L’Ajuntament de València, a través de la Delegació de Participació Ciutadana i Acció
Veïnal, convoca la concessió de subvencions dirigides a entitats ciutadanes del municipi de València que porten a terme activitats de foment de l’associacionisme i/o
despleguen eines i processos de participació ciutadana en l’exercici 2018.

LÍNIES BÀSIQUES:
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ VEÏNAL

Es fa saber!

SUBVENCIONS PER A PROJECTES
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2018
Del 24 d’abril al 13 de maig

www.valencia.es

A. F
 oment de l’associacionisme.
B. Foment de la participació ciutadana.
C. Foment de l’elaboració i difusió d’estudis sobre associacionisme i participació
ciutadana.

QUI LES POT SOL·LICITAR

La subvenció per al projecte sol·licitat no superarà els 2.500 €, o els 7.500 € en el cas
dels projectes presentats per dos o més associacions conjuntament.

AJUDA PER A LA FORMULACIÓ DE PROJECTES I OMPLIMENT
DE LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Tallers informatius
En els quals es podran consultar els dubtes sobre les subvencions i com presentar la
sol·licitud.

CALENDARI DE TALLERS

Les associacions o entitats sense ànim de lucre:
● amb domicili social al municipi de València
● inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Locals
● la finalitat de les quals siga la realització de projectes, programes i accions que
fomenten l’associacionisme i la participació ciutadana.

Data

Lloc

Horari

19 d’abril

Federació AV València
C/ Énguera, s/n, xalet Parc de l’Oest

18:00 – 20:00

23 d’abril

Edifici de Joventut C/ Campoamor, 91

18:00 – 20:00

QUAN I ON SOL·LICITAR-LES

24 d’abril

JMD Exposició C/ Guàrdia Civil, 19

18:00 – 20:00

25 d’abril

Centre d’Atenció a la Immigració (CAI). C/ Pou, s/n

18:00 – 20:00

26 d’abril

JMD Trànsits C/ Comte de Lumiares, 5

18:00 – 20:00

26 d’abril

Biblioteca Municipal (Unitat d’Igualtat)
C/ Reina, 85

18:00 – 20:00

Les sol·licituds i la documentació requerida es presentaran, d’acord amb el model
adjunt a les bases de la convocatòria, del 24 d’abril al 13 de maig de 2018, els dos
inclosos, preferiblement en la junta municipal de districte on l’entitat tinga el domicili
social, o en els llocs previstos en la Llei de procediment administratiu.

DOTACIÓ ECONÒMICA

La convocatòria de subvencions té un pressupost total de 215.000 €, distribuïts entre
les set juntes municipals de districte de la manera següent:
JMD Ciutat Vella

19.000 €

JMD Trànsits

44.000 €

JMD Abastos

26.700 €

JMD Marítim

41.400 €

JMD Russafa

38.400 €

JMD Exposició

19.500 €

JMD Patraix

26.000 €

Les associacions hi concorreran en la junta municipal de districte on conste el domicili social.

Atenció especialitzada:
Amb cita prèvia del 26 d’abril al 18 de maig
Secció de Participació Ciutadana
Cita prèvia a través del telèfon:
962 083 681 / 962 083 679 / 962 083 680
(de 8.30 a 14.00 h, de dilluns a divendres)
Més informació:
Servici de Descentralització i Participació Ciutadana
Edifici Antiga Fàbrica de Tabac. C/ Amadeu de Savoia, 11. 46010 València
Adreça electrònica: subvencionesparticipacion@valencia.es

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ VEÏNAL
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SUBVENCIONES PARA PROYECTOS
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018
Del 24 de abril al 13 de mayo

www.valencia.es

El Ayuntamiento de València, a través de la Delegación de Participación Ciudadana
y Acción Vecinal, convoca la concesión de subvenciones dirigidas a entidades ciudadanas del municipio de València que lleven a cabo actividades de fomento del
asociacionismo y/o desarrollen herramientas y procesos de participación ciudadana
en el ejercicio 2018.

La subvención para el proyecto solicitado no excederá de los 2.500 €, de 7.500 €
en el caso de los proyectos presentados por dos o más asociaciones conjuntamente.

LÍNEAS BÁSICAS:

Talleres informativos
En los que se podrá consultar las dudas sobre las subvenciones y cómo presentar su
solicitud.

A. F
 omento del asociacionismo.
B. Fomento de la participación ciudadana.
C. Fomento de la elaboración y difusión de estudios sobre asociacionismo y participación ciudadana.

QUIÉN LAS PUEDE SOLICITAR

Las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro:
● con domicilio social en el municipio de València
● inscritas en el Registro Municipal de Entidades Locales
● cuya finalidad sea la realización de proyectos, programas y acciones que fomenten
el asociacionismo y la participación ciudadana.

CUÁNDO Y DÓNDE SOLICITARLAS

Las solicitudes y documentación requerida se presentarán, según modelo adjunto a
las bases de la convocatoria, del 24 de abril al 13 de mayo de 2018, ambos inclusive,
preferiblemente en la Junta Municipal de Distrito donde la entidad tenga su domicilio
social o en los lugares previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

DOTACIÓN ECONÓMICA

La convocatoria de subvenciones tiene un presupuesto total de 215.000 €, distribuidos entre las 7 juntas municipales de distrito de la siguiente forma:
JMD Ciutat Vella

19.000 €

JMD Trànsits

44.000 €

JMD Abastos

26.700 €

JMD Marítim

41.400 €

JMD Russafa

38.400 €

JMD Exposició

19.500 €

JMD Patraix

26.000 €

Las asociaciones concurrirán en la junta municipal de distrito en la que conste el
domicilio social.

AYUDA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

CALENDARIO DE TALLERES
Fecha

Lugar

Horario

19 de abril

Federación AV València
C/ Enguera, s/n, chalet Parque del Oeste

18:00 – 20:00

23 de abril

Edificio de Juventud C/ Campoamor, 91

18:00 – 20:00

24 de abril

JMD Exposició C/ Guardia Civil, 19

18:00 – 20:00

25 de abril

Centro de Atención a la Inmigración (CAI). C/ Pou, s/n 18:00 – 20:00

26 de abril

JMD Trànsits C/ Conde de Lumiares, 5

18:00 – 20:00

26 de abril

Biblioteca Municipal (Unidad de Igualdad)
C/ Reina, 85

18:00 – 20:00

Atención especializada:
Con cita previa del 26 de abril al 18 de mayo
Sección de Participación Ciudadana
Cita previa a través del teléfono:
962 083 681 / 962 083 679 / 962 083 680
(de 8:30 a 14:00 h de lunes a viernes)
Más información:
Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana
Edificio Antigua Fábrica de Tabaco. C/Amadeo de Saboya, 11. 46010 València
Correo electrónico: subvencionesparticipacion@valencia.es

