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PLA ESTRATÈGIC DE
SUBVENCIONS 2020-2022

(Aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 13
de desembre de 2019)
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020-2022

PREÀMBUL

L’article 6 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i
els seus organismes públics establix, en aplicació de l’article 8.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, que l’Ajuntament de València i els seus
organismes públics, amb caràcter previ a l’establiment de subvencions, hauran
de concretar en plans estratègics de subvencions els objectius i els efectes que
es pretenen amb la seua aplicació, el termini necessari per a la seua
consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament, que se
supeditaran,

en

tot

cas,

al

compliment

dels

objectius

d’estabilitat

pressupostària.
El Pla estratègic municipal de subvencions serà aprovat per la Junta de Govern
Local i, en els organismes públics municipals, pels seus respectius òrgans
col·legiats. Tindran una vigència de tres anys, llevat que, motivadament, siga
convenient establir un termini diferent.
Anualment es realitzarà l’actualització dels plans d’acord amb la informació
rellevant disponible, i no es podran aprovar línies de subvencions no previstes
en el pla vigent en cada exercici, llevat que es justifique degudament en el
procediment la necessitat ineludible de fer front a una activitat de foment
d’utilitat pública o d’interés social. A este efecte, l’òrgan competent per a
aprovar el pla estratègic haurà de pronunciar-se expressament sobre la
modificació d’este.
La Intervenció General de l’Ajuntament de València realitzarà el control financer
de l’aplicació dels plans estratègics d’acord amb les previsions del seu
Programa anual d’actuació.
A fi de complir al que establix l’Ordenança, les diferents àrees de gestió de
l’Ajuntament han revisat i actualitzat el contingut de l’anterior pla que ha tingut
una vigència de 2017-2019.
Amb este Pla estratègic de subvencions es pretén incrementar els nivells
d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional,
optimitzar l’accés de la ciutadania a la informació de l’activitat subvencional de
l’Ajuntament amb garanties de transparència, uniformitat de criteri municipal i
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de lliure concurrència, i racionalitzar la gestió municipal subvencional dotant-la
de transversalitat en la planificació i sistematicitat en els procediments i de
ferramentes tècniques avançades per a la seua avaluació.

CAPÍTOL 1. PRINCIPIS GENERALS

Article 1. L’establiment de subvencions per part de l’Ajuntament durant el
període 2020-2022 s’ajustarà al que preveu el Pla Estratègic de Subvencions
següent.

Article 2. L’establiment efectiu de les subvencions previstes en este pla
requerirà la inclusió de les consignacions corresponents en els pressupostos
municipals de cada any i l’aprovació de les bases reguladores de la seua
concessió.

Article 3. L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa les consignacions
pressupostàries que s’aproven i les bases reguladores de la seua concessió
s’acomodaran en cada moment als dits objectius.

Article 4. L’aprovació del Pla estratègic de subvencions no suposa la generació
de cap dret a favor de les persones o entitats potencials beneficiàries, que no
podran exigir cap indemnització o compensació en el cas que el Pla no es pose
en pràctica en els seus propis termes.

Article 5. Són principis generals d’este pla els següents:

-Publicitat i lliure concurrència per mitjà de convocatòria prèvia en què es¡
garantisca l’objectivitat, transparència, publicitat, concurrència i igualtat en la
distribució de fons públics; això sense perjuí de la possible concessió directa
que, de conformitat amb el que establix la norma aplicable, haurà de comptar
amb la deguda consignació pressupostària prèvia.
-Concessió d’acord amb criteris objectius prèviament establits en la
convocatòria a fi de garantir que els beneficiaris potencials el coneguen
prèviament.
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-Eficàcia en el compliment dels objectius marcats i eficiència en l’assignació de
recursos públics, que s’han de justificar quantitativament i qualitativament.
-Control i anàlisi de l’adequació dels fins de les entitats sol·licitants als principis
d’igualtat i no-discriminació en l’exercici de les activitats subvencionades.
-I, de forma específica, verificar de forma constant la pertinència del pla
estratègic. A saber:
Justificació del pla en termes socials
Necessitats de la ciutadania que atén
Capacitat financera
Explicació de la competència municipal en la matèria
Estudi de la no-aplicació d’esta línia subvencional

Article 6. L’òrgan que té atribuïda la funció de desplegament de la gestió
econòmica i, per tant, l’execució del Pla estratègic de subvencions, competent
per a la concessió d’ajudes o subvencions, serà la Junta de Govern Local.
Per tant,
–Els programes de subvencions quedaran condicionats a l’existència de
dotació pressupostària adequada i suficient.
–Amb caràcter previ a l’atorgament de les subvencions o concessions directes
(convenis), haurà d’efectuar-se l’aprovació de la despesa en els termes que
preveuen les normes pressupostàries de l’Ajuntament de València.
–I finalment, i de forma prèvia a l’atorgament de les subvencions, hauran
d’establir-se les normes o bases reguladores de la concessió.

CAPÍTOL 2. CONTINGUT DEL PLA I MODIFICACIÓ

Article 7. D’acord amb el que preveu l’ordenança reguladora, la concessió de
les subvencions i ajudes previstes en este pla per als exercicis 2020-2022
conté:
-

Els objectius que es pretenen aconseguir

-

El termini

-

La previsió de costos

-

Les fonts de finançament
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Article 8. Este pla s’estructura prenent com a base les distintes àrees de
despesa existents en la classificació funcional del pressupost municipal, de
manera que cada àrea es dividix, al seu torn, en polítiques de gasto i en grups
de programa.
Les cinc àrees de despesa corresponen a:
-

Servicis públics bàsics

-

Actuacions de protecció i promoció social

-

Producció de béns públics de caràcter preferent

-

Actuacions de caràcter econòmic

-

Òrgans de govern

Article 9. Les modificacions que es realitzen al Pla estratègic de subvencions
les realitzarà l’àrea corresponent o el servici competent per la matèria, el qual
comunicarà immediatament a l’Oficina Coordinadora de Subvencions de
l’Ajuntament de València l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, a
l’objecte que l’OCS puga mantindre el present Pla actualitzat.
Anualment, l’Oficina Coordinadora de Subvencions actualitzarà el Pla i
publicarà un text que inclourà les modificacions realitzades.

CAPÍTOL 3. PERSONES I ENTITATS BENIFICIÀRIES I MATÈRIES DE LES
SUBVENCIONS

Article 10. Les subvencions seran concedides en termes estrictes, amb
l’amplitud i els condicionants subjectius de la Llei general de subvencions i de
l’Ordenança general de subvencions, per mitjà dels sistemes de convocatòria
pública, concessió directa o conveni de col·laboració.
Les formes jurídiques admissibles per a tindre la condició de beneficiari,
atenent el que disposa la llei i l’ordenança, es concretaran en les respectives
convocatòries.

Article 11. L’Ajuntament de València establirà anualment subvencions en les
diferents àrees competencials, que s’arreplegaran en el pressupost municipal.

CAPÍTOL

4.

AVALUACIÓ

DE

L’EFICÀCIA

SUBVENCIONATS. ANÀLISI DE RESULTATS
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DELS

PROGRAMES

Article 12. Per a una millor anàlisi de l’eficàcia de cada subvenció, els servicis
concedents podran realitzar, anualment, informes sobre el nombre d’accions
desenvolupades, el nombre de ciutadans als que arriba la subvenció i la
justificació dels objectius aconseguits.

