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INTRODUCCIÓ.

El III Pla estratègic de subvencions de la Diputació Provincial de Castelló 2020-2022
avança sobre el concepte de planificació estratègica desenvolupat per aquesta
administració a través d'un enfocament basat en la millora contínua que permeta, en la
mesura que siga possible, establir pautes de rendiment i eficiència en la gestió dels
recursos públics, refermant, a més, el retre comptes com a clau d'un Govern Obert.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix en la seua
exposició de motius una sèrie de pautes encaminades cap a un procés de perfeccionament
i racionalització del sistema econòmic públic, referit concretament a les subvencions. Un
dels principis que regeix la llei és la transparència, principi que afecta de forma directa en
un increment dels nivells d'eficàcia i eficiència en la gestió del gasto públic subjecte a
subvencions, així com criteris d'equitat que van encaminats a una major igualtat
d'oportunitats en la recepció d'ajudes públiques per la ciutadania, a través de criteris
objectius i avaluables.
L'article 8 de l'esmentada llei, en el seu apartat primer, estableix: “Els òrgans de les
administracions públiques o qualssevol ens que proposen l'establiment de subvencions,
amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i
efectes que es pretenen amb la seua aplicació, el termini necessari per a la seua
consecució, els costos previsibles i les seues fonts de finançament, supeditant-se en tot
cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària”. Aquesta regulació ha estat
desenvolupada en la secció 1a del capítol III del títol preliminar del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei general de subvencions, que no té
caràcter bàsic, d'acord amb el que s'ha disposat en la seua disposició primera.
Tanca el marc normatiu l'Ordenança general de subvencions de la Diputació Provincial de
Castelló, publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 55 de 7 de maig de 2005,
l'article 6 de la qual estableix que “Amb caràcter general, dins de l'últim trimestre de
l'exercici anterior al de començament de la seua vigència, s'haurà d'aprovar per part del
Ple de la Diputació, a proposta de la Presidència, un pla estratègic de subvencions, en el
què es fixen els objectius generals i efectes que es pretenen amb la seua aprovació, el
termini necessari per a la seua consecució, els costos previsibles i les seues fonts de
finançament, supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària. De no poder aprovar-se en aquest termini haurà d'estar-ho necessàriament
abans de l'aprovació de qualsevol convocatòria de subvencions inclosa en el seu àmbit
temporal d'aplicació.
El pla estratègic de subvencions contindrà les previsions per a un període de vigència de
tres anys, i anualment serà actualitzat i avaluat, actuant el Servei d'Administració i
Innovació Pública com a coordinador de les actuacions.
Als efectes de la seua aprovació i actualització, les diverses àrees de gestió remetran al
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Servei d'Administració i Innovació Pública, abans de la finalització del mes d'octubre
anterior al de cada any de la seua vigència, les seues propostes d'inclusió o actualització,
respectivament, sobre les diverses convocatòries que es pretenga tramitar en els exercicis
següents, en les què es detallaran els elements necessaris per a la seua configuració en el
pla estratègic. Allò que s'ha exposat sense perjudici de les actualitzacions puntuals que es
realitzen amb posterioritat per la necessitat sobrevinguda de noves convocatòries que
sorgesca al llarg de l'exercici.
Pel que fa al seu seguiment, les diverses àrees de gestió remetran al Servei
d'Administració i Innovació Pública, abans de la finalització del mes de març següent al de
cada any de la seua vigència, un informe sobre el grau d'avanç de l'aplicació del pla, els
seus efectes i les repercussions pressupostàries i financeres que es deriven de la seua
aplicació, sense perjudici del control financer a realitzar per la Intervenció.”
Finalment, la recent jurisprudència emanada del Tribunal Suprem, concretament la
sentència de 16 d'abril de 2013, així com les sentències de dates 26 de juny i 4 de
desembre de 2012, van raonar, en suma, que els plans estratègics de subvencions a què
es refereix l'article 8,1 de la LGS “tenen caràcter previ a l'establiment de qualsevol
subvenció, constituint un requisit essencial el compliment del qual exigeix que siga
formalitzat externament i amb un contingut que el faça identificable com a tal per reflectir
almenys allò a què al·ludeix l'apartat 1 d'aqueix article 8. Pla a què no equival, com és obvi,
la mera inclusió en el pressupost municipal d'una partida destinada a fer efectives les
ajudes que tracta”.
De la regulació esmentada s'infereix que la finalitat del PES és aconseguir la màxima
eficàcia amb els recursos disponibles respectant, per a això, les limitacions derivades del
principi d'estabilitat pressupostària. La seua naturalesa és la d'instrument de gestió de
caràcter programàtic que no té rang normatiu. Per tant, la seua virtualitat es desplega en
l'àmbit intern de la Diputació Provincial de Castelló sense incidència directa en l'esfera dels
i de les particulars, no creant, d’aquesta manera, drets ni obligacions per a aquests. La
seua efectivitat quedarà condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de
subvenció, atenent, entre altres condicionants, a les disponibilitats pressupostàries de cada
exercici.
L'aprovació del PES no suposa, en conseqüència, la generació de cap dret en favor de les
potencials entitats i/o persones beneficiàries. El PES es presenta com una guia que, dins
del marc normatiu preestablit, marca la pauta que s'ha de seguir en la línia de foment
d'activitats d'interés general.
No obstant el seu caràcter programàtic, o si com resultat dels informes de seguiment i els
informes emesos per la Intervenció Provincial, existeixen línies de subvencions que no
aconsegueixen el nivell de consecució d'objectius desitjat, o el resultat adequat al nivell de
recursos invertits, podran ser modificades, substituïdes per altres més eficaces i eficients o,
si és el cas, eliminades.
La pròpia normativa estableix els aspectes de dret substantiu que ha de complir l'exercici
de l'activitat de foment a través de subvencions, de conformitat amb el que estableix la llei.
Per la seua banda, el PES es configura com a complement necessari per a articular la
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concessió de subvencions. En el nostre àmbit, si l'Ordenança general de subvencions de
l'any 2005 és el marc jurídic de dret necessari, el PES representa la previsió objectiva de
l'acció, completant el mandat legal de respecte escrupolós als principis de transparència i
equilibri pressupostari.
En aquest sentit, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les
distorsions i interferències que pogueren afectar la seua normal efectivitat i compliment
dels objectius d'aquesta acció de foment, a més de facilitar la complementarietat i
coherència de les actuacions de les distintes administracions públiques evitant qualsevol
tipus de solapament o exercir competències impròpies.

ÀMBIT SUBJECTIU I TEMPORAL DEL PLA

A) Àmbit subjectiu:
El PES contempla totes les subvencions que s'ordenen, convoquen i gestionen pels
diferents departaments i àrees de la Diputació Provincial de Castelló i que són:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cooperació
Cultura, Esports i Joventut
Medi Ambient
Desenvolupament Rural
Promoció Econòmica i Relacions Internacionals
Patronat de Turisme
Benestar Social
Igualtat
Escola Taurina
Servei Provincial d'Assessorament a Municipis
Administració i Innovació Pública
Promoció Ceràmica

B) Àmbit temporal:
D'acord amb l'article 11.4 del Reglament de la LGS, el PES contindrà previsions per a un
període de vigència de tres anys, llevat que per l'especial naturalesa del sector afectat,
siga convenient establir un pla estratègic de duració diferent. Tenint present aquesta
previsió reglamentària el PES tindrà vigència en el període 2020-2022.

OBJECTIUS GENERALS I ESTRATÈGICS DEL PLA.

1. Objectius generals del PES:
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L'elaboració del PES ha de concebre's com un exercici que permeta realitzar una autèntica
planificació estratègica de les polítiques públiques de contingut subvencional
desenvolupades per aquesta. En aquest sentit, el Pla estratègic de subvencions s'inspirarà
en els principis següents:
•
•

•
•
•

Publicitat i transparència en la concessió de les subvencions, que l'actuació siga
visible, pública i coneguda la potestat subvencional desenvolupada pels subjectes
públics.
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 prèviament
determinats.
Eliminació progressiva de les subvencions nominatives i els convenis singulars per a
anar a convocatòries basades en els principis de concurrència, objectivitat, igualtat i no
discriminació.
Eficàcia en el compliment dels objectius que s'han fixat per al període determinat.
Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

2. Objectius estratègics del PES:
El desglossament sistematitzat dels objectius estratègics i operatius, així com de les
principals línies d'actuació per al seu compliment, amb els recursos financers que
gestionen, s'expressen detalladament en els apartats de cada àrea.
A) Objectius estratègics de COOPERACIÓ:
•

Impulsar els diferents plans provincials per a ampliar el suport de la nostra institució a
tots els ajuntaments, en l'execució de les principals obres públiques que es
desenvolupen en el conjunt dels pobles de Castelló, fonamentalment en els de
l'interior.

•

Coordinar els principals plans provincials, no sols per dotació econòmica, sinó també
per la transcendència social que representa l'execució d'algunes obres en matèria
d'infraestructures i serveis.

•

Aprofitar al màxim les infraestructures com a motor d'activitat econòmica facilitant
l'accés dels municipis a millors serveis i millorar les infraestructures i aquells
equipaments de titularitat municipal. Així com ampliar l'oferta d'equipaments i serveis a
disposició de la ciutadania.

•

Afavorir el manteniment de totes les infraestructures provincials per a fomentar la
competitivitat i la dinamització de l'ocupació als pobles de la província.
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B) Objectius estratègics de CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT:
El Servei de Cultura, Esports, Joventut i Restauració basa les seues actuacions en la promoció de la cultura i l'esport com a activitats que, cada vegada en major proporció, generen riquesa i ocupació en la nostra societat, serveixen per a augmentar la cohesió social i
potencien la imatge de la província atractiva, dinàmica i viva.
El desenvolupament local es basa en la identificació i aprofitament dels recursos econòmics, socials, culturals, històrics, institucionals, paisatgístics, etc, com a factors decisius en
el procés de desenvolupament econòmic local, que és el procés de transformació de l'economia que busca millorar les condicions de vida de la població. Tot això mitjançant el foment de les capacitats d'emprenedoria empresarial local i la creació d'un entorn innovador
al territori.
La Xarxa de Ciutats i Governs locals units va incloure la cultura com a quart pilar de desenvolupament sostenible, ja que la cultura ha de ser part integrant dels processos de desenvolupament.
Des de llavors, els elements estratègics del desenvolupament sostenible són: l'econòmic,
la inclusió social, l'equilibri mediambiental i la cultura.
El nostre patrimoni cultural i esportiu pot ser considerat com a font de riquesa i, en aquest
sentit, l'impuls provincial de l'oferta cultural i esportiva, des del desenvolupament de les
seues línies estratègiques, serveix també d'impuls al desenvolupament local.
La línia estratègica és aprofitar el potencial de l'esport i la cultura com a sector
d'activitat econòmica i per això es pretén obtindre el màxim rendiment a la celebració de
grans esdeveniments, com a promoció del turisme esportiu i cultural, col·laborant per a
això amb diverses entitats esportives i culturals.
La política cultural ha de respondre a una doble finalitat:


Promoure valors, formes de viure i pensar que cohesionen la societat i conformen
marcs de convivència basats en la pluralitat, llibertat, creativitat, justícia social, inclusió,
participació i democràcia



Desplegar al màxim la dimensió creativa i innovadora de la cultura per a respondre
als reptes que afronten les societats contemporànies. El nou repte de la política cultural
és materialitzar el desenvolupament comunitari centrat en la proximitat i la participació.

El pla té entre els seus objectius detectar les necessitats culturals al territori de la província
de Castelló i fixar una política cultural a mitjà i llarg termini integradora de la tradició i la
contemporaneïtat, del món rural i urbà, de la programació, de l'ampliació de l'horitzó dels
sectors culturals de la província.
El pla ha d'ajudar a dissenyar i formular una nova política cultural que establesca una base
estratègica sòlida i innovadora, a fi de definir orientacions de forma col·laborativa i
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participativa que servesquen per a transformar el present, millorar la qualitat de vida de la
ciutadania i dels sectors culturals que la generen, afavorint la seua visibilitat i sostenibilitat.
PRINCIPALS REPTES
•

Aposta ferma per la cultura de proximitat: Cases de cultura, biblioteques públiques i la
resta de centres de proximitat, a favor d'elevar el nivell cultural i artístic d'amplis
sectors desfavorits socialment i cultural.

•

Aposta ferma per la recuperació del patrimoni: recuperació del patrimoni material i
immaterial, de manera específica l'artístic, la seua recuperació, conservació i difusió.

•

Transversalitat i cooperació en els projectes culturals, adequació al territori, equilibri
entre contemporaneïtat i tradició, avantguarda i cultura popular

•

Igualtat en l'accés a la creació i gaudi de totes les expressions culturals.

•

Participació d'agents i de la ciutadania en el desenvolupament cultural

POLÍTIQUES I COORDINACIÓ
A la nostra província hi ha un gran teixit associatiu professional tant a nivell públic com
privat, format per biblioteques, museus, teatres, cases de cultura, associacions culturals,
agrupacions musicals i bandes de música, grups teatrals, associacions vinculades al
patrimoni i a la cultura popular.


Des de la Diputació es desenvolupen línies de col·laboració entre la iniciativa
privada i l'Administració per a dur a terme nombrosos projectes culturals, no obstant és
necessari enfortir aquesta col·laboració, en particular amb les àrees de cultura dels
ajuntaments mitjançant de la creació d'un punt de trobada que permeta la coordinació
Diputació- ajuntaments.



Les subvencions i ajudes que es concedeixen des de l'Àrea de Cultura de la
Diputació permeten mantindre el desenvolupament i la promoció de l'activitat del sector
cultural, perquè en la majoria dels casos es tracta de la major font d'ingressos que
permet la subsistència de l'activitat, en existir una falta de consideració del sector
cultural com a sector d'activitat econòmica.



Una de les connexions més importants que hauria de desenvolupar-se és la
vinculació amb l'educació i incrementar la connexió amb un gran potencial com ara el
turisme.



Els projectes culturals amb fons públics haurien d'incloure un pla pedagògic de
creació de nous públics.



Hauria d'enfortir-se la participació en xarxes, òrgans de caràcter supramunicipal i
projectes de caràcter interterritorial, trobades i jornades en altres territoris.



Posar en valor la gran riquesa de patrimoni cultural de la nostra província és el
major repte que es planteja, a fi de donar a conéixer els rics recursos i les grans
possibilitats que té el nostre territori

Secretaria General - Servei d’Administració i Innovació Pública
innovacion@dipcas.es

8

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE CASTELLÓ 2020 - 2022

Per a això es deuria:


Promoure línies d'estudi i treball col·laboratiu amb la UJI i amb les escoles de
disseny i art de la província:
•
•
•

Elaborar un diagnòstic sobre cultura i joventut per a identificar necessitats i
models de consum cultural.
Elaborar un diagnòstic sobre la situació de l'associacionisme cultural .
Elaborar un estudi sobre els espais i infraestructures culturals del territori.



Crear un fòrum de caràcter permanent, com a punt de trobada en què es done
participació a tots els municipis amb l'acompanyament de la Diputació de Castelló, a fi
de coordinar i col·laborar en les polítiques públiques.



Promoure serveis culturals mancomunats en els ajuntaments de menor dimensió
a fi de prestar ajuda i assessorament al seu personal, en temes de programació,
plans, contractació, etc.



Formació de les persones que elaboren les programacions culturals, a fi de
disposar de personal especialitzat que puga atendre els municipis de menor dimensió.



Estendre iniciatives culturals per tots els centres culturals ubicats a la província,
aprofitant sinergies.



Identificar bones pràctiques i experiències dins i fora de la província, a través del
fòrum de dinamització territorial.



Recolzar la professionalització i creativitat del sector cultural: Identificar, en
col·laboració amb els agents sectorials, persones de referència de la cultura i
creativitat, que treballen fora del territori provincial i invitar-los a compartir el seu talent,
experiència i coneixement.



Millorar el “CATALEG”, com a eina d'informació sectorial que servesca com a
registre professional de cada sector cultural i creatiu.



Impulsar la creació de nous perfils professionals entorn de la cultura: Mediació
cultural, turisme cultural, rehabilitació patrimonial, etc.



Impulsar el desenvolupament de plans de creació de nous públics que atenguen la
diversitat de la població: joves, famílies, persones amb discapacitat, col·lectius
desfavorits, persones majors, etc



Accions de mediació cultural amb el públic: xarrades, visites guiades amb artistes,
visites a tallers de creació, etc.




Iniciatives d'acostament de l'acció cultural a les escoles des de la primera infància.
Recolzar el desenvolupament d'unitats i guies didàctiques específiques en temes
culturals, garantint la presència del valencià i l'ús de tecnologies.
ESPAI RURAL
Cal tindre en compte les dificultats d'accés a la cultura del món rural i l'excessiva
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centralitat de l'oferta cultural a la capital.
Alguns inconvenients més visibles són:


Falta de visibilitat. Fan falta centres d'exhibició i/o esdeveniments de projecció
supramunicipal vinculats per a donar visibilitat i difondre entre la ciutadania el treball
del sector cultural i artístic, com a programació diversa i contínua: cicles, exposicions,
festivals



Necessitat de crear una agenda cultural del territori que unifique tota la informació
cultural i millore l'accessibilitat, coordinació i eficiència de recursos.



No hi ha un mapa o xarxa cultural d'infraestructures i oferta que informen de la varietat
d'usos de les infraestructures.



Falta de canals o espais de comunicació necessaris per a crear connexió entre
professionals creatius, de gestió i /o persones que elaboren les programacions.



Escasses xarxes de distribució i promoció, no s'està desenvolupant el potencial que
suposa la dinamització de webs o xarxes socials

És necessari destacar la importància i necessitat del desenvolupament cultural i turístic a
l'àmbit rural, ja que gràcies a aquest desenvolupament es du a terme la diversificació de la
producció en constituir-se el turisme com una activitat complementària que permet
disminuir la dependència de les activitats tradicionals.
Un altre avantatge d'aquest desenvolupament és la creació d'ocupació i la
revaloració del patrimoni cultural, perquè el municipi receptor del turisme cultural ha de
posar en valor els recursos històrics, culturals, arquitectònics i ambientals que té, i
finalment, el foment de l'arrelament rural.
Per tant, el desenvolupament del turisme cultural a l'àmbit rural suposa una sèrie
d'avantatges que configuren una gran oportunitat per a l'oferta turística .
L'objectiu és posar en valor la singularitat cultural i el patrimoni material i immaterial de
cada zona, així com la cultura rural, fent que aqueixos senyals d'identitat cultural siguen un
element diferenciador en la seua projecció cap a la resta del territori, i el rol fonamental de
l'associacionisme com a element de cohesió del territori provincial, posant en valor el seu
paper d'interlocució i implicació en la participació cultural.
A través d'itineraris culturals creats davall diferents temàtiques aconseguim
vincular el turisme cultural amb el natural, esportiu i patrimonial, perquè les rutes han
d'oferir, a més de la visita als centres d'art, la possibilitat de realitzar altres activitats, com
són les rutes naturals i esportives, perfectes per a aquells visitants que volen conéixer els
nostres paratges naturals, la nostra cultura i la nostra gastronomia.
C) Objectius estratègics de Medi Ambient:
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•

Impulsar la realització d'activitats de conservació i millora en Paratges Naturals
Municipals declarats com a espais protegits.

•

Impulsar actuacions per a la protecció i conservació del patrimoni arbori i monumental
de la província de Castelló

•

Analitzar la magnitud i efectes que el canvi climàtic està manifestant sobre la província
de Castelló. Un dels territoris més vulnerables d'Europa davant la progressiva
desertificació prevista per l'IPCC.

•

Impulsar la investigació i divulgació ornitològica i paleontològica de la província de
Castelló mitjançant accions d'investigació i divulgació.

•

Promoure la gestió forestal com una activitat més dins l’ordenació territorial municipal.

•

Aconseguir que les muntanyes o terrenys forestals suposen un motor de
desenvolupament rural per a les poblacions que els sustenten.

