis”
2018
2018
14.000,00 €

1.262.270,00 €
469.300,00 €

PROGRAMA 323,10

33.400,00 €

35.000,00 €

33.400,00 €
33.400,00 €
33.400,00 €

140.000,00 €
72.000,00 €

272.978,24 €

23.560,00 €
59.696,00 €

11.780,00 €
58.933,00 €

70.680,00 €

281.580,00 €
371.430,00 €

637.051,24 €

19.000,00 €

520.806,00 €

20.000,00 €

43.560,00 €
47.120,00 €

61.050,00 €

14.970,00 €

80.050,00 €
23.560,00 €

1.920,00 €

76.020,00 €
51.000,00 €

33.400,00 €

23.560,00 €

689.210,00 €

72.000,00 €
379.360,00 €

MANCOMUNITAT DEL CARRAIXET (Foios)

41.230,00 €

1.990,00 €

MANCOMUNITAT DEL INTERIOR TIERRA DEL VINO (Utiel)

32.930,00 €

1.830,00 €

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA HOYA DE
BUÑOL – CHIVA (Yátova)

54.080,00 €
63.139.450,00 €

1.051.570,00 €

4.022.210,00 €

164.450,00 €
25.480,00 €
23.560,00 €

689.210,00 €

17.474,00 €

981.169,73 €
276.390,00 €
9.048.765,33 €
1.262.270,00 €
469.300,00 €
11.780,00 €
476.910,00 €
33.400,00 €
891.930,00 €
882.708,00 €
72.000,00 €
1.988.950,00 €

11.780,00 €

61.310,00 €

TOTALS

PROGRAMA 313.60

1.988.950,00 €

MANCOMUNITAT DE LA VALL D’ALBAIDA (Ontinyent)
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE RINCÓN DE
ADEMUZ (Casas Altas)
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR (Gandia)

231

849.469,73 €
266.470,00 €
6.564.785,33 €

S6590 “Finanç. EL Centres de dia de
menors” 2018

PROGRAMA 313.40

72.000,00 €
19.000,00 €

33.400,00 €

43.220,00 €
34.760,00 €
9.000,00 €

1.184.290,00 €

27.522.670,00 €

510.544,00 €

1.860.000,00 €

9.000,00 €
250.000,00 €

34.008.210,00 €

424.000,00 €

72.080,00 €
2.605.200,00 €

136.067.600,00 €