Article 13. En eixe cas, es podrà detallar per a l’avaluació el següent:
- Objecte
-Entitat beneficiària i, si és el cas, col·laboradora
-Import subvencionat
-Accions concretes desenvolupades en l’import de la subvenció
-Nombre de ciutadans i ciutadanes als quals ha arribat l’acció subvencionada.
-Valoració de l’entitat concedent quant a l’adequació als objectius perseguits en
el moment del seu atorgament, la procedència del manteniment o la supressió
del programa del qual deriva.
Estos informes es posaran a disposició de la Junta de Govern Local i de la
Comissió d’Hisenda com a resum objectiu dels resultats de l’acció
subvencionadora municipal, a fi de determinar la continuïtat del programa, la
supressió o la seua modificació.

CAPÍTOL 5. CONTROL FINANCER DELS PROGRAMES SUBVENCIONATS
Article 14. El control financer dels programes subvencionats està encomanat a
la Intervenció General de l’Ajuntament de València (IGAV) que, respecte d’això,
analitzarà les dates reals de pagament dels imports subvencionats amb relació
a les dates previstes en cada expedient, així com els mitjans de pagament
utilitzats i la correcta justificació dels extrems requerits a cada beneficiari per a
l’obtenció de la subvenció.
La Intervenció General podrà elaborar els models de justificació de
subvencions que en faciliten la fiscalització.

CAPÍTOL 6. TRANSPARÈNCIA I APLICATIUS MUNICIPALS PER A
REMETRE DADES A ALTRES ADMINISTRACIONS
A fi d’incrementar els nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió del gasto públic
subvencional i contribuir a la transparència en les ajudes i subvencions
municipals, els servicis implicats gestionaran a través de l’aplicació PEGUIS
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(plataforma especialitzada en la gestió unificada i integral de subvencions) totes
les subvencions que tinguen assignades.
La comunicació de totes les dades exigides per la normativa estatal en matèria
de subvencions es remetran directament a través de l’aplicació citada a la
BDNS (Base de Dades Nacional de Subvencions), atés que este programa és
una ferramenta útil per a l’avaluació i el seguiment del Pla estratègic.

ANNEX I

ÀREA DE DESPESA: SERVICIS PÚBLICS BÀSICS

Política de despesa: benestar comunitari

Grup de programes: cementeris i servicis funeraris

• Programa: Convenis amb entitats religioses per a la pràctica de soterrars
seguint ritus funeraris i subvencions a entitats funeràries
(Aplicació pressupostària: FK890-16400-48920)

I. CONVENI ARQUEBISBAT DE VALÈNCIA: 24.000,00 €
II. COMUNITAT ISLÀMICA DE VALÈNCIA: 4.045,99 €
III. COMUNITAT ISRAELITA DE VALÈNCIA: 4.045,99 €
IV. FUNDACIÓN CEMENTERIOS BIRTÁNICOS DE ESPAÑA: 4.000,00 €
Objectius: subvencions concedides a entitats religioses i entitats funeràries per
a dur a terme actuacions relacionades amb ritus funeraris i activitats funeràries.
Termini: anual
Previsió de costos: 36.091,98 €
Fonts de finançament: fons propis
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Política de despesa: vivenda i urbanisme

Grup de programes: vivenda

• Programa: Subvencions lloguer social
(Aplicació pressupostària: GD660-15220-48900)
Objectius: subvenció concedida a persones o unitats de convivència per a
facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.
Termini: anual
Previsió de costos: 2.000.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Subvencions a la rehabilitació i reedificació d’immobles
privats al barri del Cabanyal-Canyamelar. Pla estatal de vivenda 2013-2016
(Aplicació pressupostària: GD660-15220- 789003)
Objectius: subvencions per a la rehabilitació d’edificis i habitatges i substitució
edificatòria al barri esmentat.
Termini: fins a 31 de desembre de 2020
Previsió de costos: 3.509.964,11 €
Fonts de finançament: fons del Ministeri de Foment i de la Generalitat

• Programa: Subvencions a la rehabilitació i reedificació d’immobles
privats al barri del Cabanyal-Canyamelar. Pla Estatal de Vivenda 20182021
(Aplicació pressupostària: GD660-15220- 78900)
Objectius: subvencions per a la rehabilitació d’edificis i vivendes i substitució
edificatòria al barri esmentat.
Termini: 60 mesos
Previsió de costos: 2.142.000 €
Fonts de finançament: fons del Ministeri de Foment i de la Generalitat
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Política de despesa: medi ambient

Grup de programes: promoció i millora del medi ambient

• Programa: Foment de l’estalvi i l’eficiència energètica
(Aplicació pressupostària: FV910-17220-45390)
Objectius: subvencions directes a distints col·legis públics per a l’execució d’un
projecte per a fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica a fi d’avançar cap a la
transició a un nou model energètic amb un ús més just de l’energia i fent de
València una ciutat més respectuosa amb el medi ambient.
Termini: anual
Previsió de costos: dotació anual 103.134,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Conveni amb Acció Ecologista AGRÓ i la Societat Espanyola
d’Ornitologia
(Aplicació pressupostària: FP760-17240-48100)
Objectius: posar en valor del Tancat de la Pipa com a espai d’alt valor ecològic i
d’ús públic per a la ciutadania de València i potenciar les accions de
comunicació i interpretació ambiental, la conservació del patrimoni natural i la
biodiversitat del terme municipal de València.
Termini: anual
Previsió de costos: cost anual 47.500,00 €
Fonts de finançament: fons propis

ÀREA DE DESPESA: ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política de despesa: servicis socials i promoció social

Grup de programes: acció social
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• Programa: Subvenció al transport públic per a pensionistes i
discapacitats
(Aplicació pressupostària: LJ160-23100-44910)
Objectius: afavorir l’ús del transport públic per pensionistes i persones
discapacitades a través de subvencions a l’Empresa Municipal de Transports
que permeten una política de preus reduïts per a estos col·lectius.
Termini: anual
Previsió de costos: cost anual 20.812.206,00 €
Fonts de finançament: fons propis i subvenció de l’Autoritat del Transport
Metropolità de València de la Generalitat Valenciana al transport públic.