•

Aportar les seues experiències i propostes a les administracions, grups socials i mitjans
de comunicació.

•

Promoure l'harmonització de les funcions ambientals de conservació de la naturalesa
en la gestió forestal.

•

La defensa del medi ambient i de la naturalesa en els espais forestals en harmonia
amb la seua població.

D) Objectius estratègics de DESENVOLUPAMENT RURAL:
•

Fomentar l'activitat econòmica al medi rural per al manteniment dels sectors
agrícola, ramader, pesca i indústries agroalimentàries a través d'accions o treballs
d'investigació que permeten fomentar la seua millora, competitivitat i comercialització.

•

Generar i fomentar xarxes de cooperació/treball entre el sector primari, secundari i
els seus usos terciaris que enfortesquen, impulsen i visibilitzen els productes
agroalimentaris integrant-los en la cadena alimentària així com el medi en el què es
produeixen i/o elaboren com a actiu territorial.

•

Realització formació d'especialització per al sector primari/secundari i posada en
valor dels productes agroalimentaris provincials.

•

Participació i/o realització d'esdeveniments de contingut tècnic vinculats al sector
primari i indústries agroalimentàries.

•

Fomentar la millora dels serveis que es presten a les entitats locals rurals així com
a la seua ciutadania.

•

Conservar i recuperar el patrimoni agroalimentari així com els recursos naturals del
medi rural.

•

Fomentar la proximitat entre la producció agrària i el seu consum, desenvolupant
mercats per als productes agrícoles i ramaders.

•
•

Impulsar la creació de parcs agraris urbans.
Coordinar-se amb altres departaments, institucions provincials i autonòmiques amb
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vista a la lluita contra la despoblació a la província de Castelló.
E) Objectius
estratègics
INTERNACIONALS:

de

PROMOCIÓ

ECONÒMICA

I

RELACIONS

•

Promoure i impulsar el desenvolupament del territori provincial utilitzant criteris de
reequilibri social, territorial i mediambiental, mitjançant la generació d'un
desenvolupament sostingut i integrat.

•

Disseny, execució i gestió de projectes estratègics innovadors que asseguren
l'adequada utilització de recursos disponibles i la dinamització del territori.

•

Generació de xarxes de cooperació entre els diferents agents locals.

•

Establiment de sinergies de cooperació amb institucions públiques i privades,
analitzant les prioritats financeres regionals, nacionals i europees, així com els
diferents instruments de finançament disponible.

F) Objectius estratègics del PATRONAT DE TURISME:
•

Realització de quants actes es crega convenient encaminats a l'atracció del turisme.

•

Intensificació d'accions i gestions davant dels organismes oficials i particulars, tendents
a millorar la imatge turística de tota la província de Castelló.

•

Preparar i editar publicacions de qualsevol classe, fullets, cartells, etc., amb vista a
millorar la informació sobre els valors turístics castellonencs.

•

Promoure l'estudi i desenvolupament de les peculiaritats de la província en l’àmbit
turístic, potenciant els seus factors bàsics i locals.

•

Coordinar la labor, amb altres institucions de la província o de fora d'ella, i
inclusivament de l'estranger, tendents al compliment de les finalitats del Patronat.

G) Objectius estratègics de BENESTAR SOCIAL:
•

Prestar l'assistència tècnica i econòmica i la supervisió que garantesca als
ajuntaments, de població inferior a 10.000 habitants, capacitat econòmica i/o de gestió,
en l'exercici de les seues competències en matèria de serveis socials.

•

Assumir la supervisió de casos, formació, assistència tècnica i orientació, de les
persones professionals del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials del seu àmbit
territorial de referència.

•

Col·laborar en la provisió dels serveis socials, d'acord amb la planificació estratègica
de la Generalitat.

•

Impulsar la conciliació familiar i laboral en especial en aquells municipis en risc de
despoblació.

•

Optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat a fi de millorar la
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qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen .
•

Fomentar l'associacionisme i el compromís de la societat civil en processos de millora
social en especial en matèria de salut i prevenció, promoció de l'envelliment actiu,
conciliació familiar, educació i infància i activitats socials.

•

Apostar per la cooperació internacional com a forma de millorar les relacions entre els
pobles i col·laborar en la reducció de les desigualtats i injustícies al món.

H) Objectius estratègics d'IGUALTAT:
•

•

Adopció de les mesures apropiades per a modificar els patrons socioculturals de
conducta assignats en funció del gènere, amb la finalitat d'eliminar els prejudicis, els
usos i els costums de qualsevol índole, basats en la idea d'inferioritat o en funcions
estereotipades de dones i homes, contràries al principi d'igualtat.
Adopció d'una estratègia dual basada en el principi de complementarietat de mesures
d'acció específica i de mesures transversals.

I) Objectius estratègics de l'ESCOLA TAURINA:
•
•

•

Formar nous valors en l'art de la tauromàquia i organitzar actes directament lligats amb
la formació del seu alumnat, que quedaran emmarcats dins del seu pla formatiu.
Contribuir a la protecció i promoció de la festa taurina com a part integrant del nostre
patrimoni històric i cultural. Per a això:
• Contractarà espais publicitaris en revistes taurines especialitzades i
especialment les que es facen eco dels actes celebrats a la província de
Castelló i els organitzats per aquest organisme.
Col·laborar amb els municipis per a promocionar, difondre i albergar actes taurins
directament relacionats amb les finalitats d'aquest organisme.

J) Objectius estratègics del Servei Provincial d'Assessorament a Municipis (SEPAM):
Assegurar la prestació dels serveis d'assistència informàtica, jurídica i econòmica als
municipis de la província, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió, així
com l'assistència administrativa per a garantir la prestació de les funcions públiques
necessàries de secretaria i intervenció, de conformitat amb els principios bàsics sobre els
què s'assenta l'organització del Servei Provincial d'Assessorament, de supletoriedad o
complementarietat, petició municipal i proximidad.
K) Objectius estratègics del Servei d'Administració i Innovació Pública:
•

El dret a la participació ciutadana en els processos de creació i decisió col·lectius,
garantint l'exercici de la democràcia.

•

El diàleg i la concertació com a mitjans idonis per a superar els conflictes i la busca de
solucions, sempre amb afecció a la institucionalitat i el respecte a la dignitat humana.
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•

L'eficiència, qualitat, transparència i el retre comptes en les accions i en el maneig dels
recursos de la Diputació.

•

La tolerància i el respecte a la diversitat, evitant tota forma de discriminació,
especialment per raons polítiques, religioses, de raça, gènere, opció sexual, credo,
edat o condició social.

•

La creativitat, flexibilitat i obertura al canvi en la busca de solucions als problemes
provincials.

L) Objectius estratègics de PROMOCIÓ CERÀMICA:
•
•
•
•
•
•

Fomentar la presència de la ceràmica provincial, en l'escenari internacional.
Proporcionar al sector ceràmic eines per a afavorir la seua competitivitat.
Promoure l'ús de la ceràmica com a element constructiu.
Manteniment del patrimoni i foment cultural ceràmic provincial.
Aplicació de nova normativa legal.
Fomentar accions innovadores de l'ús ceràmic.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA

De conformitat amb l'article 12.1.c) del Reglament de la LGS, el PES ha d'incloure el règim
de seguiment i avaluació contínua aplicable a les diferents línies de subvencions que
s'establesquen.
A) Actualització anual del PES.
De conformitat amb l'article 14.1 del Reglament de la LGS, el PES serà actualitzat
anualment, en 2021 i 2022, amb la informació rellevant disponible. L'actualització es
realitzarà abans del 30 d'abril dels indicats exercicis, tenint en compte particularment el que
preveu el corresponent pressupost de la Diputació per a cada exercici. La dita actualització
es durà a terme en dues seus:
•
•

Des del Servei d'Administració i Innovació Pública, que efectuarà el control del
compliment dels objectius del PES durant cada exercici, a partir de la informació
remesa pels diferents departaments convocants.
Des de la Intervenció Provincial, que realitzarà el control financer en els termes que
preveu l’article 44 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

B) Liquidació de PES.
Finalitzada la vigència del PES, i abans de l'elaboració del següent, s'elaborarà una
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memòria final en què es contemple, almenys, i tenint en compte els informes i
actualitzacions anuals:
•
•
•
•
•

Grau de compliment dels objectius estratègics i de cada línia de subvenció.
Impacte i efectes sobre la realitat en què s'ha pretés incidir.
Repercussions pressupostàries i financeres que es deriven de l'aplicació del PES.
Suggeriments per a l'elaboració del següent PES.
Conclusions o valoració global.

Aquesta memòria final s'acompanyarà com a annex del següent Pla estratègic de
subvencions que s'aprove per la Diputació de Castelló.

APROVACIÓ I PUBLICITAT DEL PES.

A) Aprovació del PES.
El Pla estratègic de subvencions serà aprovat mitjançant un acord plenari d'aquesta
corporació seguint els tràmits reglamentàriament establits per a l'aprovació de les
disposicions administratives de caràcter general.
B) Publicitat del PES.
L'acord d'aprovació del PES junt amb el seu text complet serà comunicat als departaments
convocants als efectes oportuns.
Igualment, el PES 2020-2022 així com les seues actualitzacions i informes anuals
d'avaluació, es publicaran en el Portal de Transparència de la Diputació, sent-li d'aplicació
així mateix qualssevol altres disposicions en matèria d'informació i transparència previstes
en cada moment en l'ordenament jurídic.
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Annex I: LÍNIES DE SUBVENCIÓ PER DEPARTAMENTS CONVOCANTS.

COOPERACIÓ

Objectius específics de Cooperació.
•

Cooperació econòmica entre la Diputació de Castelló i els municipis de la província.

•

Foment de la inversió en matèria d'infraestructures i serveis municipals.

•

Gestió integral de les carreteres de titularitat provincial.

•

Gestió de projectes de depuradores d'aigua per a nuclis urbans sense depuració.

•

Garantir el subministrament d'aigua als municipis de la província.

Subvencions en règim de concurrència competitiva:
Convocatòries.
•

Pla de cooperació provincial per a les obres i serveis 2021.

•

Ajudes de garantia d'abastiment d'aigua potable.

•

REACTIVEM obres (ODS).

•

REACTIVEM empreses.

•

Pla de vehicle elèctric.

•

Subvencions per a la concessió d'ajudes per a la creació de botigues multiserveis
rurals als municipis de menys de 200 habitants.

Termini necessari per a la seua consecució.
El termini de vigència de les convocatòries es regularà de forma expressa a les bases que
regulen cada un dels plans, podent tindre açò caràcter tant anual com plurianual. Sempre
en funció del que s'aprove en els pressupostos de cada exercici econòmic.
Costos previsibles per a la seua realització:
El total de l'import de les convocatòries ascendeix a:
•

Pla de cooperació provincial per a les obres i serveis 2021: 12.400.000,00 €.

•

Ajudes de garantia d'abastiment d'aigua potable: 400.000,00 €

•

Pla del vehicle elèctric: 100.000,00 €

•

Subvencions per a la concessió d'ajudes per a la creació de botigues multiserveis
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en municipis de menys de 200 habitants: 100.000,00 €.
•

REACTIVEM obres (ODS): 5.000.000,00

•

REACTIVEM empreses: 5.000.000,00

Fonts de finançament.
L'aportació de la Diputació Provincial es finançarà amb recursos generals dels fons propis.
Les aportacions dels ajuntaments, es realitzaran en el percentatge que es regule en cada
convocatòria.
Subvencions de forma directa, d'acord amb el que establ eix l'article 22.2 de la Llei general
de subvencions:
Objectius:
Podran aprovar-se línies de concessió directa de subvencions quan no puguen concórrer a
les convocatòries en règim de lliure concurrència amb motiu de l'especial singularitat de
l'acció a subvencionar que haurà de fonamentar-se en algun dels apartats següents:
•

Obres d'especial interés per a la població.

•

Obres el termini d'execució de les quals no permeta la seua inclusió en un dels plans
de lliure concurrència per ser aquest més extens.

•

Accions l'objecte de les quals no es puga definir de forma expressa en algun dels plans
de lliure concurrència.

•

Accions adoptades per motius d'emergència o per causes de força major.

•

Accions que pel seu caràcter sobrevingut no s'hagueren pogut planejar en el moment
de la lliure convocatòria.

Termini necessari per a la seua consecució.
El termini de vigència de les línies de concessió directa d'ajudes es regularà de forma
expressa en els seus convenis de desenvolupament, podent tindre açò caràcter tant anual
com plurianual. Sempre en funció del que s'aprove en els pressupostos de cada exercici
econòmic.
Costos previsibles per a la seua realització:
L'import total de les nou línies nominatives ascendeix a 451.250,86 €.
Fonts de finançament.
L'aportació de la Diputació Provincial es finançarà amb recursos generals dels fons propis.
Les aportacions dels ajuntaments, es realitzaran en el percentatge que es regule en cada
convocatòria.

CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT
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CULTURA I RESTAURACIÓ
En aquest sentit, els objectius de la Diputació en matèria cultural són:
•

Promoció i difusió de la cultura en tots els seus àmbits

•

Foment de la ciutadania activa i la participació del jovent en l'àmbit local.

•
•
•

Suport a les iniciatives ciutadanes que desenvolupen projectes d'àmbit cultural i que
perseguesquen com a objectius el foment de l'activitat cultural de la nostra província.
Conservació, restauració o recuperació del patrimoni històric provincial.
Identificació i posada en valor dels recursos patrimonials, històrics i culturals com a
oportunitat de desenvolupament dels pobles de la província per a generar ocupació,
producte turístic o producte didàctic.

Aquests objectius s'aconsegueixen a través de les ajudes/subvencions que la
Diputació concedeix a través de nombroses convocatòries anuals i convenis singulars.
Pràcticament totes les accions del departament de Cultura van adreçades a la
dinamització econòmica, social, turística i cultural de la província, per a la vertebració del
territori provincial i aconseguir la igualtat d'oportunitats.
Un dels eixos estratègics de la Diputació és la recuperació del patrimoni. El
patrimoni provincial va més enllà del seu vessant cultural. És un recurs turístic, un
dinamitzador del territori i un motor de desenvolupament econòmic i laboral que és inherent
a tota la província.
La Diputació en els últims anys ha reforçat la seua política de recuperació i
divulgació del patrimoni cultural, històric, paisatgístic i immaterial. Tot això des dels serveis
de Cultura, Restauració, Arqueologia i Oficina Tècnica, destacant alguns projectes
emblemàtics com ara:
•

Castell de Peníscola. Les actuacions de conservació, restauració i condicionament
del Castell de Peníscola estan definides en el Pla de dinamització turisticocultural
aprovat l'any 2014. A partir d’ell es van definir successives fases que van executant-se
any rere any i que han suposat fins a la data la creació de nou espai de recepció de
visitants, la posada en valor de l'edifici i les seues fortificacions, la millora
d'equipaments, la creació d'un centre d'interpretació, la creació de rutes temàtiques
sobre el Temple i el Papa Luna, etc

•

Castell d'Alcalà de Xivert i Castell de Santa Magdalena de Polpís. Ambdós castells,
propietat de la Diputació, han vist reforçades en els últims anys les tasques de
conservació i consolidació que permeten millorar la seua imatge i la seua accessibilitat,
facilitant les visites.

•

Es treballarà en la redacció d'un Pla director de conservació i gestió d'ambdós
castells.
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•

Projecte cultural Castelló Arqueològic. El Servei d'Arqueologia de la Diputació de
Castelló, té com a objectius la investigació, protecció i divulgació del patrimoni
arqueològic de les diferents comarques de la província, així com l'assistència tècnica
als municipis.

•

L'important patrimoni arqueològic investigat durant dècades es vol donar a conéixer
a través d'aquest projecte. Un total de 20 jaciments, que van des de l'Edat de Bronze
fins a ibers i romans, són ja accessibles per a poder ser visitats. S'ha iniciat un procés
de senyalització dels jaciments i d'altra banda hem col·laborat econòmicament per a la
realització d'una pagina web amb les últimes eines virtuals que facilita la visita i
documenta científicament tots els jaciments.

•

Projecte cultural Territori Templer. Aprofitant les empremtes que l'Orde del Temple va
deixar a la nostra província, s'ha posat en marxa la confecció d'una ruta “Territori
Templer”, que posa en valor diferents recursos patrimonials a la província. Un total de
25 recursos es troben actualment senyalitzats (conjunts històrics, muralles, castell,
torres..) distribuïts entre 12 municipis.

•

Fruit també d'aquest projecte, ha estat la col·laboració amb el Canal Historia per a
l'emissió de 6 capítols rodats a la província amb una gran repercussió mediàtica.

•

Projecte cultural Camins de Penyagolosa. Les ancestrals rogatives i romeries que
pelegrinen dels distints municipis de la província fins a Sant Joan de Penyagolosa són
7. La Diputació manté un conveni amb la UJI, a través de la Càtedra de Centres
Històrics i Itineraris Culturals, per a treballar en la consecució de la candidatura a
Patrimoni Mundial de la UNESCO d'aquestes rogatives.

•

Art contemporani. En els últims anys hi ha una aposta provincial per l'Art
contemporani i això ha suposat: un reforç en l'activitat exercida pel MACVAC (Museu
d'Art Contemporani de Vilafamés), un aposta decidida per la fira MARTE, Fira
Internacional d'Art Contemporani de Castelló i una presència institucional en la fira
ARCO de Madrid a través de l'àrea d'art contemporani del Servei de Restauració i el
MACVAC.

•

Festival de Teatre Clàssic. L'interés de la Diputació a mantindre i fomentar les arts
escèniques té el seu màxim exponent en el Festival de Teatre Clàssic de Peníscola.
Durant el mes de juliol Peníscola rep aquest gran festival que després de 22 edicions
es troba totalment consolidat i amb un bon posicionament dins del panorama teatral
estatal.

•

Projecte cultural Lletres de la Mediterrània. Es tracta d'un esdeveniment literari,
que reuneix cada any 4 autors o autores de reconegut prestigi que editen un llibre
entorn d'històries que discorren a la província de Castelló. Naix amb la vocació d'unir la
literatura amb el coneixement i promoció del territori.

•

Festival Curtmetrant. Concurs en què se seleccionen 6 projectes cinematogràfics
que es roden a 6 municipis de l'interior de la província de Castelló.

•

Suport a les societats musicals amb el Certamen Provincial de Bandes, les
Trobades Musicals i el Concurs de Composició Musical.

Els objectius essencials en l'Àrea de Cultura són aconseguir que es vagen consolidant els
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eixos estratègics marcats :
Recuperació del patrimoni cultural:
Patrimoni immoble (Territori Templer)
Patrimoni moble (Servei de Restauració)
Patrimoni immaterial (Camins de Penyagolosa / Art rupestre)
Patrimoni arqueològic (Castelló Arqueològic)
Patrimoni artístic contemporani ( Marte i MACVAC)
Dinamització cultural de la província:
Festival Curtmetrant
Festival Teatre Clàssic de Peníscola
Certamen Provincial de Bandes
Trobades Bandes de Música
Circuits Provincials de Teatre
Cicles Música Barroca
Dolç Festival
Certamen Lletres de la Mediterrània
Festival Música Antiga i Barroca Peníscola
Esdeveniments culturals
Programes culturals
Parcs infantils i cinema d'estiu
Foment actes taurins
Escoles d'educands..
ESPORT
L'esport, a través de qualsevol de les seues manifestacions, constitueix un dels sectors
amb major impacte econòmic en l'actualitat.
L'economia de l'esport té un gran camp d'acció en la teoria econòmica, açò permet
considerar l'esport com un sector econòmic d'importància per al creixement i el
desenvolupament socioeconòmic d'una regió i d'un país, pels beneficis econòmics i socials
per a la societat i els serveis complementaris involucrats amb l'esport, com són el comerç,
la indústria, i els serveis turístics.
La Diputació en la seua labor de col·laboració amb els ajuntaments en el
compliment de les seues competències realitza diverses accions:
•
•
•

Subvencions per a la construcció i manteniment d'instal·lacions esportives
Subvencions per a la realització de programes de promoció esportius i grans
esdeveniments.
Ajudes als clubs esportius i esportistes de la província de Castelló.