• Programa: Pla municipal de drogodependències
(Aplicació pressupostària: KH800-23100-48920 i KH800-23100-45390)
Objectius: col·laborar amb altres entitats amb la finalitat de realitzar accions en
matèria de prevenció de drogodependències que incidisquen en una reducció
sobre el consum de substàncies tòxiques i les conseqüències derivades del seu
ús en el marc del Pla municipal contra la drogoaddicció.
Termini: plurianual
Previsió de costos: cost anual 167.400,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Pla municipal de drogodependències (convocatòria de
subvencions denominada «Intervenció en barris»)
(Aplicació pressupostària: KH800-23110-48910)
Objectius:

desplegar

programes

d’activitats

preventives

en

conductes

addictives durant el temps d’oci al municipi de València amb l’objectiu de
contribuir a sufragar les despeses derivades dels dits projectes. Pretenen,
d’esta manera, incidir en una ocupació sana del temps lliure de la nostra
població infantil i juvenil.
Termini: plurianual
Previsió de costos: cost anual 40.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Prestacions socials individuals o familiars
(Aplicació pressupostària: KC150-23100-48010)
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Objectius: prestacions socials individuals o familiars de contingut econòmic
(ajudes de menjador, prestacions econòmiques de protecció, programa de
reciprocitat social, ajudes d’emergència social i altres ajudes).
Termini: anual
Previsió de costos: cost anual total 7.529.200,00 €
Fonts de finançament: a través de fons propis i subvencions de la Generalitat
Valenciana

• Programa: Promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones, hòmens i
tolerància a la diversitat sexual
(Aplicació pressupostària: KD610 23100 48920)
Objectius: subvencions directes a distintes institucions sense ànim de lucre que
realitzen programes dirigits a la igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens,
atenció social a dones immigrants, en risc d’exclusió i víctimes de violència de
gènere i les seues famílies, programes de conscienciació i tolerància sobre la
diversitat sexual.
Termini: anual
Previsió de cost anual: 108.767,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Subvencions per a projectes d’intervenció en l’àmbit de
l’acció social
(Aplicació pressupostària: KC150 23100 48910)
Objectius: fomentar la intervenció de la iniciativa social no governativa en la
lluita contra la desigualtat i l’exclusió social en línia amb els principis i objectius
establits en el II Pla de Servicis Socials de l’Ajuntament de València per a la
inclusió social.
Termini: anual
Previsió de cost: 700.000,00 €
Fonts de finançament: a través de fons propis

• Programa: Subvencions per a intervenció social «Col·labora»
(Aplicació pressupostària: KC150 23100 48910)
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Objectius: subvencions a entitats que impulsen el treball compartit i, així,
afavorixen les xarxes territorials de cooperació i col·laboració i enfortixen el
teixit social a la ciutat.
Termini: anual
Previsió de cost: 600.000,00 €
Fonts de finançament: a través de fons propis

• Programa: Convocatòria de subvencions per al fo0ment de la igualtat i la
lluita contra la discriminació per l’orientació sexual
(Aplicació pressupostària: KD610 23100 48910)
Objectiu: subvencions per a projectes de foment de la igualtat entre dones i
hòmens i la lluita contra la discriminació sexual, subvencions a entitats
pertanyents a les taules de solidaritat i subvencions per a projectes
d’intervenció en l’àmbit de l’acció social al municipi de València.
Termini: anual
Previsió de cost anual: 100.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Premis visibilització de la dona en la societat
(Aplicació pressupostària: KD610-23100-48100).
Objectiu: concurs de narrativa breu sobre distints aspectes de la dona en la
nostra societat
Termini: anual
Previsió de cost: 2.750,00 €
Fonts de finançament: a través de fons propis

• Programa: Premis Caliu, visibilització de falles igualitàries i diverses
(Aplicació pressupostària: KD610-23100-48100).
Objectiu: premis a les falles grans i infantils més igualitàries i diverses
Termini: anual
Previsió de cost: 14.000,00 €
Fonts de finançament: a través de fons propis

• Programa: Foment de la promoció social
(Aplicació pressupostària. KC150-23100-48920)
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Objectiu: subvencions a entitats que desenvolupen programes en l’àmbit de
l’acció social (atenció a les persones amb diversitat funcional, integració de
menors en risc d’exclusió, acolliment familiar de menors, atenció a les persones
sense sostre, en situacions de greu marginalitat social, inserció laboral,
integració del poble gitano…).
Termini: anual
Previsió del cost: 10.064.210,20 €
Fonts de finançament: a través de fons propis

• Programa: Premis targetes de Nadal
(Aplicació pressupostària. KC150-23100-48100)
Objectiu: fomentar la creativitat artística de les persones usuàries dels centres
municipals d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual
Termini: anual
Previsió del cost: 1.500,00 €
Fonts de finançament: a través de fons propis

• Programa: Sensibilització i educació per al desenvolupament i la
ciutadania global
(Aplicació pressupostària: KI590-23100-48910)
Objectius: regular els projectes de sensibilització i d’educació per al
desenvolupament dirigit a construir una ciutadania crítica i global en benefici
d’una transformació mundial.
Termini: anual
Previsió del cost: 400.000 € anuals
Fonts de finançament: a través de fons propis

• Programa: Cooperació internacional per al desenvolupament
(Aplicació pressupostària: KI590-23100-48910 i KI590-23100-78010)
Objectius:

concessió

de

subvencions

dirigides

a

organitzacions

no

governamentals de desenvolupament per a finançar actuacions en matèria de
cooperació al desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment entre el
municipi de València i els països empobrits econòmicament.
Termini: anual
Previsió del cost: 1.7000.000 € anuals
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Fonts de finançament: a través de fons propis

• Programa: Participació en xarxes de cooperació municipalista
(Aplicació pressupostària: KI590-23100-48900)
Objectiu: aportació per la participació de l’Ajuntament de València en xarxes de
cooperació municipalista (Fons Valencià per la Solidaritat i Federació Estatal
d’Institucions Solidàries amb el Poble Sahrauí).
Termini: anual
Previsió del Cost: 60.000 € anuals
Fonts de finançament: a través de fons propis

• Programa: Programa de beques de cooperació-convenis Universitat de
València i Universitat Politència de València
(Aplicació pressupostària: KI590-23100-45390)
Objectiu: impulsar programes de beques per a alumnat de la UPV (beques
València Coopera) i alumnat d’universitats de països en desenvolupament per
a realitzar estudis de doctorat en la UV (beques Juan Castelló).
Termini: anual
Previsió del cost: 56.306 € anuals
Fonts de finançament: a través de fons propis

• Programes: Acció humanitària i d’emergència
(Aplicació pressupostària: KI590-23100-48910 i KI590-23100-78010)
Objectiu: subvencions a entitats que desenvolupen programes d’ajudes
humanitàries d’emergència social en cas de catàstrofe
Termini: anual
Previsió del cost: 270.000 € anuals
Fonts de finançament: a través de fons propis.

• Programes: Programa valencià de protecció temporal per a defensors i
defensores de drets humans
(Aplicació pressupostària: KI590-23100-48910)
Objectiu: oferir un entorn segur a persones defensores de drets humans
pertanyents a organitzacions i moviments socials que veuen amenaçada la
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seua vida i integritat per motiu de la seua labor, i, així, contribuir a l’enfortiment
de les seues capacitats i disminució del risc.
Termini: anual
Previsió del cost: 36.000 € anuals
Fonts de finançament: a través de fons propis