L'aposta de la Diputació per fer de la promoció i foment de la pràctica esportiva un eix
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estratègic de la seua gestió s'ha materialitzat amb la posada en marxa de grans
esdeveniments esportius (MIM, Volta a Espanya, etc) i convocatòries organitzades davall el
paraigua dels circuits provincials esportius, per a fer de l'esport un motor de
desenvolupament i vertebrador del territori, en considerar l'esport un excel·lent catalitzador
turístic i un generador de riquesa i de marca per a la província.
Castelló té unes condicions climàtiques amb més de 300 dies de sol a l'any i amb
unes temperatures moderades que permeten disfrutar de l'esport a l'aire lliure. Les seues
condicions geogràfiques determinen que és un dels territoris amb més ports de muntanya
de la Mediterrània i la segona província més muntanyosa d'Espanya, possibilitant la
celebració de les més exigents competicions de muntanya.
A totes aquestes condicions s'uneix l'existència d'infraestructures esportives que
permeten acollir excel·lents competicions en els més variats esports.
Per aquests motius, una de les línies estratègiques de la Diputació és aprofitar el
potencial de l'esport com a sector d'activitat econòmica i amb això es pretén obtindre el
màxim rendiment a la celebració de grans esdeveniments esportius, com a promoció del
turisme esportiu, col·laborant per a això amb diverses entitats esportives.
Actualment es desenvolupen més de 200 esdeveniments esportius cada any.
Els objectius generals són:
•

Difondre la marca “Castelló Escenari Esportiu” en l'àmbit esportiu provincial.

•

Promocionar Castelló com a zona de turisme esportiu

•

Facilitar l'esport com a promotor de salut i valors.

Els objectius específics són:
•

Millorar l'oferta d'equipaments i serveis a disposició de la ciutadania, i garantir el bon
estat dels equipaments existents

•

Millorar la gestió dels serveis esportius

•

Aprofitar el potencial de l'esport com a sector d'activitat econòmica

•

Fomentar l'activitat física i esportiva entre la ciutadania, desenvolupant actuacions de
foment de l'esport, en col·laboració amb entitats públiques i privades, així com a través
d'esdeveniments esportius en el carrer.

•

Obtindre el màxim rendiment en la celebració de grans esdeveniments esportius, com
a atractiu de turistes a la província de Castelló.

En definitiva, contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de la
província mitjançant l'impuls de la pràctica fisicoesportiva, cooperant amb els ens locals
tant en l'àmbit de les activitats esportives com en l'àmbit dels equipaments necessaris per a
desenvolupar aquestes pràctiques, així com en la innovació dels serveis esportius
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municipals.
L’objectiu essencial en l'Àrea d'Esports és aconseguir que es vagen consolidant els eixos
estratègics marcats :
•

Millorar l'oferta d'equipaments i serveis a disposició de la ciutadania, i garantir el
bon estat dels equipaments existents, a través de convenis singulars amb els ens
titulars de les instal·lacions.

•

Obtindre el màxim rendiment en la celebració de grans esdeveniments esportius,
com a atractiu de turistes a la província de Castelló, que permeten al seu torn el
coneixement del territori.

•

Consolidar la marca “Castelló Escenari Esportiu”.

•

Reforçar els circuits d'esport popular.

•

Reforçar els esdeveniments de carreres de muntanya i BTT a municipis de menys
de 3000 habitants

•

Reforçar la campanya “Castelló, Mar i Muntanya”: activitats de senderisme i vela i
piragüisme per a alumnes de secundària de tota la província.

•

Promocionar l'activitat física i l'esport col·laborant economicamente amb clubs de
nivell nacional, joves esportistes, clubs d'esport adaptat, clubs d'esport base i
esportistes d'alt nivell esportiu .

Per a això es preveuen les següents línies d'actuació:
ÀREA CULTURA
CONVOCATÒRIES 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUBVENCIONS PROGRAMES CULTURALS
300.000
SUBVENCIONS ESDEVENIMENTS CULTURALS
300.000
ESCOLES D'EDUCANDS
200.000
ESCOLES DE MÚSICA. GASTOS INVERSIÓ
100.000
CERTAMEN PROVINCIAL BANDES
80.000
TROBADAS BANDES DE MÚSICA
36.000
SUBVENCIONS IL·LUMINACIÓ GAIATES
28.500
SUBVENCIONS IL·LUMINACIÓ FALLES
30.000
SUBVENCIONS FOMENT ACTES TAURINS
90.000
CINEMA D'ESTIU
24.000
PARC INFANTIL
52.000
SUBVENCIONS MEMÒRIA HISTÒRICA
100.000
SUBVENCIONS ASSOCIACIONS JUVENILS
25.000
SUBVENCIONS AJS. ESPECTACLES CULTURALS
400.000
PREMIS COMPOSICIÓ MUSICAL
6.000
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LÍNIES NOMINATIVES 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONV AJ BENICÀSSIM FRANCESC TÀRREGA
FUNDACIÓ MAX AUB
PREMI DIPUTACIÓ RIBALTA-SEGORBE
FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA
FUNDACIÓ CÀTEDRA SOLER I GODES
FUNDACIÓ ESTUDIS AVANÇATS
MUSEU ART CONTEMPORANI VILAFAMÉS
CONVENI UJI ACTIVITATS CULTURALS
CONV CASINO ANTIC
CONV AMICS DE VINARÒS. PREMI PUIG RODA
CONV AC EL SAC. MARTE
CONV ASSOC. ORQUESTRA SIMFÒNICA CASTELLÓ
CONVENI CONSERVATORI SUPERIOR CASTELLÓ
CONV JOVE ORQUESTRA CASTELLÓ
CONV FEDERACIÓ CORS DE LA CV
TROBADES MÚSICA. CONV FEDERACIÓ REGIONAL
CONV FESTIVAL MÚSICA ANTIGA I BARROCA
CONV BISBAT SEGORBE. PATRIMONI
CONV BISBAT TORTOSA. PATRIMONI
CONV PARRÒQUIA SANTA MARIA. RETAULE TRAVER C.
CONV FEDERACIÓ GAIATES. BANDES
CONV JUNTA LOCAL FALLERA BENICARLÓ
CONV JUNTA LOCAL FALLERA LA VALL D’UIXÓ
CONV FEDERACIO FALLES BORRIANA
CONV AC FALLA COMPROMÍS. ALMENARA
CONV. UJI AULA HISTÒRICA
CONVENI FEDERACIÓ COLLES. PREMI PASCUAL TIRADO
CONVENI FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ
CONVENI ASSOCIACIÓ PRO ART SANTA BÀRBARA BORRIANA
CONVENI ERMITA SOCORS CÀLIG
CONVENI IVC. PROGRAMACIÓ CULTURAL
CONV. BISBAT TORTOSA. ESGLÉSIA EL BOIXAR
CONV. BISBAT TORTOSA. ERMITA FORCALL
CONV. BISBAT TORTOSA. ESGLÉSIA VINARÒS
CONV. FUNDACIÓ PRO-MONESTIR SANT PASQUAL
EXALTACIÓ PROVINCIAL DEL TAMBOR
CONV BISBAT SEGORBE. PROJECTE EXECUCIÓ PENYAG
CONV AJ BORRIOL. ESPAI SOCIOCULTURAL

24.000
30.000
3.000
8.100
12.000
3.780
90.000
115.000
15.000
10.000
60.000
58.000
10.000
30.000
12.600
36.000
70.000
60.000
60.000
39.325
25.000
13.000
8.000
19.000
1.000
44.000
3.000
25.000
7.000
37.050
50.000
40.000
40.000
20.000
10.000
9.000
150.000
75.000

MEMÒRIA HISTÒRICA
•
•

CONVENI GRUP REPROP MEMÒRIA HISTÒRICA
SUBVENCIONS MEMÒRIA HISTÒRICA

50.000
50.000
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ÀREA ESPORTS
CONVOCATÒRIES 2021
•
•
•
•
•
•
•

BEQUES PROMOCIÓ ESPORTISTES
200.000
SUBVENCIONS A CLUBS ESPORTIUS
1.000.000
CONVOCATÒRIA EQUIPAMENT CLUBS ESPORT BASE
500.000
CONVOC. SUBV. TURÍSTIC ESPORTIU. ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS
ESPORTIVES
800.000
SUBV. ACTIV. ESPORTIVES. CLUBS ESPORT ADAPTAT50.000
SUBVENCIONS ESPORTISTES
50.000
BEQUES ESPORTISTES OLÍMPICS TÒQUIO 2021
30.000

LÍNIES NOMINATIVES 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUBV. ASSOCIACIÓ PREMSA ESPORTIVA GALA DE L'ESPORT
3.000
CONV. MARATÓ I MITJA PENYAGOLOSA-TRAILS MM I CSP
105.000
CONV. FUNDACIÓ DE PILOTA VALENCIANA.PROMOCIÓ MÉS PROFESSIONAL
18.000
CONV. CLUB CICLISTA SEPELACO. VOLTA CICLISTA A LA PROVÍNCIA
45.000
CONV. ASSOCIACIÓ PROCICLISME. VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA
25.000
CLUB D'ATLETISME RUNNING CASTELLÓ: MARATÓ DE CASTELLÓ
15.000
CLUB ESPORTIU PUBLICOM SPORTS: MEDITERRANEAN XTREM
35.000
CLUB ESPORTIU PUBLICOM SPORTS. MEDITERRANEAN EPIC BY GAES
95.000
CONVENI FEDERACIÓ PILOTA VALENCIANA. PROMOCIÓ BASE PILOTA
VALENCIANA
25.000
CONVENI CLUBS NÀUTICS
15.000
CONV AJ ALMASSORA. TRINQUET
88.670

MEDI AMBIENT

Subvencions en règim de concurrència competitiva:
Convocatòries.
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•

Subvencions a ajuntaments de la província de Castelló per a la realització d'actuacions
en el medi natural.

•

Subvencions a ajuntaments de la província de Castelló per a la realització d'actuacions
en el medi natural (gastos d'inversió).

•

Subvencions a associacions de la província de Castelló per a la realització
d'actuacions en el medi natural.

Termini necessari per a la seua consecució.
El termini de vigència de les convocatòries es regularà de forma expressa les bases que
regulen cadascuna de les convocatòries, podent tindre açò caràcter tant anual com
plurianual. Sempre en funció del que s'aprove en els pressupostos de cada exercici
econòmic.
Costos previsibles per a la seua realització:
El total de l'import de les convocatòries ascendeix a: 395.000,00 €
•

Subvencions a ajuntaments de la província de Castelló per a la realització d'actuacions
en el medi natural: 285.000,00€

•

Subvencions a ajuntaments de la província de Castelló per a la realització d'actuacions
en el medi natural (gastos d'inversió): 30.000,00€

•

Subvencions a associacions de la província de Castelló per a la realització
d'actuacions en el medi natural: 80.000,00€

Fonts de finançament.
L'aportació de la Diputació Provincial es finançarà amb recursos generals dels fons propis.
Les aportacions dels ajuntaments, es realitzaran en el percentatge que es regule en cada
convocatòria.
Subvencions de forma directa, d'acord amb el que establ eix l'article 22.2 de la Llei general
de subvencions:
Objectius:
Podran aprovar-se línies de concessió directa de subvencions quan no puguen concórrer a
les convocatòries en règim de lliure concurrència amb motiu de l'especial singularitat de
l'acció a subvencionar que haurà de fonamentar-se en algun dels apartats següents:
•

Actuacions d'especial interés per a la població.

•

Accions l'objecte de les quals no es puga definir de forma expressa en alguna de les
convocatòries de lliure concurrència.

•

Accions adoptades per motius d'emergència o per causes de força major.

•

Activitats derivades de la col·laboració amb altres administracions.
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•

Accions que pel seu caràcter sobrevingut no s'hagueren pogut planejar en el moment
de la lliure convocatòria.

Termini necessari per a la seua consecució.
El termini de vigència de les línies de concessió directa d'ajudes es regularà de forma
expressa en els seus convenis de desenvolupament, sent com a data límit el 31 de
desembre de 2021.
Costos previsibles per a la seua realització:
El total de l'import de les quatre línies nominatives ascendeix a 79.500,00 €.
Fonts de finançament.
L'aportació de la Diputació Provincial es finançarà amb recursos generals dels fons propis.
Les aportacions dels ajuntaments, es realitzaran en el percentatge que es regule en cada
convocatòria.

DESENVOLUPAMENT RURAL

Subvencions en règim de concurrència competitiva:
Convocatòries:
•

Convocatòria de subvencions a gestors cinegètics registrats a la província de Castelló
en matèria de millores per a la fauna.

•

Convocatòria de subvenció a cooperatives agrícoles per a la creació i posada en marxa
deinsectaris col·laboradors per al control del planococcus citri i delottococcus aberiae.

•

Convocatòria de subvenció a federacions o agrupacions, d'àmbit provincial privades,
representatives del sector primari o d'agrupacions municipals.

•

Convocatòria de subvenció a organitzacions professionals agràries amb presència en
l'àmbit territorial de Castelló.

•

Convocatòria de subvenció a ajuntaments per a la realització de fires/mercats
trufícoles.

Termini necessari per a la seua consecució.
El termini de vigència de les convocatòries es regularà de forma expressa en les bases que
regulen cadascuna de les convocatòries, podent tindre açò caràcter tant anual com
plurianual. Sempre en funció del que s'aprove en els pressupostos de cada exercici
econòmic.
Costos previsibles per a la seua realització.
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L'import de la subvenció en règim de concurrència competitiva ascendeix a 455.000,00 €
per a l'anualitat 2021.
•

Convocatòria de subvencions a gestors cinegètics registrats a la província
de Castelló en matèria de millores per a la fauna: 100.000,00 €

•

Convocatòria de subvenció a cooperatives agrícoles per a la creació i
posada en marxa d’insectaris col·laboradors per al control del planococcus citri i
delottococcus aberiae: 50.000,00 €

•

Convocatòria de subvenció a federacions o agrupacions, d'àmbit provincial
privades, representatives del sector primari o d'agrupacions municipals: 120.000,00 €

•

Subvenció a organitzacions professionals agràries amb presència en l'àmbit
territorial de Castelló: 170.000,00 €

•

Convocatòria de subvenció a ajuntaments per a la realització de
fires/mercats trufícoles: 10.000,00 €

Fonts de finançament.
Fons propis i l'aportació dels beneficiaris que es defineix en la convocatòria.
Subvencions de forma directa, d'acord amb el que estableix l'article 22.2 de la LGS:
Objectius.
Podran aprovar-se línies de concessió directa de subvencions destinades al foment de
l'agricultura, ramaderia, pesca i el desenvolupament rural, en general, quan no puguen
concórrer a les convocatòries en règim de lliure concurrència amb motiu de l'especial
singularitat de l'acció a subvencionar que haurà de fonamentar-se en algun dels apartats
següents:
•

Situacions de risc, emergència o especial interés per als sectors agrícoles, ramaders,
pesquers i indústries agroalimentàries.

•

Aplicació de nova normativa legal.

•

Activitats de foment i promoció urgents i inajornables que suposen un benefici clar per
als distints sectors.

•

Activitats derivades de la col·laboració amb altres administracions.

•

Implementació de programes europeus.

•

Accions l'objecte de les quals no es puga definir de forma expressa en alguna de les
convocatòries de lliure concurrència.

•

Accions que pel seu caràcter sobrevingut no s'hagueren pogut planejar en el moment
de la lliure convocatòria.

Termini necessari per a la seua consecució
El termini de vigència de cada línia es definirà en cada conveni, sent com a data límit el 31
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de desembre de 2021.
Costos previsibles per a la seua realització.
El total de l'import de les quatre línies nominatives ascendeix a 164.000,00 € per a
l'anualitat 2021.
Fonts de finançament
L'aportació de la Diputació amb fons propis i l'aportació dels beneficiaris de cada línia es
definirà en cada conveni a la vista de l'activitat que presenten

PROMOCIÓ ECONÒMICA I RELACIONS INTERNACIONALS

Subvencions en règim de concurrència competitiva:
Convocatòries.
•

Pla d'Ocupació 2021

•

Subv. accions innovadores de foment d'ocupació, emprenedoria i promoció econòmica.

•

Pla de digitalització empresarial

•

Programa Jovent Emprenedor: MOVE UP

Termini necessari per a la seua consecució.
El termini de vigència de les convocatòries serà d'un any, conforme s'aproven en els
pressupostos de cada exercici econòmic.
Costos previsibles per a la seua realització.
El total de l'import de les convocatòries ascendeix, amb referència a l'exercici econòmic
2021, a 1.460.647,20 euros.
Fonts de finançament.
L'aportació de Diputació amb fons propis i els percentatges de finançament assumits per
les entitats col·laboradores i les entitats públiques o privades beneficiàries, quedaran
expressament definits en cada una de les convocatòries.
Subvencions de forma directa, d'acord amb el que estableix l'article 22.2 de la LGS:
Objectius.
Podran aprovar-se línies de concessió directa de subvencions destinades a la promoció
econòmica quan no puguen concórrer a les convocatòries en règim de lliure concurrència
amb motiu de l'especial singularitat de l'acció a subvencionar, que haurà de fonamentarse en algun dels apartats següents:
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•

Foment del creixement i acceleració del teixit empresarial de la província.

•

Promocionar la innovació com a base de la competitivitat i creixement empresarial.

•

Afavorir la transferència de tecnologia i coneixement en les pimes de la província.

•

Promoure la col·laboració comercial i sinergies entre empreses.

•

Articulació d'instruments per a l'acostament a fonts de finançament públic i privat.

•

Promoció de la cooperació del sector sector públic i del sector privat,

•

Accions de promoció i estudi encaminades cap a la millora de la competitivitat

•

Foment i suport de l'emprenedoria, en especial a l'activitat empresarial liderada per
dones.

Termini necessari per a la seua consecució.
El termini de vigència de cada línia es definirà en el conveni de desenvolupament,
conforme s'aproven en els pressupostos de cada exercici econòmic.
Costos previsibles per a la seua realització.
El total de l'import de les línies nominatives ascendeix a 370.984,25 € per a l'anualitat
2021.
Fonts de finançament.
L'aportació de la Diputació amb fons propis i l'aportació dels beneficiaris de cada línia es
definirà en cada conveni a la vista de l'activitat que presenten.

PATRONAT DE TURISME

Subvencions en règim de lliure concurrència:
Convocatòries.
•

Subvencions a ajuntaments per a l'organització de “festes declarades d'Interés Turístic
Internacional, Nacional, Autonòmic o Provincial”.

•

Subvencions a ajuntaments per a la contractació de personal en les oficines de turisme.

•

Subvencions a ajuntaments per a la producció de material gràfic i publicitat online.

•

Subvencions a empreses “Castelló Ruta de Sabor” per a plans de contingència i
protocols d'actuació Covid-19.

•

Subvencions a festivals.

•

Programa de vacances per a majors “Castelló Sènior”.
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•

Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a l'organització d'actuacions
de creació i difusió d'oferta turística.

Termini necessari per a la seua consecució.
El termini de vigència serà el previst en les respectives convocatòries.
Costos previsibles de realització.
L'import total de les línies en règim de concurrència competitiva ascendeix a 2.350.242 €
per a l'anualitat de 2021.
Fonts de finançament.
L'aportació del Patronat serà amb fons propis i l'aportació dels beneficiaris de les línies es
definirà en cada convocatòria.
Subvencions de forma directa, d'acord amb el que estableix l'article 22.2 de la LGS:
Objectius.
Podran aprovar-se línies de concessió directa de subvencions econòmiques destinades a
la promoció i desenvolupament del turisme, quan no puguen concórrer les entitats a les
convocatòries en règim de concurrència competitiva amb motiu de l'especial singularitat de
l'acció objecte de subvenció, fonamentada aquesta en algun dels supòsits següents:
•

Creació i consolidació de productes turístics que posen en valor característiques i/o
peculiaritats d'algun municipi o punt turístic.

•

Formació turística. Accions destinades a completar la formació i coneixements en el
sector turístic.

•

A fi de col·laborar amb els ajuntaments dels municipis declarats turístics en els gastos
addicionals que l'activitat turística suposa per a ells, d'acord amb el que estableix el
Fons de Cooperació Municipal per a Municipis Turístics de la Comunitat Valenciana a
què la Diputació està adherida. S'assignarà a cada un dels dits municipis la mateixa
quantia que la Generalitat, caracteritzant-se el dit Fons per la seua naturalesa
incondicionada i no finalista.

Termini necessari per a la seua consecució.
El termini de vigència serà d'un any, conforme s'aproven en els pressupostos de cada
exercici econòmic.
Costos previsibles de realització.
L'import de les subvencions concedides de forma directa ascendeix a 905.000 € per a
l'anualitat 2021.
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Fonts de finançament.
L'aportació del Patronat serà amb fons propis i l'aportació dels beneficiaris de les línies es
definirà en cada conveni, a la vista del pressupost de l'activitat que presenten.

BENESTAR SOCIAL

Subvencions en règim de concurrència competitiva.
Convocatòries.
•

Convocatòria de subvencions econòmiques destinades a ajuntaments de la província
de Castelló i associacions de mares i pares d'alumnes (AMPAs) en matèria de salut i
prevenció; envelliment actiu; conciliació familiar educació i infància i activitats socials.

•

Convocatòria de subvencions econòmiques destinades a mancomunitats.

•

Convocatòria de subvencions econòmiques destinades a entitats sectorials en matèria
de salut i prevenció; envelliment actiu; conciliació familiar educació i infància i activitats
socials.

•

Convocatòria de subvencions econòmiques, destinades a associacions de jubilats i
jubilades i pensionistes per a l'adquisició d'equipament com a dotació de clubs de
persones majors, i per a l'execució d'obres de reforma o condicionament i atenció del
gasto derivat del subministrament elèctric i d'aigua potable, en immobles de titularitat
no municipal, habilitats com a clubs de persones majors.

•

Convocatòria de subvencions econòmiques, destinades a organitzacions no
governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al foment d'activitats i projectes
de cooperació al desenvolupament.

•

Convocatòria de subvencions econòmiques destinades a ajuntaments de municipis
amb població inferior a deu mil habitants, destinades a l'habilitació i manteniment de
serveis de promoció de l'autonomia personal.

•

Convocatòria de subvencions, destinades a entitats sectorials de serveis socials,
titulars de serveis de transport adaptat de viatgers, d'àmbit supramunicipal, prestat,
amb l'objecte de possibilitar la seua inserció social i educativa, a favor de persones
amb discapacitat, usuàries de centres especialitzats.

•

Convocatòria de beques d'estudi destinades a alumnat del grau senior en ciències
humanes i socials impartit per la Universitat para a Majors de la Universitat Jaume I de
Castelló.

•

Convocatòria de beques d'estudi destinades a alumnat del Programa “UNED Senior”,
impartit per la Universitat Nacional d'Educació a Distància.

Termini necessari per a la seua consecució.
El termini de vigència de les convocatòries serà d'un any, prèvia la seua expressa
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aprovació en els pressupostos de cada exercici econòmic.
Costos previsibles per a la seua realització.
El total de l'import de les convocatòries ascendeix, amb referència a l'exercici econòmic
2021, a tres milions quatre-cents quinze mil dos-cents euros (3.415.200 €)
Fonts de finançament.
•

Fons propis (aportació de l'Excma. Diputació Provincial).

•

El percentatge de finançament assumit per les entitats públiques o privades
beneficiàries, quedarà expressament definit, si és el cas, en cada una de les
convocatòries.

Subvencions de concessió directa, d'acord amb el que estableix l'article 22.2 de la LGS.
Objectius.
Podrà aprovar-se l'assignació directa de subvencions l'atorgament de la quantia de les
quals vinga imposada a l'Administració per una norma de rang legal, que seguiran el
procediment de concessió que els siga aplicable d'acord amb la seua pròpia normativa.
•

Assignació directa de subvencions econòmiques, destinades a ajuntaments i
mancomunitats de municipis amb població inferior a 10.000 habitants, per al
finançament dels serveis socials d'atenció primària que hauran d'assumir la
implementació, en les seues respectives demarcacions territorials, durant 2021, dels
programes de serveis socials generals.

•

Implementació de programes, transferències de capital i manteniment de centres i
serveis de caràcter especialitzat, la titularitat dels quals tinguen entitats prestadores de
serveis socials.

•

Implementació de programes, dissenyats per organitzacions no governamentals,
complementaris a les iniciatives institucionals provincials, destinats a la lluita contra la
despoblació als municipis de l'interior de la província.

•

Investigació en l'àmbit de la medicina i de la formació especialitzada de facultatius
professionalment vinculats a la Fundació “Hospital Provincial de Castelló”.

•

Implementació d'iniciatives solidàries promogudes per col·legis professionals i per
entitats sectorials.

•

Implementació d'iniciatives en matèria d'ajuda humanitària d'emergència, adreçada a
població damnificada per situacions catastròfiques.

Termini necessari per a la seua consecució.
El termini de vigència dels convenis de col·laboració formalitzats per a l'assignació directa
de les subvencions econòmiques serà d'un any, prèvia la seua aprovació expressa en els
pressupostos de cada exercici econòmic.
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El termini de vigència dels contractes programa subscrits amb ajuntaments i
mancomunitats serà de quatre anys.
Costos previsibles per a la seua realització.
El total de l'import de les línies nominatives amb referència a l'exercici econòmic 2021,
ascendeix a quatre milions quatre cents tretze mil, vuit-cents deu euros (4.413.810 €).
Fonts de finançament.
•

Fons propis (aportació de l'Excma. Diputació Provincial).

•

El percentatge de finançament assumit per les entitats públiques o privades
col·laboradores, quedarà expressament definit en cada conveni singular de
col·laboració.

Per a això es preveuen les següents línies d'actuació:
CONVOCATÒRIES 2021:
Subvencions a ajuntaments: Serveis i programes

1.150.000,00

Subvencions a ajuntaments: Serveis i programes. Gastos
d’inversió

220.000,00

Subvencions a ajuntaments serveis de promoció de
l’autonomia personal

692.000,00

Subvencions a ajuntaments per a l’adequació de locals
municipals de serveis de promoció de l’autonomia personal

78.000,00

Subvencions per a l’adequació i equipaments d’unitats de
conciliació familiar

40.000,00

Subvencions a mancomunitats serveis i programes

200.000,00

Subvencions a ampas manteniment escola matinera

109.200,00

Subvencions a entitats sectorials: Serveis i programes

500.000,00

Subvencions a entitats sectorials. Gastos d’inversió

100.000,00

Subvencions persones majors. Gastos corrents

80.000,00

Subvencions persones majors. Equipament clubs

20.000,00

Subvencions servei transport adaptat

90.000,00

Subvencions projectes de foment d’activitats i projectes de
cooperació al desenvolupament

60.000,00

Subvencions projectes de foment d’activitats i projectes de
cooperació al desenvolupament. Gastos d’inversió

60.000,00

Subvencions beques alumnat universitari per a majors UJI

11.000,00

Subvencions beques alumnat universitari UNED senior

5.000,00
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CONCESSIONS DIRECTES 2021:
Subvencions a ajuntaments serveis atenció primària
Subvencions a mancomunitats serveis d’atenció primària

2.019.000,000
1.725.000,00

Fons d’ajuda humanitària i d’emergència

15.000,00

Conveni amb el col·legi d’Advocats de Castelló, mediació
hipotecària

12.000,00

Conveni Associació Banc d’Aliments de Castelló

18.060,00

Conveni Creu Roja Espanyola

100.000,00

Conveni Càritas, alberg

200.000,00

Conveni Associació Gitana de Castelló, programa socioeducatiu

11.000,00

Conveni Fons Valencià per la Solidaritat

15.000,00

Conveni Associació de Persones Sordes de Castelló

28.5000,00

Conveni Aspas Castelló

14.250,00

Conveni Fundació Punjab

30.000,00

Conveni Alcer Castàlia

15.000,00

Conveni Banc d’Aliments

6.000,00

Conveni Fundació Amigó

15.000,00

Conveni Fundació Salut i Comunitat

30.000,00

Conveni Fundació Hospital Provincial de Castelló

160.000,00

IGUALTAT

Subvencions en règim de concurrència competitiva.
Convocatòries.
•

Convocatòria de subvencions econòmiques per a ajuntaments de la província de
Castelló amb població inferior a 10.000 habitants per a l'elaboració de plans d'igualtat
interns organitzacionals o de plantilla, municipals de ciutadania o plans contra la
violència de gènere, per al compliment del principi d'igualtat entre dones i homes

•

Convocatòria de subvencions econòmiques destinades a entitats sectorials per a
l'articulació o implementació d'iniciatives en matèria d'igualtat
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Termini necessari per a la seua consecució
El termini de les convocatòries serà d'un any, prèvia la seua expressa aprovació en els
pressupostos de cada exercici econòmic.
Costos previsibles per a la seua consecució
El total de l'import per a les convocatòries ascendeix, amb referència a l'exercici econòmic
2021, a vuitanta mil euros (80.000,00€).
Fonts de finançament
•

Fons propis (aportació de l'Excma. Diputació Provincial).

•

El percentatge de finançament assumit per les entitats públiques o privades
beneficiàries, quedarà expressament definit, si és el cas, en cada una de les
convocatòries.

Subvencions de concessió directa, d'acord amb el que estableix l'article 22.2. de la LGS.
Objectiu.
Podrà aprovar-se una línia de concessió directa de subvenció mitjançant conveni amb la
Universitat Jaume I de Castelló, destinada a la realització d'activitats per a fomentar la
igualtat entre dones i homes i per l'eliminació de la violència de gènere.
Amb motiu de l'especial singularitat de l'acció podrà fonamentar-se en programes
relacionats amb diferents aspectes que tinguen la finalitat d'impulsar la igualtat real i
efectiva. Podent incidir en algun dels apartats següents:
•

Accions destinades a completar el coneixement i/o la formació en Igualtat en diferents
temàtiques.

•

Col·laboració en projectes relacionats amb la Igualtat de gènere en l'àmbit públic i/o
privat.

•

Creació i consolidació de xarxes d'interlocució les finalitats de les quals siguen la
promoció de la igualtat o l'eliminació de la violència de gènere, amb àmbit d'actuació
preferent a la província de Castelló.

Termini necessari per a la seua consecució.
El termini de vigència del conveni de col·laboració formalitzat per a l'assignació directa de
la subvenció econòmica serà d'un any, prèvia la seua expressa aprovació en els
pressupostos de cada exercici econòmic.
Costos previsibles de realització.
L'import de la línia nominativa ascendeix a deu mil euros (10.000,00€) per a l'anualitat
2021
Fonts de finançament.
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L'aportació de l'Excma. Diputació serà amb fons propis i l'aportació de la part beneficiària
d'aquesta línia es definirà en el conveni a la vista del pressupost de l'activitat que
presenten.

O.A.L. ESCOLA TAURINA

Per a l'exercici 2021, l'O.A.L. Escola Taurina de Diputació no té previst en el seu
pressupost cap aplicació pressupostària del capítol 4 i 7, per la qual cosa no es té previst
tramitar cap subvenció.

SERVEI PROVINCIAL D’ASSESSORAMENT A MUNICIPIS

A data actual en el pressupost 2021 no hi ha dotació pressupostària de gastos derivats de
subvencions.

ADMINISTRACIÓ i INNOVACIÓ PÚBLICA

Subvencions en règim de concurrència competitiva:
Convocatòries.
•

Convocatòria de subvencions a federacions provincials d'associacions veïnals per al
finançament de gastos de funcionament i activitats, així com gastos d'inversió.

•

Convocatòria de subvencions a les cases regionals de la província de Castelló per al
finançament de gastos de funcionament i activitats, així com gastos d'inversió.

•

Convocatòria de subvencions a entitats locals per al foment de la participació ciutadana
a l'àmbit local.

•

Convocatòria de subvencions a entitats locals per al foment de la transparència i el Bon
Govern en l'àmbit local.

Termini necessari per a la seua consecució.
El termini de vigència de les convocatòries serà d'un any, conforme s'aproven en els
pressupostos de cada exercici econòmic.
Costos previsibles per a la seua realització.
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El total de l'import de les subvencions en règim de concurrència competitiva ascendeix a
136.000 € per a l'anualitat 2021.
Fonts de finançament.
•

Les convocatòries de subvencions a federacions provincials d'associacions veïnals,
així com a les cases regionals de la província de Castelló es finançaran amb fons
propis de la Diputació de Castelló.

•

Les convocatòries de subvencions a entitats locals per al foment de la participació
ciutadana i per al foment de la transparència i el Bon Govern, ambdós en l'àmbit local.
L'aportació de Diputació amb fons propis i els percentatges de finançament
assumits per les entitats col·laboradores i les entitats públiques o privades
beneficiàries, quedaran expressament definits en cadascuna de les convocatòries.

Subvencions de forma directa, d'acord amb el que estableix l'article 22.2 de la LGS:
Objectius.

•

A fi de que puguen atendre les seues necessitats d'infraestructura de mitjans materials
i personals els grups polítics d'aquesta Diputació Provincial, d'acord amb el que
determina l'article 73.3 de la Llei reguladora de les bases de règim local, s'assignarà
anualment als grups polítics una dotació econòmica idèntica per a tots ells i una
assignació en funció del nombre de membres que els componen per diputat/da i mes.

•

Conveni Federació Valenciana de Municipis i Províncies: Projectes europeus "Pont
Europa".

Termini necessari per a la seua consecució.
El termini de vigència serà d'un any, conforme s'aproven en els pressupostos de cada
exercici econòmic.
Costos previsibles per a la seua realització.
El total de l'import de les línies nominatives ascendeix a 443.200 € per a l'anualitat 2021.
Fonts de finançament.
Fons propis de la Diputació de Castelló.

PROMOCIÓ CERÀMICA

Subvencions en règim de concurrència competitiva:
Convocatòries.
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•
•
•

Pla Ceràmic de Regeneració Urbana 2020/2021
Pla Ceràmic de Regeneració Urbana 2021/2022
Convocatòria en espècie Premi "Som Ceràmica" a la Innovació del Producte Ceràmic
en Aplicacions Urbanes

Termini necessari per a la seua consecució.
•
•
•

(1) El termini de vigència de la convocatòria serà de dos anys.
(2) El termini de vigència de la convocatòria serà de dos anys.
(3) El termini de vigència de la convocatòria serà d'un any, no conté assignació
pressupostària.

Costos previsibles per a la seua realització.
El total de l'import de les convocatòries ascendeix, amb referència a l'exercici econòmic
2021, a 450.000,00 euros.
Fonts de finançament.
L'aportació de Diputació amb fons propis i els percentatges de finançament assumits per
les entitats col·laboradores i les entitats públiques o privades beneficiàries, quedaran
expressament definits en cadascuna de les convocatòries.
Subvencions de forma directa, d'acord amb el que estableix l'article 22.2 de la LGS:
Objectius.
Podran aprovar-se línies de concessió directa de subvencions destinades a la promoció
ceràmica quan no puguen concórrer a les convocatòries en règim de lliure concurrència
amb motiu de l'especial singularitat de l'acció a subvencionar que haurà de fonamentar-se
en algun dels apartats següents:
•
•
•
•
•
•
•

Foment de l'ocupació i l'autoocupació adreçat al sector ceràmic.
Fomentar la presència de la ceràmica provincial, en l'escenari internacional.
Articulació d'instruments lobby per a defendre els interessos del sector ceràmic davant
les institucions comunitàries.
Proporcionar al sector ceràmic eines per a afavorir la seua competitivitat.
Promoure l'ús de la ceràmica com a element constructiu.
Manteniment del patrimoni i foment cultural ceràmic provincial.
Manteniment i visibilització de bases documentals, fototeca i videoteca especialitzada.

Termini necessari per a la seua consecució
El termini de vigència de cada línia es definirà en cada conveni, sent com a data límit el 31
de desembre de 2021.
Costos previsibles per a la seua realització
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El total de l'import de les línies nominatives ascendeix a 45.000 € per a l'anualitat 2021.
Fonts de finançament
L'aportació de la Diputació amb fons propis i l'aportació dels beneficiaris de cada línia es
definirà en cada conveni a la vista de l'activitat que presenten.
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ANNEX II. BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE CASTELLÓ PER A L'EXERCICI 2021
TÍTOL I:
NORMES GENERALS I MODIFICACIONS DE CRÈDIT

CAPÍTOL 1.- NORMES GENERALS
Base 1. - ÀMBIT FUNCIONAL D'APLICACIÓ
La gestió, desplegament i execució del pressupost de la Diputació Provincial de Castelló per a
l'exercici 2021 es realitzarà amb subjecció estricta a les disposicions legals i reglamentàries
en vigor, i als preceptes continguts en les presents bases d'execució, que es formulen en
virtut del que disposa l'article 165 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
en l'article 9 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa la Llei d'hisendes locals
en matèria de pressupostos.
Les presents bases d'execució del pressupost formen part del pressupost de la Diputació
Provincial de Castelló per a l'exercici 2021, i contenen l'adaptació de les disposicions generals
en matèria pressupostària a l'organització i circumstàncies pròpies d'aquesta entitat, així com
aquelles altres que es consideren necessàries per a la seua encertada gestió.
Atenent al que estableix l'article 10 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, s'entén que els preceptes continguts en aquestes
bases han de mantindre els esmentats principis, prevalent-hi en cas de dubte la Llei orgànica
2/2012.
Les presents bases s'aplicaran amb caràcter general a l'execució del pressupost de la
Diputació Provincial de Castelló i a la dels organismes autònoms d'ella dependents.
Base 2. - ÀMBIT TEMPORAL D'APLICACIÓ
2.1.- El pressupost i les presents bases d'execució tenen vigència durant l'exercici
pressupostari 2021 que coincideix amb l'any natural.
2.2.- En el supòsit de pròrroga del pressupost de la Diputació Provincial per a l'exercici 2022,
aquestes bases regiran, així mateix, en el període de pròrroga.
2.3.- Quant al règim comptable, la Diputació Provincial, així com els organismes autònoms
s'ajustaran al que estableix l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova
la instrucció del model normal de comptabilitat local.
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Base 3. - CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
Els crèdits per a gastos es destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual
hagen estat autoritzats en el pressupost o per les seues modificacions degudament
aprovades, tenint caràcter limitador i vinculant. En conseqüència, no podran adquirir-se
compromisos de gasto en quantia superior a l'import dels dits crèdits, sent nuls de ple dret els
acords, resolucions i actes administratius que infringesquen l'expressada norma, sense
perjudici de les responsabilitats que pertoquen. El compliment de tal limitació es verificarà al
nivell de vinculació jurídica establida en la base 6a.
Base 4. - DEL PRESSUPOST GENERAL
4.1.- El pressupost general de la Diputació Provincial de Castelló per a l'exercici 2021 està
integrat pel de la Diputació Provincial, el de l’organisme autònom local Patronat Provincial de
Turisme, el de l’organisme autònom local Escola Taurina de Castelló, el del Consorci de
Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de Castelló, el del Consorci Escorxador Comarcal
Zona Nord, el del Consorci Escorxador Comarcal de la Plana, el del Consorci Concessionari
d'Aigües Xarxa d'Abastiment de la Plana, el del Consorci Concessionari d'Aigües Plà de l'Arc i
el de l'entitat dependent d'aquesta Diputació Fundació de la C.V. Hospital Provincial de
Castelló.
4.2.- Es consideren aprovades com a aportació als organismes autònoms provincials les
quantitats que figuren previstes en el pressupost de la pròpia Diputació de forma
individualitzada en aplicació pressupostària independent.