• Programa: Conveni amb entitat religiosa per a l’allotjament, manutenció i
suport social educatiu a persones objecte d’atenció en els programes
municipals d’acollida de la Delegació de Cooperació al Desenvolupament
i Migració
(Aplicació pressupostària KI590 23100 48920)
Objectius: facilitar la incorporació en el món laboral de les persones objecte
d’atenció en els programes municipals d’acollida
Termini: bianual (2019-2020)
Previsió costos: 163.800,00 € anuals
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Conveni amb entitat gestora per a l’allotjament, manutenció i
suport social educatiu a persones objecte d’atenció en els programes
municipals d’acollida de la Delegació de Cooperació al Desenvolupament
i Migració
(Aplicació pressupostària KI590 23100 48920)
Objectius: atenció de les persones immigrants allotjades en vivendes
municipals destinades a allotjament transitori i manutenció, materialitzada en el
projecte València Inclou.
Termini: bianual (2020-2021)
Previsió costos: 420.000,00 € anuals
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Conveni amb l’Associació Valenciana de Caritat per a
l’atenció diària en allotjament, manutenció i suport psicosocial a
immigrants sense llar objecte d’atenció del Servici de Primera Acollida
d’Immigrants en el multicentre social de Casa Caridad Benicalap
(Aplicació pressupostària KI590 23100 48920)
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Objectius: dotar les persones/famílies de les ferramentes necessàries per a la
seua adequada inclusió en la societat, escolaritzar tots els menors del centre,
impulsar l’adequada convivència i involucrar les persones/famílies en el
projecte.
Termini: bianual (2019-2020)
Previsió costos. 200.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Conveni amb UPS-Unión de Pobles Solidaris per a l’atenció
diària en allotjament, manutenció i suport psicosocial a immigrants sense
llar objecte d’atenció del Servici de Primera Acollida d’Immigrants
(Aplicació pressupostària KI590 23100 48920)
Objectius: donar una atenció integral orientada a satisfer les necessitats
bàsiques a través d’allotjament i manutenció, treballar les necessitats
específiques i particulars del col·lectiu migrant i oferir un suport en la seua
integració sociolaboral a la ciutat.
Termini: bianual (2019/2020)
Previsió costos: 107.568,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Conveni amb ISO (Institut Social del Treball) per a l’atenció
diària en allotjament, manutenció i suport psicosocial a immigrants sense
llar objecte d’atenció del Servici de Primera Acollida d’Immigrants
(Aplicació pressupostària KI590 23100 48920)
Objectius: donar una atenció integral orientada a satisfer les necessitats
bàsiques a través de l’allotjament i manutenció, treballar les necessitats
específiques i particulars del col·lectiu migrant i oferir un suport en la seua
integració sociolaboral a la ciutat.
Termini: bianual (2019-2020)
Previsió costos: 161.352 euros anuals
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Conveni amb ACCEM (Assoc. Comissió Catòlica Espanyola
de Migració) i CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat) per a
desenvolupar el projecte «LA NOSTRA CIUTAT, EL TEU REFUGI»
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(Aplicació pressupostària KI590 23100 48920)
Objectius: dirigit

a

persones

sol·licitants

i beneficiàries de

protecció

internacional, persones acollides en règim de protecció temporal a Espanya
amb necessitats que no queden cobertes pels diferents programes del Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social que financen l’acollida de persones refugiades i a
empreses, entitats bancàries, agents immobiliaris, personal de l’Administració
local, entitats socials, centres educatius o població en general.
Termini: bianual (2019-2020)
Previsió costos: 220.000,00 euros

• Programa: Ajudes a entitats de persones majors i foment d’activitats
relacionades amb les persones majors
(Aplicació pressupostària. KK550-23100-45390 i KK550-23100-48920)
Objectiu: subvencions a entitats que desenvolupen programes relacionats amb
les persones majors i clubs de jubilats, conveni Càtedra Envelliment Universitat
de València i ajudes a activitats relacionades amb el col·lectiu de persones
majors. Conveni Amics de la Gent Major, Associació Jubilats i Pensionistes de
l’Ajuntament de València.
Termini: anual
Previsió del cost: 165.094,00 € anuals
Fonts de finançament: a través de fons propis

• Programa: Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de València i
l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer
(Aplicació pressupostària: KK550 23100 48920)

Objectiu: coordinar totes dos entitats en el camp de l’acció social i ciutadana a
València, per a fer més eficaç l’atenció a les persones que patixen la malaltia
d’Alzheimer a la nostra ciutat.
Termini: anual.
Previsió de costos: 92.120 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Programa d’acompanyament de llars compartits
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(Aplicació pressupostària. KK550-23100-48920)
Objectiu: desenvolupar un programa d’acompanyament social d’habitatges
tutelats amb supervisió per a persones majors
Termini: anual
Previsió del cost: 10.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

Política de gasto: foment de l’ocupació

Grup de programes: foment de l’ocupació

• Programa: Beques, ajudes a la formació i premis
(Aplicació pressupostària: IF650-24100-48100 i IF650-24100-48910)
Objectius: fomentar la formació pràctica de les persones universitàries
valencianes, la formació en idiomes i la formació per a l’ocupació de les
persones jóvens desocupades preferentment empadronades al municipi, a fi de
facilitar-ne la incorporació al mercat laboral.
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual de 200.000,00 €, que s’incrementa anualment
per l’import del finançament finalista que concedix la Diputació Provincial de
València per al programa la Dipu Et Beca.
Fonts de finançament: fons propis. Programa la Dipu Et Beca cofinançat en un
80% per la Diputació Provincial de València. Programa Formació VLC 20192020, cofinançat en un 48% pel Fons Social Europeu (ajudes AP-POEFE).

• Programa: Pacte per l’ocupació
(Aplicació pressupostària: IF650-24100-48910)
Objectius: suport econòmic a les organitzacions sindicals i empresarials
signatàries dels pactes per l’ocupació per al desenvolupament dels projectes i
accions continguts en estes.
Termini: plurianual
Previsió de costos: dotació anual 500.000 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Impuls i consolidació de l'emprenedoria
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Aplicació pressupostària: IC1K0-49500-47000.
Objectius: Potenciar l'ecosistema emprenedor valencià per a fomentar la
promoció econòmica de la ciutat de València.
Termini: anual.
Previsió de costos: 1.504.000,00 €.
Fuentes de finançament: fons propis

• Programa: Impuls i consolidació de l'emprenedoria
Aplicació pressupostària: IC1K0-49500-48100.
Objectius: Premis econòmics destinats a estimular i donar suport al teixit
empresarial a la ciutat de València.
Termini: anual.
Previsió de costos: 38.000,00 €.
Fuentes de finançament: fons propis

ÀREA DE DESPESA: PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER
PREFERENT

Política de despesa: sanitat

Grup de programes: accions públiques relatives a la salut

• Programa: Conveni amb la Fundació del Col·legi de Metges de València
(Aplicació pressupostària: KH200-31110-48920)
Objectius: promoció, programació, participació, desplegament i execució de
qualsevol tipus d’activitat científica i docent en el camp de la medicina i la
sanitat.
Termini: anual
Previsió de costos: cost anual 12.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: quota participació en Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables
(Aplicació pressupostària: KH200-31110-48920)
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Objectius: participació en la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, que
desenvolupa diverses accions i programes en matèria de promoció de la salut.
Termini: anual
Previsió de costos: cost anual 3.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: foment de la informació i formació de la ciutadania en matèria
de consum
(Aplicació pressupostària: KH200-31110-48920)
Objectius: col·laboració amb entitats a fi de realitzar accions d’informació i
formació en esta matèria, conscienciació dels drets de consumidors i usuaris, i
accions de foment de la mediació com a via de resolució dels conflictes com a
consumidors i usuaris.
Termini: anual
Previsió de costos: cost anual 20.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Convocatòria d’ajudes Pla de subvencions de promoció de la
salut i consum responsable a la ciutat de València
(Aplicació pressupostària: KH200-31110-48900)
Objectius: fomentar la tasca de les entitats que treballen en l’àmbit de la salut,
el consum responsable i/o la seua protecció subvencionant projectes en les
dites matèries.
Termini: anual
Previsió de costos: cost anual 50.000,00 €