4.3.- Els distints patronats abans mencionats rebran mensualment la dotzena part de
l'aportació total de la Diputació per a l'exercici pressupostari, podent arredonir les quantitats
en el primer pagament a efectuar. El mateix tractament tindran els crèdits del Consorci
Provincial de Bombers.

4.4.- La corporació en Ple podrà modificar el règim d'aquestes transferències.

Base 5. - ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA.
Els crèdits inclosos en el pressupost de la Diputació de Castelló per a l'exercici 2021, es
distribueixen d'acord amb l'estructura prevista en l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les
entitats locals, amb les classificacions que es detallen:
a) Classificació per Programes.- Es distingeixen: àrees de gasto, polítiques de gasto,
grups de programes i programes.
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b) Classificació econòmica.- Es distingeixen: capítols, articles, conceptes i
subconceptes.
L'aplicació pressupostària l'expressió de la qual xifrada constitueix el crèdit pressupostari, ve
definida per la conjunció de la classificació per programes i econòmica, i constitueix la unitat
sobre la qual s'efectuarà el registre comptable dels crèdits i les seues modificacions, així com
les operacions d'execució del gasto.
Base 6. - VINCULACIONS JURÍDIQUES
6.1.- No es podran adquirir compromisos de gasto d'una quantia superior a l'import dels
crèdits autoritzats en l'estat de gastos, els quals tenen caràcter limitador dins del nivell de
vinculació jurídica que s'estableix en el següent punt.
6.2.- Els nivells de vinculació jurídica són:
6.2.1. - Diputació:
A) Amb caràcter general, pel que fa a la classificació per programes, el grup de programa i pel
que es referix a la classificació econòmica, el concepte.
B) En els crèdits declarats ampliables –base 9- la vinculació jurídica s'estableix a nivell
d'aplicació pressupostària.
C) No obstant això es fixen les següents vinculacions diferents dels criteris anteriors:
C.1)

Capítol 1 (Gastos de personal):
Respecte a la classificació per programes: l'àrea de gasto.
Respecte a la classificació econòmica: el capítol.
Per a les partides destinades a productivitat i gratificacions, article 15,
s'estableix el nivell de vinculació jurídica el de l'aplicació pressupostària amb el
detall que apareix en els pressupostos.

C.2) Capítol 2 (Gastos en béns corrents i serveis)
Les partides destinades a gastos per subministraments corrents (Energia
elèctrica,
aigua, telèfon, postals, combustibles), necessaris per al
funcionament correcte dels serveis estaran vinculades al nivell de detall amb
què consten en els pressupostos.
C.3)

Capítol 3 (gastos financers):
Respecte a la classificació per programes: l'àrea de gasto.
Respecte a la classificació econòmica: el capítol.

C.4)

Capítol 4 (transferències corrents):
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Les aportacions als organismes autònoms, les aportacions obligatòries (UNED,
FEMP, FVMP, etc.) i les subvencions nominatives:
Respecte a la classificació per programes: al màxim nivell de desglossament
existent.
Respecte a la classificació econòmica: al màxim nivell de desglossament
existent.
C.5)

Capítol 6 (inversions reals):
Respecte a la classificació per programes: al màxim nivell de desglossament
existent.
Respecte a la classificació econòmica: al màxim nivell de desglossament
existent.

Excepcions:
1.- Les partides corresponents al Servei d'Informàtica, la vinculació serà:
Respecte la classificació per programa: el programa.(92020)
Respecte la classificació econòmica: el capítol.
2.- Les partides de reposició de mobiliari, açò és, les classificades
econòmicament com 6350000, estaran vinculades pel que fa a la
classificació per programes, el grup de programa i pel que fa a la
classificació econòmica, el concepte, açò és, segons la norma general.
C.6)

Capítol 7 (transferències de capital):
Les aportacions als organismes autònoms, les aportacions obligatòries i les
subvencions nominatives:
Respecte a la classificació per programes: al màxim nivell de desglossament
existent.
Respecte a la classificació econòmica: al màxim nivell de desglossament
existent.

C.7)

Capítol 8 (variació d'actius financers):
Respecte a la classificació per programes: al màxim nivell de desglossament
existent.
Respecte a la classificació econòmica: al màxim nivell de desglossament
existent.

C.8)

Capítol 9 (variació de passius financers):
Respecte a la classificació per programes: l'àrea del gasto.
Respecte a la classificació econòmica: el capítol.
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6.2.2. - Organismes autònoms:
Amb caràcter general, pel que fa a la classificació per programes, l'àrea de gasto i, pel
que fa a la classificació econòmica, l'article. Pel que fa a les excepcions a la norma general
indicada en l'apartat anterior s'aplicaran els mateixos criteris que per a la Diputació.
CAPÍTOL 2.- MODIFICACIONS DE CRÈDIT
Base 7. - DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT
7.1.- Quan s'haja de realitzar un gasto que excedesca del nivell de vinculació jurídica, es
tramitarà un expedient de modificació de crèdits amb subjecció a les particularitats regulades
en aquest capítol.
7.2.- Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació valorant-se la
incidència que hi puga tindre en la consecució dels objectius fixats en el moment de fer el
pressupost.
7.3.- Tots els expedients de modificació de crèdits hauran de ser informats per la Intervenció
de fons.
7.4.- No es considerarà modificació de crèdit i per tant no requerirà més que un ajust
economicocomptable, la creació d'una aplicació pressupostària, dins d'una bossa de
vinculació jurídica, que no hi supose variació quantitativa, sinó únicament una major definició
del concepte econòmic; açò és, quan existint dotació pressupostària dins d'un nivell de
vinculació jurídica, i es pretenga imputar gastos a una aplicació pressupostària del mateix
nivell de vinculació i no figuren obertes en el pressupost al no comptar amb dotació
pressupostària, es crearà la corresponent aplicació pressupostària, i se li imputarà el gasto en
qüestió, sense necessitat d'efectuar cap modificació pressupostària.
Base 8. - CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS
8.1.- Si durant l'exercici s'ha de realitzar un gasto que no pot demorar-se per a l'any
següent i per al qual no hi ha crèdit es podrà aprovar la modificació pressupostària
mitjançant un crèdit extraordinari.
En cas que el crèdit previst resultara insuficient i no ampliable, s'acordarà un suplement de
crèdit.
8.2.- Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits es finançaran amb un o més dels
recursos que enumerem a continuació:
a) Romanent líquid de Tresoreria.
b) Nous o ingressos superiors efectivament recaptats sobre els
totals previstos en el pressupost corrent.
c) Anul·lacions o baixes de crèdits de gastos d'altres partides del
pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les quals
s'estimen reductibles sense pertorbació del respectiu servei.
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8.3.- Els gastos d'inversió aplicables als capítols VI, VII o VIII també podran finançar-se
amb recursos procedents d'operacions de crèdit, de subvencions i d'altres ingressos
afectats inversions.
8.4.- Excepcionalment, els gastos aplicables als capítols I, II, III i IV es podran finançar
mitjançant operacions de crèdit en els termes assenyalats en l'art. 177.5 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
8.5.- L'aprovació correspon al Ple de la corporació amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els pressupostos provincials.
8.6.- Quant a la seua tramitació aquests seran iniciats en les unitats administratives que
tinguen a càrrec seu la gestió dels crèdits objecte de modificació, o en la pròpia Intervenció
per ordre de la Presidència, diputat o diputada delegada, o si és el cas de la presidència de
l'organisme autònom.
Quan siguen les unitats administratives les que inicien els expedients, es traslladarà tota la
documentació a la Intervenció general perquè emeta el seu informe.
8.7.- A la proposta de les unitats administratives, s'acompanyarà memòria justificativa de la
necessitat de realitzar el gasto en l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit en el
nivell en què estiga establida la vinculació jurídica.
8.8.- Els expedients, aprovats inicialment pel Ple de la Diputació, s'exposaran al públic
durant quinze dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran presentar
reclamacions. Si durant el mencionat període no s'hagueren presentat reclamacions, la
modificació de crèdit quedarà definitivament aprovada i, en cas contrari, haurà de resoldre
el Ple en el termini d'un mes, comptat des de la finalització de l'exposició al públic.
8.9.- Quan la causa de l'expedient fóra calamitat pública o altres d'excepcional interés
general, la modificació pressupostària serà executiva des de l'aprovació inicial i, en
conseqüència, podrà aplicar-se el gasto a partir d'aquest moment.
8.10.- L'aprovació de les modificacions en els pressupostos dels organismes autònoms és
competència del Ple de la Diputació i haurà d'anar acompanyada de la proposta d'acord del
seu òrgan de govern.
Base 8. bis .- MODIFICACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS PER CANVI DE
FINANÇAMENT D'ENDEUTAMENT A ROMANENT DE TRESORERIA PER A GASTOS
GENERALS.
Quan es pretenga modificar el finançament d'operació de préstec a romanent líquid de
tresoreria per a gastos generals, es tramitarà expedient de modificació de les previsions
d'ingrés, incrementant les previsions del capítol 8 i disminuint les del capítol 9. Es requerirà
la mateixa tramitació, en tant que aprovació inicial pel Ple, exposició pública i aprovació
definitiva, que en els expedients de crèdit extraordinari i suplements de crèdit.
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Base 9. - AMPLIACIÓ DE CRÈDITS.
9.1.- L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdit correspon a la Presidència de la
Diputació o a la Presidència de l'organisme autònom, amb un informe previ d'Intervenció, i
serà executiva des de l'adopció de la resolució.
9.2.- Només podran declarar-se ampliables aquelles aplicacions pressupostàries que
corresponguen a gastos finançats amb recursos expressament afectats.
9.3.- En compliment del que estableix l'article 39 del Reial decret 500/1990, es
consideraran partides de crèdit ampliables, les següents:
a) Crèdits amb destinació a l'execució de plans provincials per l'aportació dels
ajuntaments o altres partícips financers per al cas en què les inversions corresponents
siguen executades per la Diputació Provincial.
b) En particular es consideren ampliables les aplicacions següents:
34204-2279900.- Contracte serveis Piscina Provincial
Pels ingressos procedents del preu públic de la Piscina Provincial (concepte 34300)
Base 10. - TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
10.1.- Quan s'haja de realitzar un gasto aplicable a una partida el crèdit de la qual siga
insuficient i resulte possible minorar el crèdit d'altres partides corresponents a diferents
nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l'estat de gastos, s'aprovarà
un expedient de transferència de crèdit, que es veurà afectat per les limitacions de l'article
180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
10.2.- L'aprovació de les transferències de crèdit en els pressupostos de la Diputació o dels
organismes autònoms, entre partides corresponents a distinta àrea de gasto, correspon al
Ple de la corporació provincial, excepte si pertanyen al capítol I de gastos de personal.
10.3.- L'aprovació de les transferències de crèdit entre partides del capítol I, encara que
pertanguen a diferents àrees de gasto, és atribució de la Presidència si es refereixen al
pressupost de la Diputació o de la presidència de cada organisme autònom quan afecten
els seus pressupostos.
Igualment correspondrà a la Presidència de la Diputació o a la presidència de cada
organisme autònom, l'aprovació dels expedients de transferències de crèdit entre
aplicacions pertanyents a la mateixa àrea de gasto, a proposta dels respectius diputats o
diputades delegades o per iniciativa pròpia, entenent-se automàticament modificat l'annex
d'inversions quan afecte gastos inclosos en ell, sense més tràmit.
10.4.- Els expedients seran incoats per les unitats administratives gestores del gasto o per
la pròpia Intervenció i ha de constar la conformitat dels diputats o diputades responsables
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de les àrees implicades en la modificació. Cada una de les unitats que inicien l'expedient,
el traslladaran amb tota la documentació a la Intervenció general, perquè emeta l'informe
preceptiu.
10.5.- En l'inici de l'expedient serà necessari ordenar la retenció de crèdit en l'aplicació que
es vol disminuir i es farà constar amb el document comptable RC-MOD firmat per
l'interventor o interventora.
10.6.- Les transferències que són competència del Ple provincial requeriran la mateixa
tramitació que la prevista per a l'aprovació del pressupost.
10.7.- Les transferències aprovades per la presidència de la Diputació o presidència de
cada organisme autònom seran executives des de la seua aprovació.

Base 11. - GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS
11.1. - Podran generar crèdit en l'estat de gastos els ingressos de naturalesa no tributària
següents:
a) Aportacions, o compromisos ferms d'aportació de persones físiques per a finançar,
juntament amb la Diputació o amb alguns dels seus organismes autònoms, gastos de
la competència provincial.
Serà necessari que s'haja produït l'ingrés o bé que en l'expedient obre el document
fefaent en què s'acredite el compromís ferm d'aportació.
b) Alienació de béns provincials, sempre que s'haja procedit al reconeixement del dret.
c) Prestació de serveis, pels quals s'hagen liquidat preus públics, en una quantitat
superior als ingressos pressupostats.
d) Reintegrament de pagaments indeguts del pressupost corrent, el cobrament dels quals
podrà reposar crèdit en la quantia corresponent.
e) El pagament dels gastos com a conseqüència de les obligacions comptabilitzades es
podrà realitzar excepcional i justificadament encara que no s'haja efectuat l'ingrés
afectat.
11.2. - Quan es conega el compromís ferm d'efectuar una aportació a favor de la Diputació
o dels seus organismes autònoms, o s'haja recaptat algun dels ingressos descrits en el
punt 1, d'una quantia superior a la prevista en el pressupost, s'avaluarà si els crèdits
disponibles en les partides corresponents de l'estat de gastos són suficients per a finançar
l'increment de gasto previst que es necessitarà en el desenvolupament de les activitats
generadores de l'ingrés.
Si aquest volum de crèdit fóra suficient, no procedirà tramitar l'expedient de generació de
crèdits.
Cas que els crèdits s'estimen insuficients, s'incoarà expedient per la unitat administrativa
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gestora del servei corresponent, en el qual es justificarà l'efectivitat dels cobraments o la
fermesa del compromís, així com la partida que ha de ser incrementada.
Cadascuna de les unitats que inicien l'expedient, el traslladarà amb tota la documentació a
la Intervenció perquè emeta l'informe preceptiu.
11.3. - L'aprovació dels expedients de generació de crèdits per a ingressos en els
pressupostos de la Diputació correspon a la Presidència de la corporació i, en els
pressupostos dels organismes autònoms a la seua presidència.
Base 12. - INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT.
12.1. - Durant el mes de gener, i amb referència a l'exercici anterior, la Intervenció
elaborarà estat comprensiu de:
a) Saldos de disposicions de gasto, amb càrrec als quals no s'ha procedit al
reconeixement d'obligacions.
b) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de gasto i crèdits disponibles en les
partides afectades per expedients de concessió de crèdits extraordinaris, suplements
de crèdit i transferències de crèdits, aprovats durant l'últim trimestre.
c) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de gasto i crèdits disponibles en les
partides destinades a finançar compromisos de gasto degudament adquirits en
exercicis anteriors.
d) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de gasto i crèdits disponibles en els
capítols VI, VII, VIII i IX.
e) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de gasto i crèdits disponibles en
partides correlacionades amb l'efectiva recaptació de drets afectats.
12.2. - Els crèdits que emparen projectes finançats amb ingressos afectats hauran
d'incorporar-se obligatòriament, llevat que es desistesca totalment o parcial d'iniciar o
continuar l'execució del gasto.
En els casos que no s'incorporen crèdits corresponents a projectes finançats
amb ingressos procedents d'operacions de préstec, els crèdits s'incorporaran
en una aplicació destinada a l'amortització anticipada del préstec que finança
el crèdit del projecte no incorporat, sempre que no existesquen altres
necessitat d'inversió, i en aquest cas s'incorporaran els romanents per a, si és
el cas, la seua posterior baixa i canvi de finalitat de l'operació de préstec .
12.3. - Si hi haguera recursos suficients per a finançar la incorporació de romanents en la
seua totalitat, la Intervenció completarà l'expedient, que s'elevarà a la Presidència per a la
seua aprovació.
12.4. - Si els recursos financers no cobreixen el cost dimanant de la incorporació de
romanents, la Presidència, amb un informe previ de la Intervenció, establirà la prioritat
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d'actuacions, per a la qual cosa es tindrà en compte la necessitat d'atendre en primer lloc
el compliment d'obligacions resultants de compromisos de gasto aprovats durant l'any
anterior.
12.5.- La incorporació de romanents que puga ser finançada amb ingressos procedents del
pressupost de l'exercici anterior serà aprovada per la Presidència.
12.6.- La incorporació de romanents podrà aprovar-se abans que la liquidació del
pressupost en els casos següents:
•

Quan es tracte de crèdits de gastos finançats amb ingressos específics.

•

Quan corresponguen a contractes adjudicats en l'exercici anterior o a gastos
urgents, amb un informe previ d'Intervenció en què s'avalue que la incorporació
no produirà dèficit.

12.7.- La incorporació de romanents també es podrà finançar amb romanent líquid de
tresoreria, o ingressos superiors recaptats sobre els previstos en el pressupost corrent. En
aquest supòsit l'aprovació de l'expedient d'incorporació correspondrà a la Presidència de la
corporació.
12.8.- L'aprovació dels expedients d'incorporació de romanents de crèdit, correspondrà a
la Presidència de la Diputació, amb un informe previ d'Intervenció i serà executiva des del
moment que s'adopte l'acord d'aprovació.
12.9.- S'assignaran partides concretes per a incorporació de romanents, els quals es
diferenciaran de les de l'exercici a través de la clau específica de la classificació
econòmica. Seran vinculants en si mateixos.
Base 13. - BAIXES PER ANUL·LACIÓ
13.1.- Quan la Presidència estime que el saldo d'un crèdit és reductible o anul·lable sense
pertorbació del servei podrà ordenar la incoació de l'expedient de baixa per anul·lació, que
s'elevarà al Ple per a la seua aprovació.
13.2.- En particular, es recorrerà a aquesta modificació de crèdit si de la liquidació de
l'exercici anterior haguera resultat romanent de tresoreria negatiu, segons el que
s'estableix en la legislació vigent.
Base 14. – FORMALITZACIÓ EXCEPCIONAL DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT.
En casos excepcionals i als efectes que no resulten perjudicats els interessos generals de
la corporació, podran comptabilitzar-se els expedients de modificació de crèdits que siguen
competència del Ple, una vegada siguen aprovats inicialment per aquest, quedant
condicionada la seua eficàcia a que l'acord adoptat resulte definitiu, després de la seua
preceptiva exposició pública.
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TÍTOL II
DELS GASTOS
CAPÍTOL I - NORMES GENERALS
Base 15. – ANUALITAT PRESSUPOSTÀRIA
15.1.- Amb càrrec als crèdits de l'estat de gastos només es podran contraure obligacions
derivades de gastos realitzats durant l'exercici. El criteri d'imputació al pressupost és el de
l'exercici en què s'haja d'efectuar el reconeixement de l'obligació.
15.2.- Excepcionalment, s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions següents:
•

Les que resulten de la liquidació de retards a favor del personal, el reconeixement
dels quals correspon a la Presidència de la Diputació o a la dels organismes
autònoms.

•

Les derivades de compromisos de gastos degudament adquirits en exercicis
anteriors.

•

Els procedents d'exercicis anteriors com a conseqüència de la realització d'un gasto
no aprovat amb anterioritat, el reconeixement dels quals competeix al Ple o a
l'òrgan corresponent dels organismes autònoms previ dictamen de la Comissió
Informativa de Bon Govern i Especial de Comptes.