• Programa: Conveni amb Institut Mèdic Valencià
(Aplicació pressupostària: KH200-31110-48920)
Objectius: establir durant la seua vigència un marc de col·laboració en matèria
de sanitat i salut pública entre l’Institut Mèdic Valencià i l’Ajuntament, amb el
desplegament

d’accions

formatives,

informatives,

d’assessorament en matèria de sanitat i salut pública.
Termini: anual
Previsió de costos: cost anual 6.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis
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divulgatives

i

• Programa: Conveni amb la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat
Valenciana
(Aplicació pressupostària: KH200-31110-48920)
Objectius: establir durant la seua vigència un marc de col·laboració en matèria
de sanitat i salut pública entre la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat
Valenciana i l’Ajuntament, del qual deriven diverses accions formatives,
informatives, divulgatives i d’assessorament en matèria de sanitat i salut
pública.
Termini: anual
Previsió de costos: cost anual 6.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

Política de despesa: educació

Grup de programes: promoció educativa

• Programa: Fundació Escola Valenciana
(Aplicació pressupostària: ME280/32600/48920)
Objectius: foment de l’acció cultural a la ciutat
Termini: anual
Previsió de costos: dotació anual 25.0000 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Concessió de premis
(Aplicació pressupostària: ME280/32600/48100)
Objectius: foment de l’activitat investigadora a través de la concessió de
beques
1) Premis Beca del Conservatori José Iturbi, per a:
-Estudis en l’estranger
-Al millor expedient acadèmic
-Beques per a direcció de cor
2) Subvenció Xarxa Vives
Termini: convocatòria anual
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Previsió de costos: dotació anual 17.500 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Xec escolar
(Aplicació pressupostària: ME280-32600-48910)
Objectius: facilitar i afavorir l’escolarització infantil a través d’un sistema
d’ajudes a l’escolarització denominat Xec Escolar, que permet la lliure elecció
de centre educatiu.
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual 3.109.627,82 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Material escolar
(Aplicació pressupostària: ME280/32600/48910)
Objectius: finançar l’adquisició de material escolar i informàtic per a alumnat
escolaritzat en els cursos corresponents al segon cicle d’educació infantil en
col·legis de titularitat pública dependents de la Generalitat, la Diputació i
col·legis municipals, així com en centres que tinguen concertada la prestació de
servicis per a l’educació infantil de segon cicle, degudament autoritzats per
l’administració competent, a la ciutat de València.
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual 370.000 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Pla de subvencions «Ciutat Educadora»
(Aplicació pressupostària: ME280/32600/48910)
Objectius: donar suport i afavorir el treball de les entitats que treballen en
l’àmbit de l’educació i/o la seua promoció subvencionant diversos projectes
amb una finalitat determinada que s’establirà establir en les bases
corresponents.
Termini: plurianual
Previsió de costos: 150.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis
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Política de despesa: cultura

Grup de programes: administració general de cultura

• Programa: Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de
València
(Aplicació pressupostària: MP630-33020-48100)
Objectius: promocionar l’activitat de les bandes de música i contribuir a la
difusió internacional de la seua música a través de la concessió de premis en el
marc del Certamen Internacional de Bandes de Música.
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual 45.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis i subvenció de la Generalitat Valenciana

• Programa: Conveni amb la Coordinadora de Societats Musicals
Federades de la Ciutat de València
(Aplicació pressupostària: MP630-33020-48920)
Objectius: fomentar la labor musical i cultural de les bandes de música de la
ciutat de València
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual 87.609,60 €
Fonts de finançament: fons propis

Grup de programes: promoció cultural

• Programa: Conveni amb la Universitat Menéndez y Pelayo Q2818022B
(Aplicació pressupostària: MP730-33400-42390)
Objectius: contribuir a l’exercici d’activitats culturals i de difusió del coneixement
per mitjà de la col·laboració de l’Ajuntament
Termini: anual
Previsió de costos: dotació anual 33.575,00 €

23

Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Conveni amb el Palau de les Arts Fundació de la CV
G97544829
(Aplicació pressupostària: MP730 33400 45200)
Objectius: col·laborar per a garantir la realització de les activitats d’interés que
desenvolupa el Palau de les Arts donant suport a una línia d’actuació conjunta
per a celebracions i organitzacions de projectes de difusió cultural.
Termini: anual
Previsió de costos: dotació anual 105.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Conveni amb la Universitat Politècnica de València,
Q4618002B i l’Institut Valencià de Cultura, Q9655132J.
(Aplicació pressupostària: MP730-33400-45390)
Objectius: col·laborar a reforçar la formació dels estudiants universitaris en les
àrees relacionades amb el títol oficial de Màster Universitari en Conservació del
Patrimoni Arquitectònic. Promoure la cultura a la ciutat de València a través de
la col·laboració amb l’Institut Valencià de l’Audiovisual i de la Cinematografia
Ricardo Muñoz Suay en l’organització del Festival Internacional de Cinema
València–Cinema Jove.
Termini: anual
Previsió de costos: dotació anual total 37.500,00 € (10.000,00 i 27.500,00 €,
respectivament).
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Transferencies nominatives a entitats
- Fundació General Universitat València, G46980207…………..…75.000,00 €
- Fundació Chirivella Soriano, G97284236………………….….......30.000,00 €
- Fundació Estudis Avançats, G46114591……………………..........6.140,00 €
- Fundació Manuel Broseta, G9611447S…………………….......…..3.000,00 €
- Ateneu Marítim de València, G46065264…………………......…..30.000,00 €
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- Mostra Viva Mediterrani, G98608797……………………............100.000,00 €
- Docs València, G98851967………………………………….......…30.000,00 €
- Ateneu Mercantil de València, G46065272……………….….......13.000,00 €
- Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, Q4668003I........20.000,00 €
- Gremi de Llibres de València G46328399……………………......12.000,00 €
- Societat Coral El Micalet (G46001947)………………………........25.000,00 €
(Aplicació pressupostària: EP730-33400-48920)
Objectius: fomentar els projectes i les activitats culturals que es duen a terme
anualment i col·laborar amb fundacions valencianes en el foment de la
convivència cívica, la promoció d’activitats de divulgació científica i cultural i la
promoció de l’art.
Termini: anual
Previsió de costos: dotació anual total 344.140,00 € (75.000,00 €, 30.000,00 €,
6.140,00 €, 3.000,00 €, 30.000,00 €, 100.000,00 €, 30.000,00 €, 13.000,00 €,
20.000,00 €,12.000,00 € i 25.000,00 € respectivament).
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Premis, beques
(Aplicació pressupostària: MP730-33400-48100)
Objectius: premis. Modalitats:

-Premi de narrativa en valencià Isabel de Villena...........................12.000 €
-Premi de narrativa en castellà Vicente Blasco Ibáñez ................. 12.000 €
-Premi de poesia en valencià María Beneyto ..................................6.000 €
-Premi de poesia en castellà Juan Gil-Albert ................................. 6.000 €
-Premi de teatre en valencià Eduard Escalante ..............................8.000€
-Premi de teatre en castellà Max Aub .............................................8.000 €
-Premi d’assaig en castellà Celia Amorós .....................................10.000€
-Premi d’assaig en valencià Josep Vicent Marquès .......................10.000€
Termini: anual
Previsió de costos: dotació anual 72.000,00 € (12.000,00 €, 12.000,00 €,
6.000,00 €, 6.000,00 €, 8.000,00 €, 8.000,00 €, 10.000,00 € i 10.000,00 €
respectivament).
Fonts de finançament: fons propis
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• Programa: Suport a les iniciatives d’associacions culturals
(Aplicació pressupostària: MP730-33400-48910)
Objectius: foment de l’activitat cultural a la ciutat de València, a través del
suport a les iniciatives d’associacions culturals i entitats sense ànim de lucre.
Termini: anual
Previsió de costos: dotació anual 150.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Conveni amb la Fundació Centre d’Estudis Blasco Ibáñez
(Aplicació pressupostària: MP250-33400-48920)
Objectius: conveni amb la Fundació Centre d’Estudis Blasco Ibáñez a fi de
promocionar i difondre l’obra i la figura de Vicent Blasco Ibáñez amb els mitjans
materials, humans i jurídics al seu abast.
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual 12.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

Grup de programes: arts escèniques

• Programa: Foment de les arts escèniques
(Aplicació pressupostària: MD260-33420-47900 i MD260-33420-48910)
Objectius: foment de les arts escèniques a través d’ajudes a companyies i
associacions de teatre, circ i dansa.
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual 500.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Premis i beques
(Aplicació pressupostària: MD260-33400-48100)
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Objectius: fomentar la formació pràctica dels universitaris i les universitàries
valencians en matèria de biblioteconomia i documentació.
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual 3.800,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Associació Valenciana d’Empreses, Productors de Teatre i
Circ (AVETID)
(Aplicació pressupostària: MD260-33420-48920)
Objectius: foment de l’acció cultural a la ciutat
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual 25.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

Grup de programes: arqueologia i protecció del patrimoni històric artístic

• Programa: Premis i beques
(Aplicació pressupostària: MP250-33600-48100)
Objectius: dotació dels Premis Senyera d’Escultura i Beca Casa
Velázquez i Beca Arqueologia.
Termini: convocatòria anual
PREMI SENYERA: dotació anual 12.000,00 €
BECA VELAZQUEZ: dotació plurianual (2 exercicis) 16.000,00 €
BECA ARQUEOLOGIA: dotació anual 6.000,00 €
Previsió de costos: dotació anual 46.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

Grup de programes: oci i temps lliure

• Programa: Convenis amb universitats
(Aplicació pressupostària: KG720-33700-45390)
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Objectius: convenis amb universitats per a l’exercici d’activitats que
afavorisquen l’ocupabilitat de jóvens universitaris i de jóvens en general.
Programa d’ajudes a projectes de creativitat, innovació i inclusió sociocultural
emergent.
Termini: anual
Previsió de costos: dotació anual 150.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Premis Jóvens artistes
(Aplicació pressupostària: KG720-33700-48100)
Objectius: suport a artistes jóvens, col·lectius o entitats en les diferents
disciplines artístiques a través de la convocatòria anual de certàmens de
creació jove i de convenis de col·laboració amb entitats que donen suport a
estudiants de disseny i desenvolupament creatiu entre la joventut valenciana.
Termini: anual
Previsió de costos: dotació anual 50.600,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Conveni FP dual amb la Generalitat Valenciana
(Aplicació pressupostària: KG720-33700-48910)
Objectius: programa de beques a estudiants de formació professional dual per
a la realització de pràctiques.
Termini: plurianual
Previsió de costos: dotació anual 78.300,00 €
Fonts de finançament: fons propis
•

Programa: Convocatòria de subvencions amb associacions juvenils

(Aplicació pressupostària: KG720-33700-48910)
Objectius: donar suport a jóvens, entitats i associacions juvenils per a la
realització de projectes i activitats dirigides a la joventut d’acord amb les línies i
els objectius estratègics del Pla jove de la ciutat de València.
Termini: anual
Previsió de costos: dotació anual 150.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis
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• Programa: Conveni amb entitats per al foment de la participació juvenil
(Aplicació pressupostària: KG720-33700-48920)
Objectius: col·laborar amb entitats que promocionen la participació dels jóvens
en

activitats,

esdeveniments

i

projectes

juvenils

amb

el

foment

l’associacionisme a fi d’ajudar els jóvens a inserir-se en la vida ciutadana.
Termini: plurianual
Previsió de costos: dotació anual 100.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Subvenció de l’entrada al recinte del Bioparc de València
(Aplicació pressupostària: GC340-33700-48900)
Objectius: a la vista de l’efecte negatiu que pot produir l’increment de les tarifes
del Bioparc en les persones usuàries d’este servici, es pretén estimular
l’activitat privada per a aconseguir determinats objectius o fins que es
consideren públics o d’utilitat social i, així, enfortir l’activitat econòmica, amb
efectes dinamitzadors sobre l’activitat, el creixement i el desenvolupament
econòmic.
Esta subvenció tindrà una vigència de quatre anys com a màxim, comptats a
partir de l’1 de gener de 2018, sempre que no se supere, abans de la
finalització del 1r any (2018), 440.000 visitants; del 2n any (2019), 480.000
visitants; el 3r any (2020) 520.000 visitants, i el 4t any (2021) 550.000 visitants,
ni la disponibilitat de crèdit assignada per a cada anualitat. Es podrà revisar
anualment mentre el Govern municipal ho considere adequat. Seran
beneficiàries totes les persones usuàries del servici que accedisquen al Bioparc
per una quantitat de 2,25 € per persona usuària, mentre hi haja disponibilitat
de crèdit i el nombre de visitants no excedisca dels assenyalats per a cada
anualitat indicats anteriorment.
Termini: anual
Previsió de costos: 800.000 € anuals
Fonts de finançament: fons propis
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Grup de programes: festes populars i festejos

• Programa: Foment de les festes tradicionals i d’activitats de la cultura i
el patrimoni festiu
(Aplicació pressupostària: MF580-33800-48910)
Objectius: fomentar i donar suport a la celebració de festes tradicionals,
singulars i populars de la ciutat i promoure la realització d’activitats de la
cultura i el patrimoni festiu valencià que contribuïsquen a la conservació,
recuperació, investigació, difusió, dinamització i expressió dels seus
aspectes.
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual 110.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Promoció de la festa fallera
(Aplicació pressupostària: MF580-33800-48910)
Objectius: foment, promoció i innovació de la festa fallera a través d’ajudes
per als monuments, la il·luminació dels carrers, ajudes a la contractació
d’agrupacions musicals en els festejos fallers, ajudes dins del Programa
Germanor orientat a subvencionar activitats organitzades entre comissions
falleres i altres ajudes a les comissions falleres.
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual 2.301.400,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Convenis amb entitats que exercixen activitats de caràcter
festiu tradicional
(Aplicació pressupostària: MF580-33800-48920)
Objectius: convenis amb entitats per a la celebració de les festes tradicionals
de la ciutat i la difusió i promoció del patrimoni festiu
Termini: anual.
Previsió de costos: dotació anual 400.500,00 €
Fonts de finançament: fons propis
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• Programa: Subvencions per a la insonorització de casals fallers
(Aplicació pressupostària: MF580-33800-78010)
Objectius: concedir ajudes econòmiques a comissions falleres a fi de
costejar la insonorització dels casals
Termini: anual
Previsió de costos: 100.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