15.3.- S'assignaran aplicacions concretes per a gastos reconeguts d'exercicis anteriors, les
quals es diferenciaran comptablement.
15.4.- Conjuntament amb l'expedient de reconeixement de deutes es tramitarà un
expedient modificatiu de crèdits pels imports i aplicacions afectades pel reconeixement.
Base 16. FASES EN LA GESTIÓ DEL GASTO
16.1.- La gestió del pressupost de gastos de la Diputació i dels seus organismes autònoms
es realitzarà en les fases següents:
1. Autorització de gasto.
2. Disposició o compromís de gasto.
3. Reconeixement de l'obligació.
4. Ordenació del pagament.
16.2.- Els documents comptables s'iniciaran en les unitats de Comptabilitat i, quan així
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s'autoritze, en les àrees gestores i aquests actes podran registrar-se informàticament, si bé
no es produiran efectes comptables vàlids mentres no haja recaigut la confirmació
d'Intervenció.
16.3.- Els processos administratius i òrgans competents per a la seua aprovació es regulen
en el capítol següent.
CAPÍTOL II- GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Base 17. - Crèdits no disponibles.
17.1.- Quan un diputat o diputada delegada considere necessari retindre, totalment o
parcial, crèdit d'una aplicació pressupostària, de l'execució de la qual és responsable,
formularà una proposta que haurà de ser expedida per la Intervenció General.
17.2.- La declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seua reposició a disponible,
correspon al Ple.
17.3.- Amb càrrec al saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de
gastos ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l'exercici
següent.
Base 18. - Retenció de crèdit.
18.1.- Amb caràcter general, els diputats i diputades responsables de les àrees gestores o
les corresponents unitats administratives, quan pretenguen realitzar algun gasto, sol·licitaran l'oportuna retenció de crèdit (document RC). S'entendrà com a sol·licitud de retenció de
crèdit el document RC provisional que des de l'aplicatiu de comptabilitat (GEMA) posarà en
circuit de firma la pròpia àrea gestora de la retenció.
18.2.- Una vegada es reba la sol·licitud en Intervenció, es verificarà la suficiència de saldo
al nivell que estiga establida la vinculació jurídica del crèdit.
18.3.- Fins que no haja estat firmat per la Intervenció, el RC provisional no adquireix
fermesa i per tant no ha d'incorporar-se a l'expedient administratiu corresponent.
Base 19. - Autorització i disposició de gastos.
19.1.- Autorització és l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització d'un gasto, per una
quantia certa o aproximada reservant per a aquesta finalitat la totalitat o part d'un crèdit
pressupostari.
19.2.- Disposició és l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització de gastos, prèviament
autoritzats per un import exactament determinat.
19.3.- Competència en matèria d'autorització i disposicions de gastos.- Als efectes de
determinar les esmentades competències, els gastos que es contemplen en el pressupost
general, s'agruparan de la manera següent:
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•

Gastos ordinaris, que són els que es repeteixen d'una manera regular i constant en
cada exercici econòmic, encara que experimenten variació en la seua quantia.

•

Gastos extraordinaris, que són de naturalesa irregular, no periòdica, com ara els
d'inversió relatius a obres i serveis i els ocasionats amb motiu de calamitats
públiques.

•

Transferències corrents i de capital, que corresponen a entregues a altres sectors
(públics o privats) per a finançar operacions corrents o de capital sense
contrapartida dels beneficiaris i per a finalitats de la competència provincial o local.

19.4.- De conformitat amb l'acord plenari de 9 de juliol de 2019, correspon
l'AUTORITZACIÓ DE GASTOS, als òrgans següents:
1r.- A la Presidència de la Diputació:
•

L'autorització de gastos ordinaris i extraordinaris, l'import dels quals no
supere els 600.000,00 €, ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Igualment li correspon l'autorització dels gastos plurianuals dins de les
indicades quanties i dels límits establits.

•

L'autorització de les transferències corrents i la resta de gastos voluntaris
(beques, ajudes, representació, etc.) i les transferències de capital d'acord
amb el que estableix l'Ordenança general de subvencions.

2n.- A la Junta de Govern:
•

Les competències com a òrgan de contractació, respecte dels contractes d'obres,
subministrament, serveis, concessió de serveis públics i contractes administratius
especials, així com els contractes privats, en els expedients de contractació que
tinguen una duració superior a 4 anys, sempre que el seu import no supere els 6
milions d'euros, així com l'aprovació dels projectes d'edificació i instal·lacions que es
troben en la dita circumstància.

•

La celebració de convenis amb entitats públiques i privades, d'acord amb el que
disposa l'Ordenança general de subvencions.

•

Els convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades diferents dels
anteriors, de quantia indeterminada o que no excedesquen de 600.000'00 euros.
3r.- Al Ple de la Diputació Provincial:
1. Els gastos ordinaris i extraordinaris per import superior a 6.000.000,00 €.
2. Les transferències corrents i de capital superiors a 600.000,00 €.

Aquesta base s'entendrà automàticament actualitzada davant de modificacions
de l'acord a què es fa referència en aquest apartat.
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19.5.- Pel que fa a la DISPOSICIÓ DE GASTOS, correspondrà al mateix òrgan que té
atribuïda l'autorització, d'acord amb el que estableix el punt anterior.
19.6.- Qualssevol de les competències pròpies de la Presidència, aquesta les podrà
delegar en els diputats i diputades delegades, en l'àmbit de les seues respectives àrees.
Aquestes delegacions hauran de ser expresses i específiques i tramitar-se
reglamentàriament.
19.7. - Tot l'anterior regirà fins que no es produesquen revocacions per la Presidència o el
Ple de la corporació.
19.8. - En els organismes autònoms, correspon a la Presidència l'autorització de gastos
corrents en els mateixos imports fixats en el punt 2, amb el límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, segons assenyala la disposició addicional segona de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. La resta de gastos ha de ser autoritzat
pel seu òrgan de govern en el marc de les seues disposicions estatutàries.
19.9.- L'autorització de gastos requerirà la formació d'un expedient, en el qual haurà
d'incorporar-se el document comptable A.
19.10.- Quan a l'inici de l'expedient de gasto, es coneix la seua quantia exacta i el nom del
perceptor, s'acumularan les fases d'autorització i disposició i es tramitarà el document
comptable AD.
Base 20. - Reconeixement de l'obligació.
20.1.- El reconeixement de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència
d'un crèdit exigible contra l'entitat derivat d'un gasto autoritzat i compromés.
20.2.- El reconeixement d'obligacions correspondrà en tot cas a la Presidència de la
Diputació o a la presidència dels organismes autònoms, depenent del pressupost que es
tracte.
20.3.- Quan el reconeixement d'obligacions siga conseqüència necessària de l'efectiva
realització d'un gasto en exercicis anteriors, sense que s'haguera autoritzat el seu
compromís, la seua aprovació correspon al Ple.
20.4.- La fase de reconeixement d'obligacions exigeix la tramitació del document
comptable o bé en el cas de presentació de factures per a l'adquisició de subministraments
o prestació de serveis, aquestes factures es podran agrupar per relacions per a la seua
aprovació i posterior comptabilització.
20.5.- Quan, per la naturalesa del gasto, les fases d'autorització–disposició-reconeixement
de l'obligació siguen simultànies, podran acumular-se i es tramitarà el document comptable
ADIC.
20.6.- Les factures expedides pels contractistes o proveïdors es presentaran davant d'un
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registre administratiu, en el cas de factura electrònica s'haurà de presentar a través del
Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Estat (FACE) i hauran de tindre,
com a mínim, les dades següents:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Identificació clara de la Diputació o de l'organisme autònom (nom, domicili i CIF).
Identificació del contractista (nom i cognoms o denominació social completa,
número d'identificació fiscal i domicili de l'expedidor o expedidora).
Número de la factura i, si és el cas, sèrie. La numeració de les factures serà
correlativa.
Descripció clara i exhaustiva de l'objecte del gasto (obra, servei o subministrament)
i data en què s'hagen efectuat les operacions que es facturen, sempre que es tracte
de data diferent de la d'expedició de la factura.
Centre gestor o persona que va efectuar l'encàrrec o comanda.
Número de l'expedient de gasto si va ser comunicat en el moment de l'adjudicació.
Preu de la contraprestació (amb el preu unitari de cada operació i els descomptes i
rebaixes que s'apliquen) que es constituirà en base imposable de l'IVA, tipus o tipus
impositius i quota tributària que, si és el cas, es repercuteix que haurà de consignarse per separat o la justificació legal de l'exempció o no sujección a l'impost i, si és el
cas, l'IRPF si es tractara de persona física subjecta a la retenció del tribut estatal en
els termes legalment aplicables.
Lloc i data de la seua emissió.
Firma del contractista.

20.7.- De conformitat amb el que estableix l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic, s'eximeix d'obligació de facturació electrònica a les factures emeses pels proveïdors
als serveis en l'exterior de les administracions públiques fins que les dites factures puguen
satisfer els requeriments per a la seua presentació a través del Punt General d'Entrada de
Factures Electròniques, d'acord amb la valoració del Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, i els serveis en l'exterior disposen dels mitjans i sistemes apropiats per a la seua
recepció en els dits serveis.
La tramitació de les factures es realitzarà de forma electrònica, per al seu conforme i
reconeixement.
20.8.- Una vegada rebudes les factures en el Registre Comptable de Factures (RCF),
s'enviaran als diferents serveis per a la seua conformitat, que haurà de ser realitzada per la
persona cap o responsable del Servei (o membre del departament a què expressament se
li haja delegat la dita funció) i el diputat o diputada delegada competent. La firma de la
factura implicarà que l'obra, el servei o subministrament s'ha efectuat d'acord amb les
condicions acordades i que el preu del contracte s'ajusta a mercat.
Així mateix la dita conformitat en el supòsit de contractes comportarà que els preus
facturats i les seues unitats incorporades a la factura es troben dins dels arreplegats
expressament en el document contractualitzat amb l'adjudicatari.
20.9.- Una vegada s'hagen conformat, aquestes factures es traslladaran a la Intervenció
per a la seua fiscalització, elaborant la relació de totes les factures que puguen elevar-se a
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l'aprovació de l'òrgan competent.
20.10.- autorització, disposició i reconeixement d'obligacions d'obres, subministraments o
serveis justificats mitjançant factures, s'anotaran en el registre corresponent, incorporant-se
a les relacions de documents comptables ADIC, que s'expediran numerats correlativament
per la Intervenció i se sotmetran a l'aprovació de l'òrgan competent de la Diputació
Provincial.
20.11.- L'execució de les obres, millores, grans reformes i, en general, les inversions, es
justificaran mitjançant certificacions expedides o conformades pels serveis tècnics
provincials, que seran redactades basant-se en els respectius projectes tècnics o
memòries valorades i detallades, prèviament tramitades. En tot cas, les dites certificacions
aniran acompanyades de les factures corresponents. En aquest supòsit no cal que la
factura estiga firmada per la persona responsable del servei, podent-se substituir per la
firma de la persona cap de la unitat tramitadora als sols efectes de declarar que
coincideixen les dades de la factura i la certificació.
Base 21. - Documents suficients per al reconeixement de l'obligació.
21.1.- En els gastos del capítol I, s'observaran les següents regles especials:
a) Les retribucions bàsiques i complementàries del personal eventual, funcionari i laboral
(articles 10, 11, 12 i 13) seran les que determinen la plantilla de personal i relació de llocs
de treball que s'acompanya com a annex al pressupost objecte d'aquestes bases
d'execució, amb les modificacions que puguen introduir-se per acord de l'òrgan competent.
b) Les remuneracions pels conceptes de productivitat i gratificacions (articles 15)
necessitaran que, per part de la unitat administrativa de Personal, es complesca la
normativa interna reguladora d'aquest concepte i en tot cas, es procedesca a l'adopció del
corresponent decret de concessió per part de la Presidència.
c) Les nòmines mensuals s'elevaran a la Presidència de la corporació, als efectes de la
seua aprovació i ordenació del pagament. En elles constarà diligència de la persona
responsable de personal, acreditativa que el personal relacionat ha prestat efectivament
serveis en el període anterior. Les nòmines tenen consideració de document O.
d) Les quotes de la Seguretat Social queden justificades mitjançant les liquidacions
corresponents, que tindran la consideració de document O.
e) En altres conceptes, en els què el gasto estiga destinat a satisfer serveis prestats per un
agent extern, serà necessari que es presente la factura.
21.2.- En els gastos del capítol II, de béns corrents i serveis, amb caràcter general s'exigirà
la presentació de factura.
21.3.- En els gastos financers (capítol III) s'observaran aquestes regles:
a) A l'inici de l'exercici s'emetran els documents AD corresponents a la càrrega financera
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de cada préstec concertat.
b) Els gastos per interessos i amortització que originen un càrrec directe en compte bancari
s'hauran de justificar amb la conformitat d'Intervenció al seu ajust al quadro financer. Es
tramitarà document O per Intervenció.
c) De la mateixa manera es procedirà respecte a altres gastos financers, si bé la justificació
serà més completa i el document O s'haurà de suportar amb la còpia dels documents
formalitzats, o la liquidació d'interessos de demora.
21.4.- En les transferències, corrents o de capital, que la Diputació o els seus organismes
autònoms hagen de satisfer, es tramitarà document O - que iniciarà el servei gestor, - quan
s'acorde la transferència, sempre que el pagament no estiga subjecte al compliment de
determinades condicions.
Si el pagament de la transferència estiguera condicionat, la tramitació del document
s'efectuarà quan es complesquen les condicions fixades.
21.5.- En els gastos d'inversió, el contractista haurà de presentar factura, en alguns casos
acompanyada de certificació d'obres, com s'assenyala en l'article anterior.
21.6.- L'adquisició d'accions exigirà per al seu pagament que aquestes, o bé el resguard
vàlid, estiguen en poder de la corporació.
Base 22. - Ordenació del pagament.
22.1.- Ordenació de pagament és l'acte mitjançant el qual l'ordinador o ordinadora del
pagament, basant-se en una obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent
ordre de pagament.
22.2.- L'ordenació de pagaments de la Diputació, és competència de la Presidència, si bé
podrà delegar d'acord amb el que estableix la normativa vigent.
22.3.- En els organismes autònoms, la competència per a ordenar pagaments correspon a
la Presidència o al diputat o diputada delegada de l'organisme, segons el que s'estableix
en els estatuts.
22.4.- L'ordenació de pagaments, amb caràcter general, s'efectuarà basant-se en relacions
d'ordres de pagament que elaborarà la Tresoreria, de conformitat amb el pla de disposició
de fons i la necessària prioritat dels gastos de personal i obligacions contretes en exercicis
anteriors.
22.5.- Si la naturalesa o urgència del pagament ho requereix, l'ordenació del mencionat
pagament pot efectuar-se individualment.
22.6.- La materialització del pagament es realitzarà per la Tresoreria, en general mitjançant
transferències bancàries previ el compliment dels requisits procedents.
Base 23. - Exigència comuna a qualsevol classe de pagaments.
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Tresoreria exigirà la identificació de les persones a qui pague. Quan s’efectuen pagaments
a persones que no sàpien firmar o estiguen impossibilitades, s’exigiran dos testimonis que
ho facen per elles, o exigiran la impressió de l'empremta dactilar de la persona interessada
en el document.
Les persones que actuen com a representants d'herències, acreditaran amb la
documentació respectiva, que obren amb suficient autorització de les seues titulars.
Respecte a incapacitats i menors, s'entendran amb la representació legal.
CAPÍTOL III.- GESTIÓ DE PERSONAL.
Base 24. - Gastos de personal.
24.1.- Respecte als gastos del capítol I, s'observaran les regles següents:
a) L'aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball pel Ple suposa l'autorització del
gasto derivat de les retribucions bàsiques i complementàries consignades per a cada
un dels dits llocs en l'annex de personal que s'adjunta en l'expedient del pressupost. Es
tramitarà a començament de l'exercici el document AD de les places cobertes.
b) Les nòmines mensuals compliran la funció de document O, que s'elevarà a la
Presidència o persona en qui delegue i a l'òrgan competent en el cas dels organismes
autònoms, que tinga assignada l'ordenació del pagament. En tot cas, les nòmines de
les retribucions dels òrgans de govern es tancaran el dia 15 de cada mes i les del
personal el dia 20.
c) Respecte a les quotes per Seguretat Social, a l'inici de l'exercici es tramitarà document
AD per import igual a les cotitzacions previstes. Les possibles variacions originaran
documents complementaris o inversos d'aquell.
d) Quant a la resta de gastos del capítol I, si són obligatoris i coneguts a principis d'any,
es tramitarà el corresponent document AD.
24.2.- Si els gastos foren variables, en funció de les activitats que realitze la corporació o
de les circumstàncies personals de les persones preceptores, es gestionarà d'acord amb
les normes generals replegades en els articles següents.
24.3.- Pel que es referix al pagament d'indemnitzacions per raó del servei del personal
funcionari i laboral es regiran pel que estableix el R.D. 462/2002, de 24 de maig, sobre
indemnitzacions per raó del servei.
L'import de les esmentades indemnitzacions s'actualitzarà automàticament quan així ho
disposen els preceptes reglamentaris que les regulen.
Les dietes, per gastos d'allotjament i manutenció no necessitaran justificació.
Els gastos de viatge es justificaran:
a) Quan el viatge es realitze per línies regulars, amb el bitllet original, no podent acceptarse els que no complesquen aquesta condició.
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b) Si s'utilitza vehicle particular, s'acompanyarà declaració de la persona interessada, en
la qual, expresse el vehicle, matrícula, trajecte i nombre de quilòmetres recorreguts.
Excepcionalment, es podran superar els límits assenyalats en la normativa vigent, si així
s'autoritza per la Presidència de la Diputació o presidència de l'organisme autònom
corresponent.
24.4.- Els percentatges individualitzats de creixement anual de les retribucions que figuren
en les lleis de pressupostos de cada any, s'incorporaran a les nòmines del personal amb
efectes des de la vigència de les dites lleis.
24.5.- Criteris per a la distribució de les partides de productivitat:
Els crèdits pressupostats en les partides amb codi econòmic 1500000 “productivitat “, es
distribuiran entre el personal funcionari i laboral, exclòs el personal funcionari eventual i el
docent, d'acord amb els següents criteris, en funció del percentatge d'increment de les
retribucions del funcionariat que s'aprove per l'Estat.