Política de despesa: esport

Grup de programes: promoció i foment de l’esport

• Programa: Promoció i foment de l’esport
(Aplicació pressupostària: MJ700-34100-48910, MJ700-34100-48920)
Objectius:

foment

d’activitats,

esdeveniments

i

projectes

esportius

desenvolupats en l’àmbit territorial del municipi de València, amb especial
suport als que promoguen els valors esportius i educatius i la participació en
competicions esportives oficials.
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual 1.580.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programes: altres transferències nominatives
(Aplicació pressupostària; MJ700 34100 48920)
-A la Societat Esportiva Correcaminos, CIF G46197893, la quantitat de
101.400,00 €
- AFAE A-BALL, CIF G98831951, la quantitat de 3.000,00 €
- A la Federació de Triatló i Esport Combinat de la Comunitat Valenciana, CIF
G96208814, la quantitat de 86.190,00.
-Club Pilota Valenciana Pelayo, (G97618227), la quantitat de 18.000,00 €.
Objectius:

foment

d'activitats,

esdeveniments

i

projectes

esportius

desenvolupats en l'àmbit territorial del municipi de València, amb especial
suport a aquells que promoguen els valors esportius i educatius, i la participació
en competicions esportives oficials.
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Termini: anual.
Previsió de costos: 208.590,00 €.
Font de finançament: fons propis.

ÀREA DE DESPESA: ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política de despesa: agricultura, ramaderia i pesca

Grup de programes: administració general d’agricultura, ramaderia i pesca.

•Programa: Foment de l’activitat agrícola
(Aplicació pressupostària: IE970-34100-48910)
Objectius: realització de campanyes o activitats que connecten el món de la
restauració local i la gastronomia amb el producte alimentari de proximitat i
qualitat. Posada en valor, catalogació i recuperació del patrimoni de la
jurisdicció municipal de francs, marjals i extremals.
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual 40.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: altres transferències nominatives
(Aplicació pressupostària: IE970-41000-48920)
-Associació de Pescadors del Palmar.
Objectius: Mantindre l’entitat finançant les despeses corrents en béns i servicis
derivades del manteniment, subministrament i personal necessaris perquè
l’entitat funcione i execute de forma adequada les activitats i treballs que
realitza, mantenint, així, la tradició i la cultura pesquera del Palmar
Termini: anual
Previsió de costos: 30.000 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Conveni per a les activitats de la Càtedra Terra Ciutadana

32

(Aplicació pressupostària IE970 41000 45390)
Objectius: desenvolupar i fomentar sistemes agroalimentaris urbans sostenibles
Termini: anual
Previsió costos: 70.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

Política de despesa: comerç, turisme i xicotetes i mitjanes empreses

Grup de programes: comerç

• Programa: foment de l’activitat comercial
(Aplicacions pressupostàries: IB520-43120-47910, IB520-43120-48100, IB52043120-48900 i IB520-43120-48920)
Objectius: foment de l’activitat comercial a través d’ajudes a les associacions
de venedors i a comerciants i atorgament de premis i regals en campanyes de
promoció del comerç.
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual 611.749,26 €
Fonts de finançament: fons propis

Grup de programes: ordenació i promoció turística

• Programa: Programa de suport destinat a comerços, restaurants i
cafeteries
(Aplicació pressupostària: IC1KO-49500-47910)
Objectius: reforçar la promoció econòmica dels comerços, restaurants i
cafeteries contribuint-ne a la millora i desenvolupament, atés que resulta l’oferta
més atractiva per al turisme.
Termini: anual
Previsió de costos: 150.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis
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• Programa: Altres transferències nominatives
(Aplicació pressupostària: IC1K0-49500-48920)
-

Conveni amb Casa Àsia.

Objectius: promoció i realització d’activitats entre Àsia i València que
contribuïsquen al millor coneixement i a les relacions entre les societats
promocionant València com a lloc de trobada i facilitant l’acostament
institucional, empresarial, cultural i social.
Termini: anual
Previsió de costos: 20.040,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Altres transferències nominatives
(Aplicació pressupostària: IC1KO-49500-48920)
Objectius: creació de la Càtedra Model Econòmic de València i el seu entorn.
Termini: anual
Previsió de costos: 30.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Altres transferències nominatives
(Aplicació pressupostària: IC1KO-49500-48920)
Objectius: promocionar la ciutat de València com a destinació turística, tant a
nivell nacional com internacional.
Termini: plurianual (2020-2021)
Previsió de costos: 100.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Altres transferències nominatives
(Aplicació pressupostària: IK740-43200-48920)
-

Conveni amb l’Institut Confuci

Objectius: promoció i realització d’activitats entre Àsia i València que
contribuïsquen al millor coneixement i a les relacions entre les societats
promocionant València com a lloc de trobada i facilitant l’acostament
institucional, empresarial, cultural i social.
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Termini: anual
Previsió de costos: 30.000,00 € (Institut Confuci)
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Altres transferències nominatives
(Aplicació pressupostària: IK740-43200-48920)
-

Real Societat Econòmica Amics del País. G46121810

Objectius: foment de l’acció econòmica a la ciutat
Termini: anual
Previsió de costos: 15.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Transf. a fam. i int. sense fins de lucre
(Aplicació pressupostària: IK740-43200-48900)
Objectius: quota anual per pertànyer a l’Associació Xarxa de Ciutats AVE
Termini: anual
Previsió de costos: 7.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

Política de despesa: transport públic

Grup de programes: promoció, manteniment i desenvolupament del transport

• Programa: Promoció, manteniment i desenvolupament del transport
públic
(Aplicació pressupostària: LJ160-44110-44910)
Objectius: promoció, manteniment i desenvolupament del transport públic urbà
a través de la subvenció del dèficit d’explotació de l’Empresa Municipal de
Transports, SA.
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual 45.977.707,00 €
Fonts de finançament: fons propis i subvenció de l’Autoritat del Transport
Metropolità de València de la Generalitat Valenciana.