La resta dels crèdits correspondrà a la Presidència la seua distribució, de conformitat amb
els criteris, que si és el cas establesca el Ple de la corporació.
Base 25. - Indemnitzacions per raó del servei: membres de la corporació i del personal
eventual. Dotació per als grups polítics.
25.1.- Pel que fa a les persones membres de la corporació, s'estableix el següent:
a) Percebran dietes per assistències a sessions del Ple, a la Junta de Govern i a
comissions informatives, d'acord amb els imports aprovats per acord del Ple de 9 de
juliol de 2019.
b) En els desplaçaments fora de l'àmbit provincial, tindran dret al pagament dels gastos
ocasionats, a proposta de la Presidència.
c) Els gastos de desplaçament s'indemnitzaran d'acord amb el barem que per a això
s'establesca amb caràcter general per a tota l'Administració pública, ja siga per la
utilització de cotxe propi o per la de qualsevol altre mitjà de locomoció.
d) Els mencionats imports s'aniran actualitzant en el mateix percentatge previst en les
successives lleis de pressupostos de l'Estat que per a la resta del personal de
l'Administració pública.
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25.2- No obstant l'indicat en l'apartat 25.1, els i les membres de la corporació i el personal
eventual que reben la delegació o la comanda d'òrgans de govern per a efectuar activitats
de representació institucional o gestions oficials, així com els conductors o conductores,
escortes, etc. dels mateixos òrgans de govern, podran optar per percebre les
indemnitzacions assenyalades en el citat apartat 25.1 d'aquesta base o per ser rescabalats
per la quantia exacta dels gastos ocasionats, la justificació de la qual haurà de reunir els
requisits següents:
1r.- Es referiran exclusivament al gasto ocasionat per la persona que haja dut a
terme l'activitat oficial objecte de la indemnització i, si és el cas, de les assistents.
Quan s'ocasionen gastos institucionals de representació (menjars, reunions de
treball, etc.) deurà fer-se constar el nombre de participants i el seu càrrec o
representativitat.
2n.- Els justificants hauran de contindre la conformitat de l'òrgan de govern que va
encomanar l'activitat institucional o la gestió oficial, normalment Presidència o
vicepresidències.
3r.- Només s'admetran els justificants següents:
a) Factures de restauració o allotjament pel seu import exacte, sense extres ni altres
gastos.
b) Bitllets de transport regular.
c) Liquidació de gastos de desplaçament en el cas que aquest s'efectue en vehicle propi.
25.3- Els grups polítics de la corporació, percebran l'assignació acordada en sessió
plenària de 9 de juliol de 2019.
La dita dotació econòmica, que es defineix com a finalista per als gastos de funcionament
del grup provincial, no es pot destinar al pagament de remuneracions de pesonal de
qualsevol tipus al servei de la corporació, ni tampoc a l'adquisició de béns que puguen
constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
El pagament de la dotació econòmica a cada grup es realitzarà per semestres anticipats,
havent de justificar-se en la forma disposada en l'article 73 de la Llei reguladora de les
bases de règim local, a l'efecte de la qual els grups hauran de portar una comptabilitat
específica de la dotació anual assignada, registrant cada una de les operacions que
realitzen i conservant les corresponents factures que contindran els requisits exigits per la
legislació vigent i estaran emeses a nom del grup provincial, que ha de disposar de CIF
diferent del del partit polític d'adscripció. La comptabilitat ha de respectar els principis de la
Llei orgànica de finançament de partits polítics, en matèria de retre comptes.
La dita comptabilitat s'haurà de posar pels grups polítics a disposició del Ple de la
corporació quan aquest ho sol·licite.
Independent de les indemnitzacions que s'estableixen amb anterioritat, els membres
corporatius percebran les assignacions que, d'acord amb la legalitat vigent, acorde el Ple
de la corporació.
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25.4- Assignació a membres de la corporació i dedicació. Any 2021, en aplicació de l'acord
de Ple de data 9 de juliol de 2019, seran les següents:

25.5- De conformitat amb l'acord del Ple de data 9 de juliol de 2019, la indemnització per
assistència als òrgans col·legiats l'any 2021 serà:

25.6- De conformitat amb el que estableix l'art. 75.4 de la Llei reguladora de les bases de
règim local i l'art. 13.5 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, els diputats i diputades provincials que no tinguen a la seua disposició
vehicle oficial, tindran dret a percebre, en concepte d'indemnització per gastos de
locomoció per la utilització de vehicles particulars en la realització de viatges oficials, la
quantitat que resulte de multiplicar 0,19 € pel nombre de quilòmetres recorreguts així com
els gastos de peatge.
25.7- Segons acord del Ple de data 9 de juliol de 2019, “Les quantitats establides, tant de
dedicació com d'assistència a sessions, s'actualitzaran anualment i de forma conjunta a
l'aprovació del pressupost general d'aquesta corporació, reflectint-se en les bases
d'execució del pressupost."
En el supòsit que s'aprove un increment de les retribucions del personal al servei de les
administracions públiques, les quantitats anteriors s'entendran actualitzades en funció del
percentatge d'increment que reflectesquen els pressupostos generals de l'Estat, prèvia
resolució de la Presidència i informe de la Intervenció de fons.
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CAPÍTOL IV.- GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA I DE LES
SUBVENCIONS.
Base 26. - Autorització - Disposició.
26.1.- En aquells gastos que han de ser objecte d'un expedient de contractació, es
tramitarà a l'inici de l'expedient document A, per import del cost del projecte o pressupost
elaborat pels Serveis Tècnics.
26.2.- Una vegada conegut l'adjudicatari i l'import exacte del gasto es tramitarà document
D.
26.3.- Successivament, i en la mesura que efectivament tinga lloc la realització de l'obra,
prestació del servei o subministrament, es tramitaran els corresponents documents O.
Pertanyen a aquest grup, entre altres, els que es detallen:
a) Realització d'obres d'inversió o de manteniment.
b) Adquisició d'immobilitzat.
c) Altres, la naturalesa dels quals aconsella la separació entre els actes d'autorització i
disposició.
Base 27. - Autorització i disposició.
27.1.- Aquells gastos que responguen a compromisos legalment adquirits per la corporació
originaran la tramitació de document AD per l'import del gasto computable a l'exercici.
27.2.- Pertanyen a aquest grup, entre altres, els que es detallen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Gastos plurianuals, per l'import de l'anualitat compromesa.
Arrendaments.
Treballs realitzats per empreses (neteja, seguretat, etc...)
Interessos de préstecs concertats.
Quotes d'amortització de préstecs concertats.
Adquisició o serveis objecte de contracte menor.

Base 28. - Autorització – Disposició - Obligació.
28.1.- Les adquisicions de béns concrets, així com altres gastos no subjectes a procés de
contractació en què l'exigibilitat de l'obligació puga ser immediata, originaran la tramitació
del document ADIC.
28.2.- Pertanyen, entre altres, a aquest grup:
a)
b)
c)
d)

Gastos no subjectes a procediments de contractació.
Dietes.
Gastos de locomoció.
Interessos de demora.
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e) Altres gastos financers.
f) Avanços reintegrables a funcionariat.
Base 29. - Tramitació d'aportacions i subvencions.
29.1.- En el cas d'aportacions obligatòries a altres administracions, si l'import és conegut a
l'inici de l'exercici, es tramitarà document AD.
En el cas d'aportacions estatutàries a altres entitats alienes a la Diputació,
corresponents a consorcis o fundacions, es tramitarà un AD al principi de l'exercici per
l'import corresponent, per a poder procedir a reconéixer l'obligació serà necessari tindre
constància en la Diputació del pressupost aprovat, en el què figure com a recurs l'aportació
de la Diputació, així mateix, una vegada efectuat el pagament es requerirà l'esmentada
entitat perquè remeta a aquesta Diputació certificació acreditativa d'haver ingressat en la
seua comptabilitat l'aportació anteriorment citada.
29.2.- Si l'import de l'aportació obligatòria no fóra conegut, s'instarà la retenció de crèdit per
la quantia estimada.
29.3.- Respecte a la tramitació que s'ha de seguir en la concessió de subvencions caldrà
ajustar-se al que estableix l'Ordenança general de subvencions de la Diputació Provincial
aprovada pel Ple de data 24 d'octubre de 2017 (publicada en el BOP de data 16 de
desembre de 2017, número 150).
Existeix aprovada inicialment una modificació per part del Ple de data de 20 d'octubre de
2020 (BOP de 31 d'octubre de 2020 núm. 131).
Base 30. - Gastos d'inversió.
30.1.- Les inversions que s'incloguen en el present pressupost podran ser:
1. Relatives a plans provincials d'obres i serveis o altres finançades, en tot o en part,

amb aportacions d'altres administracions públiques, respecte de les quals, en tot
cas, s'acreditarà en l'expedient la plena disponibilitat de totes l'aportacions, a tenor
de l'art. 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2. Inversions realitzades directament per la corporació sense incloure's en cap pla.
30.2.- Pel que fa a obres incloses en plans provincials, la corporació podrà acordar:
1) Que la seua execució es duga a terme per la pròpia Diputació Provincial.
2) Que l'execució es delegue en els ajuntaments beneficiaris de la inversió.
En el primer cas, la contractació s'ajustarà al que en cada moment determine la
legislació de caràcter general respecte d'això. La direcció tècnica estarà a càrrec dels
Serveis Tècnics Provincials. Abans de procedir a l'adjudicació se sol·licitarà dels restants
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partícips financers informe sobre l'existència de crèdit disponible en el seu pressupost per
al finançament de la corresponent obra. així com el compromís de la seua no minoració ,
igualment es remetrà la corresponent retenció de crèdits.
Perquè l'obra es delegue en els ajuntaments haurà de justificar-se que la corporació
municipal té capacitat tècnica suficient per a dur a terme l'execució de l'obra, reservant-se
la Diputació Provincial la competència per a designar el tècnic o tècnica que executarà la
direcció de l'obra que es pretenga realitzar.
Aquesta delegació podrà concedir-se per resolució de la Presidència o acord de la
Junta de Govern, amb la sol·licitud prèvia per part de l'ajuntament interessat, podent ser
denegada a la vista dels continguts que figuren en els informes tècnics que s'unisquen a
l'expedient.
30.3.- El pagament de les certificacions s'haurà de realitzar dins del termini assenyalat en
l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
30.4.- Pel que fa a inversions efectuades per la Diputació, fora dels plans provincials, se
seguirà el procediment previst per les disposicions que regulen la contractació en l'àmbit de
l'Administració pública. Les certificacions corresponents a aquestes obres, seran expedides
pel tècnic o tècnica provincial designat a l’efecte, reconeixent-se l'obligació i ordenant-se el
seu pagament per la Presidència.
30.5.- Les certificacions d'obres l'execució de les quals ha estat delegada en els propis
ajuntaments interessats, hauran de ser reconegudes per l'òrgan competent de la
corporació corresponent, sent posteriorment informades i comprovades pels serveis tècnics
provincials, abans de procedir a l'ordenació del pagament de l'aportació gestionada per la
Diputació.
En aquest cas, l'ajuntament podrà autoritzar a la Diputació Provincial, perquè el pagament
de la certificació de referència es faça directament al contractista interessat i no a la
tresoreria municipal. Aquestes peticions podran no ser acceptades sobretot en el cas que
la corporació municipal sol·licitant siga deutora a la Diputació per qualsevol concepte.
30.6.- Els crèdits per a inversions que al tancament de l'exercici no s'hagen disposat,
podran incorporar-se a l'exercici següent sempre que es troben degudament finançats,
d'acord amb el que preveuen les bases anteriors. Aquesta incorporació podrà efectuar-se
per un sol exercici i si no foren disposades al llarg d’aquest, es procedirà a la seua
anul·lació al tancament, excepte en aquells projectes previstos en l'article 47.5 del RD
500 / 1990, de 20 d'abril.
30.7.- Aquells gastos d'inversió que estiguen finançats amb aportacions d'altres entitats o
amb operacions de préstecs es consideraran no disponibles fins que estiga adjudicada i
autoritzada, si és el cas, l'operació de crèdit, en el cas de l'aportació d'altres entitats
públiques s'haurà d'acreditar la plena disponibilitat dels crèdits que la financen. De
conformitat amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei de contractes del
sector públic es podrà realitzar la contractació anticipada condicionant l'adjudicació a
consolidació dels recursos afectats.
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30.8.-Els crèdits destinats a les inversions finançades amb alienació d'inversions reals,
estaran en situació de no disponibles fins que es realitze en la Tresoreria Provincial
l'ingrés resultant de la venda.
30.9.- En els contractes d'obres una vegada acordada l'adjudicació del contracte si
s'haguera obtingut una baixa sobre el preu de licitació, es destinarà aquesta fins al 10% de
l'import d'adjudicació per a atendre els imports corresponents a excessos per la liquidació
del contracte. A aquests efectes es procedirà a comptabilitzar una retenció de crèdit pel dit
import en l'exercici previst de finalització del contracte.
30.10.- De conformitat amb les normes de reconeixement i valoració primera i cinquena de
l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model
normal de comptabilitat local, podrà excloure's de l'immobilitzat material o immobilitzat
intangible i, per tant, considerar-se gasto de l'exercici, aquells béns el preu unitari dels
quals i la seua importància relativa dins de la massa patrimonial, així ho aconsellen.
Així doncs, amb caràcter general, tots aquells béns el preu unitari dels quals siga inferior a
150 euros es consideraran gastos de l'exercici.
Base 31. - Servei Central de Compres.
En el cas que el subministrament puga ser adquirit a través del procediment regulat pel
Servei Central de Subministraments del Ministeri d'Hisenda i una vegada entregada la
proposta a la Secció de Contractació d'aquesta Diputació, conformada per la Presidència,
la dita Secció realitzarà tot el tràmit d'acord amb el procediment establit.
Base 32. - Gastos plurianuals.
32.1.- Podran adquirir-se compromisos de gastos que s'hagen d'estendre a exercicis futurs, amb els requisits següents:
•

•

•

Seran gastos amb el límit de 4 anys i els percentatges de l'article 174.3 del R.D.L
2/2004, els que es referesquen a inversions i transferències de capital i transferències
corrents que es deriven de convenis subscrits per les corporacions locals amb altres
entitats públiques o privades, sense ànim de lucre.
Seran gastos plurianuals amb el sol límit temporal dels 4 anys successius a
l'exercici del compromís, els contractes de subministrament, consultoria, assistència
tècnica i científica, prestació de serveis, execució d'obres de manteniment i
arrendament d'equips no habituals.
Es consideren gastos sense límit dels quatre anys els arrendaments de béns
immobles i les càrregues financeres.

32.2.- El Ple de la corporació, en aprovar els convenis o els plecs de condicions
economicoadministratives dels contractes amb gastos plurianuals, podrà modificar el
nombre de les anualitats o els percentatges màxims de dotacions futures, de conformitat
amb les facultats que li atorga l'art. 174.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
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pel què s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
32.3.- Els expedients que es tramiten per a atendre gastos plurianuals, seran informats, en
tot cas, per la Intervenció.
32.4.- Respecte a les càrregues financeres, s'haurà de complir el que estableix la
normativa vigent respecte a endeutament.
32.5.- De conformitat amb el que estableix l'art.174.4 en el seu paràgraf primer del RDL
2/2004,de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, per als projectes d'inversió que figuren de forma detallada en l'expedient del
pressupost com a “pressupost 2021: Annex inversions. Anualitats”, el compromís de gasto
de l'any 2021 i següents que s'adquireix és el que correspon a l'import assenyalat en cada
una de les anualitats.
32.6.- En els expedients de compromisos de gasto de caràcter plurianual:
a) S'haurà de fer constar que l'autorització o realització dels gastos de caràcter plurianual
se subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzen els respectius pressupostos.
b) De conformitat amb allò que disposa l’article 7.3 de la Llei orgànica
2/2012, de 27
d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, haurà de constar en l'expedient
un informe de l'àrea gestora sobre la repercussió de l'actuació projectada sobre els
principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

c) El certificat d'existència de crèdit serà substituït per un informe de l'Oficina
Pressupostària en què es deixe constància que, per al tipus de gasto a efectuar, existeix
normalment crèdit adequat i suficient en el pressupost provincial o bé que aquest està
previst en el projecte del pressupost corresponent a l'exercici en què s'haja d'iniciar
l'execució del gasto.

Base 33. -Tramitació anticipada d'expedient de gasto.
33.1.- La tramitació dels expedients de gasto podrà iniciar-se en l'exercici immediatament
anterior a aquell en què vaja a començar la seua execució.

33.2.- De conformitat amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es podran tramitar anticipadament els
contractes l'execució material dels quals haja de començar en l'exercici següent o aquells
el finançament dels quals depenga d'un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a
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una altra entitat pública o privada, sotmetent l'adjudicació a la condició suspensiva de
l'efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent.

33.3.- La documentació de l'expedient de contractació que es tramite anticipadament
incorporarà les particularitats següents:

a) En el plec de clàusules administratives es farà constar que l'eficàcia del contracte queda
sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les
obligacions del contracte en l'exercici corresponent.

b) El certificat d'existència de crèdit serà substituït per un informe del Servei de l'Oficina
Pressupostària en què es faça constar que, per al tipus de gasto a efectuar, existeix
normalment crèdit adequat i suficient en el pressupost provincial o bé que aquest està previst
en el projecte del pressupost corresponent a l'exercici en què s'haja d'iniciar l'execució del
gasto.

c) Haurà de constar en l'expedient de tramitació anticipada del gasto un informe de l'àrea
gestora sobre la repercussió de l'actuació projectada sobre els principis d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

33.4.- En el cas d'expedients de contractació amb una sola anualitat, al començament de
l'exercici i una vegada verificada l'existència de crèdit, s'imputaran al pressupost de l'exercici
corrent les autoritzacions i, si és el cas, els compromisos de gastos de tramitació anticipada.

Si no hi ha crèdit, i als efectes de la condició suspensiva indicada en el paràgraf 3.a) de la
present base, els responsables dels centres gestors que hagen tramitat els expedients de
gastos anticipats hauran de determinar les actuacions que procedesquen.

33.5.- Quan es tracte d'expedients de contractació anticipada amb diverses anualitats, es
comprovarà que hi ha crèdit per a la primera anualitat i una vegada verificat s'imputarà la
primera anualitat al pressupost corrent, quedant les següents anualitats registrades com a
autoritzacions i, si és el cas, compromisos de gasto de caràcter plurianual.
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Si no hi ha crèdit, i als efectes de la condició suspensiva indicada en el paràgraf 3.a) de la
present base, els responsables dels centres gestors que hagen tramitat els expedients de
gastos anticipats hauran de determinar les actuacions que procedesquen.

33.6.- Amb la finalitat d'agilitzar el procediment en la tramitació de subvencions i anticipar la
gestió pressupostària, s'estableix la possibilitat de realitzar la tramitació anticipada de
subvencions. D'aquesta manera la convocatòria de subvencions corresponent podrà aprovarse en un exercici pressupostari anterior a aquell en què vaja a tindre lloc la seua resolució,
sempre que:

a) L'execució del gasto es realitze en la mateixa anualitat en què es produeix la concessió, i
b) Existesca normalment crèdit adequat i suficient en el pressupost provincial o bé que aquest
estiga previst en el projecte del pressupost corresponent a l'exercici en què s'haja d'iniciar
l'execució del gasto.

El certificat d'existència de crèdit serà substituït per l'informe previst en el punt 3.b d'aquesta
base.
En aquests casos, la quantia total màxima que figure en la convocatòria tindrà caràcter
estimat pel que haurà de fer-s’hi constar expressament que la concessió de les subvencions
queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de
concessió.

En els supòsits en què el crèdit pressupostari que resulte aprovat fora superior a la quantia
inicialment estimada, l'òrgan gestor podrà decidir la seua aplicació o no a la convocatòria,
prèvia tramitació del corresponent expedient d'aprovació del gasto abans de la resolució,
sense necessitat de nova convocatòria.

33.7.- En la tramitació anticipada d'altres gastos no contractuals serà aplicable allò que s'ha
assenyalat en l'apartat 3 de la present base quant a l'expedició del pertinent informe que
substituesca el certificat d'existència de crèdit en els termes assenyalats i haurà de constar
expressament que quedaran supeditades les seues execucions a la condició suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici corresponent.
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33.8.- Tant en la tramitació anticipada de les subvencions i d'altres gastos no contractuals, al
començament de l'exercici corresponent se seguirà la tramitació assenyalada en els apartats
4 i 5 de la present base, segons es tracte d'expedients amb una sola anualitat o amb diverses
anualitats.