35

Política de despesa: altres actuacions de caràcter econòmic

Grup de programes: gestió del coneixement i informació

• Programa: Premis Rei Jaume I
(Aplicació pressupostària: AH640-49200-48920)
Objectius: patrocini dels Premis Rei Jaume I per a la promoció de la
investigació i el desenvolupament científic.
Termini: anual
Previsió de costos: dotació anual de 203.806,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Promoció de l’ús de les noves tecnologies entre la ciutadania
(Aplicació pressupostària: AH640-49200-48920)
Objectius: subvencions per al foment i la promoció de la societat de la
informació, el coneixement i l’ús de les noves tecnologies.
Termini: anual
Previsió de costos: dotació anual de 5.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Promoció de la col·laboració entre la comunitat científica
(Aplicació pressupostària: AH640-49200-48920)
Objectius: subvencions per al foment de la col·laboració entre la comunitat
científica de materials 2D en el Mediterrani
Termini: anual
Previsió de costos: dotació anual de 15.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Premis a la innovació social i urbana
(Aplicació pressupostària: AH640-49200-48100)
Objectius:

premiar

econòmicament

els

millors

projectes

que

s’hagen

desenvolupat o s’estiguen desenvolupant al municipi de València i que estiguen
relacionats amb la innovació social i urbana.
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Termini: anual
Previsió de costos: 50.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Subvencions als reptes de ciutat elaborats per entitats sense
ànim de lucre
(Aplicació pressupostària: AH640-49200-48100)
Objectius: donar suport econòmic a les entitats sense ànim de lucre que
desenvolupen projectes que facen possible la consecució dels reptes de ciutat
que es marquen en el programa Missions VLC2030.
Termini: anual
Previsió de costos: 150.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Premis a les idees i estudis que contribuïsquen a la
consecució dels reptes de ciutat
(Aplicació pressupostària: AH640-49200-48100)
Objectius: donar suport econòmic a entitats, organitzacions i persones que
desenvolupen idees i estudis que facen possible la consecució dels reptes de
ciutat marcats en el programa Missions VLC2030.
Termini: anual
Previsió de costos: 15.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Subvencions a la innovació social i urbana
(Aplicació pressupostària: AH640-49200-47000)
Objectius: donar suport a la realització de projectes d’innovació social i urbana
orientats a la resolució de problemes socials que afecten el municipi de
València i valorar positivament els efectes en termes d’ocupació, especialment
pel que fa a la inserció sociolaboral de col·lectius desfavorits o en risc
d’exclusió.
Termini: anual
Previsió de costos: 450.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis
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• Programa: Subvencions als reptes de ciutat elaborats per empreses
(Aplicació pressupostària: AH640-49200-47910)
Objectius: donar suport econòmic a les empreses que desenvolupen projectes
que facen possible la consecució dels reptes de ciutat marcats en el programa
Missions VLC2030.
Termini: anual
Previsió de costos: 150.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Subvencions a la implementació de la compra pública
innovadora
(Aplicació pressupostària: AH640-49200-47910)
Objectius: incentivar econòmicament les entitats que treballen juntament amb
l’Ajuntament en la implementació de la compra pública innovadora.
Termini: anual
Previsió de costos: 50.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Subvenció a l’Associació Xarxa InnPulso
(Aplicació pressupostària: AH640-49200-48900)
Objectius: pagar la quota anual a la Xarxa InnPulso, de la qual l’Ajuntament de
València és membre.
Termini: anual
Previsió de costos: 3.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: València Capital Mundial del Disseny 2022
(Aplicació pressupostària: AH640-49200-48920)
Objectius: aportació econòmica a l’Associació València Capital del Disseny
(CIF G40527616), per a donar el suport necessari a la candidatura de València
Capital Mundial del Disseny 2022.
Termini: tres anys
Previsió de costos: dotació total de 2.250.000 €
Dotació per a 2020 de 500.000,00 €
Dotació per a 20221de 750.000,00 €
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Dotació per a 2022 de 1.000.000 €
Fonts de finançament: fons propis

ÀREA DE DESPESA: ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política de despesa: servicis de caràcter general

Grup de programes: participació ciutadana

• Programa: Premis i ajudes
(Aplicació pressupostària: JU130-92400-48100)
Objectius: fomentar la participació ciutadana als barris i districtes a través de
l’organització de concursos d’índole cultural i altres activitats.
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual 29.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Subvencions participació ciutadana
(Aplicació pressupostària: JU130-92400-48910)
Objectius: enfortir el teixit associatiu per mitjà de projectes de participació
ciutadana i altres activitats.
Termini: convocatòria anual per mitjà de concurrència competitiva
Previsió de costos: dotació anual 230.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Subvenció Federació Associacions de veïns
(Aplicació pressupostària: JU130-92400-48920)
Objectius: foment de la participació ciutadana a través d’ajudes per a les
despeses ordinàries de les associacions de veïns.
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual 90.000,00 €
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Fonts de finançament: fons propis

• Programa Subvenció Federació Xarxa d’Entitats del País Valencià
(Aplicació pressupostària: JU130 92400 48920)
Objectius: foment de l’associacionisme a través de potenciar dos línies
d’actuació. Una primera línia que comprén accions orientades a la formació, i
una segona línia que permetrà la posada en marxa d’un servici d’orientació i
assessoria al teixit associatiu.
Termini: convocatòria anual
Previsió de costos: dotació anual 35.000,00 €
Fonts de finançament: fons propis

• Programa: Ajudes a projectes d’educació i foment de la cultura de la
transparència i el govern obert
(Aplicació pressupostària: JU170-92400-48910)
Objectius: difondre el concepte i pràctica de la transparència i el govern obert i
participatiu
Termini: anual
Previsió de costos: 60.000,00 €
Fons de finançament: fons propis

• Programa: Convenis amb universitats
(Aplicació pressupostària: JU170-92400-45390)
Objectius: donar suport a la realització d’activitats de formació, generació de
coneixement, divulgació i recerca tecnològica, amb la finalitat de desenvolupar i
fomentar el govern obert a la ciutat de València i oferir a la societat els resultats
obtinguts.
Termini: anual
Previsió de costos: 100.000,00 €
Fons de finançament: fons propis
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ANNEX II
VALORACIÓ ECONÒMICA

El Pla estratègic de subvencions 2020-2022, en el cas d’executar-se totalment,
té un cost total de 327.904.058,72 euros, distribuïts en les tres anualitats de
vigència de la manera següent:

-

ANY 2020:

113.009.942,00 €

-

ANY 2021:

109.061.058,36 €

-

ANY 2022:

105.833.058,36 €

Estos imports procedixen de la suma de tots els programes fixats en l’annex I,
tenint en compte que no està previst realitzar-ne alguns durant totes les
anualitats del Pla.
Així mateix, el Pla és conforme al Marc pressupostari plurianual per als
exercicis 2020-2022, límit de despesa i fons de contingència aprovats pel Ple
municipal el 14 de novembre de 2019, ja que la quantitat econòmica projectada
està per sota de les xifres que previstes en este.
No obstant això, cal tindre en compte que el Pla estratègic municipal de
subvencions té caràcter programàtic i que anirà adaptant-se a les condicions
que anualment s’aproven en els pressupostos generals municipals i a les
disponibilitats econòmiques que s’hi fixen. A més, haurà de ser un instrument
àgil quant a l’adaptació i modificació a fi de mostrar en tot moment de forma
fefaent la realitat de la política subvencional de l’Ajuntament.
Cal ressenyar, per la importància quantitativa, que de l’import previst per a cada
anualitat del present Pla, la quantitat de 66.789.913,00 euros correspon
únicament a la suma d’estos dos programes:
-Programa: Subvenció al transport públic per a pensionistes i discapacitats,
20.812.206,00 €.
-Programa: Promoció, manteniment i desenvolupament del transport públic,
45.977.707,00 €.
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Esta quantitat, en relació a l’import total del Pla, equival a 200.369.739,00 € per
als tres anys, és a dir, un 61,10% del total.
Per tot l’anterior i atenent les previsions contingudes en el Marco pressupostari
2020-2022, límit de despesa i fons de contingència, es pot considerar que
l’execució econòmic pressupostària del Pla estratègic de subvencions 20202022 és viable ja que hi ha recursos suficients per al seu finançament.
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