Base 34. - Revisió de preus.
Es determinarà en cada plec depenent del tipus de contracte.
CAPÍTOL V- PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA.
Base 35. – Pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa.
Les partides pressupostàries sobre les quals s'admetran tant pagaments a justificar com
bestretes de caixa fixa, seran les del capítol II de l'estat de gastos “gastos corrents en béns
i serveis”, així com les partides pressupostàries del capítol I “gastos de personal”,
conceptes 162 i 163 “formació i perfeccionament del personal”.
La regulació d'aquest tipus de gasto es regirà, per la instrucció reguladora que a l’efecte
s'ha tramitat com a norma de caràcter general de gestió pressupostària, dictaminada per la
Comissió Informativa de Bon Govern i Especial de Comptes de 29 d'octubre de 2019 i
aprovada per acord ple del 19 de novembre de 2019.
TÍTOL III
DELS INGRESSOS
Base 36. - Tresor públic provincial.
36.1.- El tresor públic provincial el constitueixen tots els recursos financers de la Diputació i
els seus òrgans de gestió directa, tant per operacions pressupostàries com no
pressupostàries.
36.2.- El tresor provincial es regirà pel principi de caixa única.
36.3.- Dins dels 10 dies següents, al final del mes anterior es formularà arqueig dels fons
existents en la Tresoreria Provincial, que serà fiscalitzat per la Intervenció i autoritzat per la
Presidència.
36.4.- No es podrà efectuar cap entrada de fons de pressupostos o extrapressupostaris,
sinó mitjançant l'expedició del corresponent document comptable, amb la presa de raó per
part de la Intervenció.
37.5.- Queden prohibides les retencions per participació en els ingressos.
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Base 37. Pla de Tresoreria.
37.1.- Correspondrà al tresorer o tresorera elaborar el Pla anual de Tresoreria, que serà
informat per la Intervenció provincial i aprovat per la Presidència.
37.2.- La gestió dels recursos líquids es realitzarà amb el criteri d'obtenció de la màxima
rendibilitat, assegurant en tot cas la immediata liquiditat per al compliment de les
obligacions en el seu venciment temporal.
37.3.- Els recursos que puguen obtindre's en execució del pressupost es destinaran a
satisfer el conjunt d'obligacions. Quan es tracte d'ingressos específics afectant finalitats
determinades, regirà el principi d'unitat de caixa, de manera que en l'execució del
pressupost no es distingirà la finalitat dels recursos, la qual haurà de posar-se de manifest
en la seua liquidació.
Base 38. - Reconeixement de drets.
38.1.- Procedirà el reconeixement de drets tan ràpid com es conega que ha existit una
liquidació a favor de la Diputació, que puga procedir de la pròpia corporació, d'una altra
administració, o de particulars. En particular, s'observaran les regles dels punts següents:
38.2.- En les liquidacions de contret previ, d'ingrés directe, es comptabilitzarà el
reconeixement de dret- compte 430- quan s'aproven les liquidacions.
38.3.- En les autoliquidacions, i ingressos sense contret previ, quan es presenten i s'haja
ingressat el seu import.
38.4.- En el cas de subvencions o transferències a rebre d'altres entitats, condicionades al
compliment de determinats requisits, s'arreplegarà el compromís d'aquelles des del mateix
moment en què es dispose del document fefaent, a l’efecte s'anotarà en el sistema
d'informació comptable per al seguiment dels compromisos d'ingrés.
En complir-se les condicions establides perquè la subvenció siga exigible, es reconeixerà
el dret.
38.5.- En els préstecs concertats, quan s'haja formalitzat el contracte es comptabilitzarà el
compromís individualitzat segons el corresponent projecte.
A mesura que tinguen lloc les successives disposicions, es comptabilitzaran el
reconeixement de drets i cobrament de les quantitats corresponents.
38.6.- En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'originarà en el moment de
l'acreditació.
Base 39. - Liquidacions d'ingrés directe.
39.1.- La Intervenció adoptarà les mesures procedents per a assegurar la puntual
realització de les liquidacions tributàries i procurar el major resultat de la funció
recaptadora.
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39.2.- El control de la recaptació correspon a la Tresoreria, que haurà d'establir el
procediment per a verificar l'aplicació de la normativa vigent en matèria recaptadora.
39.3.- Pel que fa a anul·lacions, suspensions, ajornaments i fraccionaments de pagament,
serà aplicable el Reglament general de Recaptació.
Base 40. - Operacions de crèdit.
40.1.- Préstecs
Per a la tramitació d'operacions de préstec de produir-se al llarg de l'exercici, caldrà
ajustar-se al següent:
Atés que les operacions de crèdit són contractes exclosos de l'àmbit de la Llei de
contractes del sector públic, els procediments de preparació i adjudicació que s'hauran de
seguir estaran subjectes als tràmits següents:
1.
2.
3.

4.
5.

Es donarà publicitat o sol·licitaran ofertes a un mínim de cinc entitats financeres, en
el marc de les condicions que si és el cas establesca el Ple de la corporació.
Amb un informe previ d'Intervenció i Tresoreria, la Comissió Informativa de Bon
Govern i Especial de Comptes elevarà a l'òrgan corresponent de la Diputació la
proposta d'adjudicació.
En el cas que les operacions financeres corresponguen a un organisme autònom
provincial, se seguirà el mateix procediment, tenint en compte que els òrgans que
hagen de prendre els acords seran els que estiguen assenyalats en els seus estatuts,
sense perjudici de l'autorització per part de la Diputació, que podrà consistir a aprovar
unes condicions financeres com a marc d'actuació.
La Diputació podrà acordar que les entitats financeres constituesquen una fiança
provisional, que serà tornada a les que no resulten adjudicatàries. A les entitats
adjudicatàries se'ls tornarà una vegada firmat el corresponent contracte.
Les operacions de crèdit tant a curt com a llarg termini que hagen de formalitzar les
societats mercantils participades íntegrament per aquesta Diputació Provincial,
prèviament hauran d'estar autoritzades pel Ple de la Diputació Provincial.

40.2.- Operacions de Tresoreria:
S'aplicaran els mateixos criteris assenyalats en el punt anterior d'aquesta base, excepte el
període de vigència que serà com a màxim d'un any.
40.3.- En el cas d'existència d'un romanent de tresoreria positiva per a gastos generals, i
l'existència d'inversions finançades amb operacions de préstec, sense que aquesta
s'haguera formalitzat, el Ple de la Diputació podrà acordar la no formalització de l'operació,
en la quantia que considere pertinent, així com la no disponibilitat del dit remanent de
tresoreria per a gastos generals per a finançar expedients de modificació de crèdits, en la
mateixa quantia que disminueix l'operació de préstec a formalitzar, modificant-se si és el
cas el finançament de les inversions que en principi estaven finançades amb l'operació de
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préstec.
Base 41. - Interessos de demora.
41.1.- L'inici del còmput de temps per a l'aplicació i liquidació d'interessos de demora
començarà el dia en què entre el deute en període executiu i s'acabarà el dia en què el
referit deute es pague.
41.2.- L'interés de demora a aplicar serà l'interés legal dels diners vigents al llarg del
període en el qual aquell s'acredite, incrementat en un 25%, llevat que la Llei de
pressupostos generals de l'Estat n’establesca un altre diferent.
41.3.- El càlcul i pagament dels interessos es realitzarà en el moment del pagament del
deute principal. En el cas d'execució de béns embargats o de garanties, la liquidació
d'interessos es realitzarà en el moment d'aplicar el líquid obtingut a la cancel·lació del
deute.
En el cas d'embargament de metàl·lic, en efectiu o en comptes, es podran calcular i
retindre els interessos en el moment de l'embargament.
41.4.- No farà falta notificació expressa dels interessos de demora acreditats si en les
notificacions individuals o col·lectives del deute principal, o en qualsevol moment posterior,
li ha estat notificat a l'interessat l'import del deute, l'acreditació dels interessos per falta de
pagament i còmput del temps. En tot cas, les liquidacions satisfetes en l'acte de pagament
del deute podran ser recurribles en els terminis i forma reglamentària.
Base 42. - Comptabilització dels cobraments.
42.1.- Els ingressos procedents dels comptes restringits, fins que no es conega la seua
aplicació pressupostària, es comptabilitzaran amb ingressos pendents d'aplicació. Sense
perjudici del qual, els fons estaran integrats en la caixa única.
42.2.- Quant a la resta d'ingressos que ha de percebre la corporació, es formalitzaran
mitjançant manament d'ingrés, aplicat al concepte pressupostari procedent i expedit en el
moment que la Intervenció conega que s'han ingressat els fons.
42.3.- Quan els serveis gestors tinguen informació respecte a la concessió de subvencions
ho comunicaran a la Intervenció i a la Tresoreria, perquè puga efectuar-se el puntual
seguiment. La justificació de les subvencions s'efectuarà pels corresponents departaments,
els quals enviaran còpia a la Intervenció de l'escrit que acompanya els justificants.
42.4.- La Tresoreria controlarà que no existisca cap abonament en comptes bancari
pendent de formalització comptable, excepte els existents en comptes restringides de
recaptació i de bestretes de caixa fixa, fins que es procedisca a la seua fiscalització.
TÍTOL IV
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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Base 43. - Operacions prèvies en l'estat de gastos.
43.1.- En finalitzar l'exercici es verificarà que tots els acords provincials que impliquen
reconeixement de l'obligació han tingut el seu reflex comptable en fase O.
43.2.- Els serveis gestors aconseguiran dels contractistes la presentació de factures durant
l'exercici. Sense perjudici de tot això, es verificarà l'estat de determinats gastos per
consums o serveis imputables a l'exercici i que el seu reconeixement d'obligacions no ha
arribat a formalitzar-se per no disposar de factures el 31 de desembre.
43.3.- Els crèdits per gastos que l'últim dia de l'exercici no estiguen afectats pel compliment
d'obligacions reconegudes quedaran anul·lats, sense més excepcions que les derivades
dels punts anteriors i de la incorporació de romanents, a què es refereix la base 12a.
Base 44. - Operacions prèvies en l'estat d'ingressos.
Tots els drets reconeguts fins al 31 de desembre han de ser aplicats en el pressupost que
es tanca.
Base 45. - Tancament del pressupost.
45.1.- El tancament i liquidació dels pressupostos de la Diputació i dels organismes
autònoms s'efectuarà el 31 de desembre.
45.2.- Els estats demostratius de la liquidació, així com, la proposta d'incorporació de
romanents, hauran de realitzar-se abans del dia primer de març de l'any següent.
45.3.- La liquidació del pressupost de la Diputació i dels organismes autònoms serà
aprovada per la Presidència, donant compte al Ple en la primera sessió que celebre.
Base 46. - Romanent de tresoreria.
46.1.- Estarà integrat per la suma de fons líquids i drets pendents de cobrament, deduint
les obligacions pendents de pagament i els drets que es consideren de difícil recaptació.
Es consideraran saldos de cobrament dubtós aquells drets reconeguts pendents que
consten en la liquidació de pressupostos tancats corresponents a dos o més exercicis
posteriors a què es correspon la liquidació, llevat que en el cas que es tracte de drets
pendents de cobrament a un administració pública, el citat dret es trobe com a pendent de
pagament en la comptabilitat del deutor.
46.2.- Si el romanent de tresoreria fóra positiu, podrà constituir font de finançament de
modificacions de crèdit a l'exercici següent.
46.3.- Si el romanent de tresoreria fora negatiu, el Ple haurà d'aprovar, en la primera sessió
que celebre des de la liquidació del pressupost, les mesures previstes en l'article 193 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei

Secretaria General - Servei d’Administració i Innovació Pública
innovacion@dipcas.es

72

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE CASTELLÓ 2020 - 2022

reguladora de les hisendes locals.
TÍTOL V
CONTROL, FISCALITZACIÓ I INFORMACIÓ
Base 47. - Control intern.
47.1.- En la Diputació i en els organismes autònoms administratius s'exerciran les funcions
de control intern en la seua triple accepció de funció interventora, funció de control financer
i funció de control d'eficàcia, en els termes dels articles 213 i següents de Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i normes de desplegament.
47.2.- L'exercici de la funció interventora i fiscalitzadora es realitzarà directament per la
Intervenció general a través del funcionariat que tinga la corresponent habilitació nacional o
persones en qui es delegue.
47.3.- L'exercici de les funcions de control financer i control d'eficàcia, si és el cas, es
desenvoluparan sota la direcció de la Intervenció o pel funcionariat que s'assenyale,
podent sol·licitar, quan siga necessari, auditories externes.
Base 48. - Normes particulars de fiscalització.
48.1.- No estaran sotmesos a la fiscalització prèvia, les fases d'autorització i disposició de
gastos que corresponguen a gastos de material no inventariable, els contractes menors,
els gastos de caràcter periòdic i la resta de tracte successiu, una vegada fiscalitzat el gasto
corresponent al període inicial de l'acte o contracte de què deriven o les seues
modificacions, i els gastos menors de 3.005'06 € que, d'acord amb la normativa vigent, es
facen efectius a través del sistema de bestretes de caixa fixa.
48.2.- La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l'entitat local se
substitueix pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control posterior
mitjançant l'exercici del control financer. Aquesta excepció no arribarà a la fiscalització dels
actes d'ordenació i pagament material derivats de devolucions d'ingressos indeguts.
Base 49. - Informació en matèria pressupostària i comptable.
49.1.- La informació en matèria pressupostària i comptable a subministrar als membres de
la corporació, es tramitarà a través de la Presidència.
49.2.- Als efectes del que estableix l'article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel què s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableix
el següent procediment per a remetre la informació al Ple sobre l'estat d'execució del
pressupost i de la tresoreria.
La Intervenció de forma trimestral i referida a cada trimestre natural, dins del mes següent,
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per conducte de la Presidència, remetrà al Ple de la Diputació la documentació que a
continuació es detalla:
• Execució de l'estat de gastos del pressupost, comprensiu dels crèdits inicials,
modificacions de crèdit, crèdits definitius, gastos autoritzats, gastos disposats,
obligacions reconegudes i pagaments ordenats, pagaments realitzats i
reintegrament de pagaments.
• Execució de l'estat d'ingressos, comprensiu dels crèdits inicials, modificacions de
crèdit, crèdits definitius, drets reconeguts, ingressos realitzats i devolucions
d'ingressos.
• Resum general de la situació i moviments de la tresoreria per operacions
pressupostàries i no pressupostàries.
49.3.- Per a complir el que estableix l'art. quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, la Intervenció i la Tresoreria
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la
mencionada llei per al pagament de les obligacions de la Diputació Provincial. Els dits
informes es remetran al Ple de la Diputació, per conducte de la Presidència, referits a cada
trimestre natural, dins del mes següent.
La informació anterior serà referida a la Diputació Provincial i als organismes
autònoms hi depenents i que integren el pressupost general.
Per a complir l'anteriorment establit els organismes autònoms remetran a la
Intervenció, dins dels vint dies següents al venciment de cada trimestre natural, la dita
documentació.
La informació relativa al quart trimestre natural de cada any, en estar continguda en
la liquidació del pressupost, s'entendrà donada amb el retre compte al Ple de la liquidació
de cada un dels pressupostos que contenen el general.
L'informe a què es refereix l'article 218 del Reial decret legislatiu 2 2004/, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'unirà al compte
general.
TÍTOL VI
DE LES BESTRETES ALS AJUNTAMENTS
Base 50. D'acord amb el que estableix l'article 149 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la
Diputació Provincial podrà anticipar als ajuntaments que tinguen delegada la gestió
recaptatòria de l’impost sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, fins al 75 %
de l'import de la presumible recaptació pels esmentats tributs.
Per a tal finalitat la Diputació Provincial podrà concertar una operació especial de
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tresoreria. La dita operació quedarà cancel·lada abans de finalitzar l'exercici.
Les quantitats entregades ho seran per una només vegada, o bé es podrà
sol·licitar el pagament fraccionat de forma mensual.
L'import concedit tindrà la consideració d'entrega a compte, i generarà un cost financer per
a l'ajuntament. Es liquidarà als ajuntaments beneficiaris d'aquestes bestretes l'interés
d'acord amb la fórmula següent :

On C = Capital anticipat, r = tipus d'interés, t = nombre de dies del bestreta
El tipus d'interés serà el que se li aplique a la Diputació Provincial pel préstec que si
és el cas concerte per al finançament de l'operació especial de tresoreria .En cas de no
formalitzar-se la dita operació s'aplicarà l'euribor, s'entendrà per euribor el tipus mitjà
d'interés publicat pel Butlletí de la Central d'Anotacions del Banc d'Espanya per a depòsits
interbancaris no transferibles a termini de tres mesos, aplicant-se l'últim publicat abans de
la concessió de la bestreta.
El tipus d'interés d'aplicació serà comunicat a l'ajuntament i s'entendrà acceptat per
aquest si en el termini de quinze dies no presenta reclamacions davant d’ell.
En el mes que es practique la liquidació definitiva per la gestió en període voluntari
de l'I.B.I i de l'I.A.E, es procedirà a la deducció que corresponga en concepte de liquidació
d'interessos i devolució de la bestreta.
Comptablement la bestreta es considerarà com una entrega a compte i es
comptabilitzarà com una operació no pressupostària, dins del concepte no pressupostari
que corresponga.
TÍTOL VII
FONS DE CONTINGÈNCIA
Base 51 – Fons de contingència
De conformitat amb el que estableix l'article 31 de la Llei orgànica d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, s'inclou una dotació de 326.000'00 € en el fons de
contingència, aplicació pressupostària 92901/5000000, que es destinarà a atendre
necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, que puguen presentar-se al llarg de
l'exercici, per a les què no existesca crèdit pressupostari o el previst resulte insuficient,
havent de tramitar el corresponent expedient de crèdit extraordinari o suplement de crèdits.
En el no previst en la regulació de l'Administració local, supletòriament caldrà ajustar-se a
allò que s'ha regulat per l'Administració de l'Estat per al fons de contingència.
TÍTOL VIII
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PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT.
Base 52. Període mitjà de pagament
Als efectes del que estableix l'article 5 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, modificat pel
Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, s'entén per data d'aprovació de les certificacions
o dels documents que acrediten la conformitat amb els béns entregats o serveis prestats,
l'acte administratiu de reconeixement de l'obligació.
Disposició final.
Es faculta la Presidència perquè, amb un informe previ d'Intervenció, dicte totes les
disposicions que considere necessàries per al desenvolupament, interpretació i aclariment
de les presents bases d'execució.
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Annex subvencions nominatives pressupost 2021
Programa

15201

Econòmica

7622153

Nom partida

CONV. Aj. VILA-REAL: REHABILITACIÓ I MILLORA D’USOS I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ALBERG
MUNICIPAL

Concepte

Rehabilitació i millora d’usos eficiència energètica en alberg

Beneficiari

AJUNTAMENT VILA-REAL CIF P1213500J

180.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
Gestora
Programa

16000

Econòmica

4822701

Nom partida

APORT ASOC ESPAÑOLA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Concepte

Promoció desenvolupament dels aspectes científics, tècnics, administratius i legals dels
serveis urbans d’abastiment d’aigua i sanejament

Beneficiari

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CIF: G-28457943

Import

3.500,00 €

Àrea
Gestora
Programa

0,00 €

16110

Econòmica

7622179

Nom partida

CONVENI AJ. XODOS: DIPÒSIT D’AIGUA

Concepte

Construcció depòsit d’aigua a Xodos per la necessitat d’abastiment

Beneficiari

AJUNTAMENT XODOS CIF P-1205500J

Import

160.000,00 €

Àrea
Gestora
Programa

0,00 €

16210

Econòmica

4820381

Nom partida

CONVENI COINCOPESCA: REPLEGADA RESIDUS

Concepte

Col·laboració en activitats de replegada de residus plàstics en la mar i la seua reutilització

Beneficiari

COMISSIÓ INTERFEDERATIVA DE CONFRARIES DE PESCADORS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA CIF: V-12967048

20.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
Gestora
Programa

16230

Econòmica

4540114
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Nom partida

CONVENI UJI:DEPARTAMENT DE QUÍMICA INORGÀNICA I ORGÀNICA PER AL TRACTAMENT DE
PURINS

Concepte

Treballs d’investigació en l’àmbit del tractament dels purins

Beneficiari

UNIVERSITAT JAUME I CIF: Q6250003H

Import

50.000,00 €

Àrea
Gestora
Programa

0,00 €

17000

Econòmica

4822604

Nom partida

CONVENI FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ: EDUCACIÓ AMBIENTAL

Concepte

Activitats de promoció de l’educació ambiental

Beneficiari

FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ CIF G12302352

12.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
Gestora
Programa

17000

Econòmica

4822700

Nom partida

APORTACIÓ ASOCIACIÓN MUNICIPIOS FORESTALES (AMUFOR)

Concepte

Col·laboració en actuacions de defensa dels terrenys forestals

Beneficiari

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIOS FORESTALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CIF: G9807150

Import

15.000,00 €

Àrea
Gestora
Programa

0,00 €

17203

Econòmica

4540109

Nom partida

CONVENI UJI:ESTACIÓ DE CLIMATOLOGIA APLICADA

Concepte

Col·laboració en el sosteniment de l’Estació de Climatologia Aplicada

Beneficiari

UNIVERSITAT JAUME I CIF:Q6250003H

Import

25.000,00 €

Àrea
Gestora
Programa

0,00 €

23100

Econòmica

4800000

Nom partida

FONS AJUDA HUMANITÀRIA I D’EMERGÈNCIA

Concepte

Financiació activitat desenvolupada per l’associació determinada en Comissió
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Beneficiari

ASSOCIACIÓ A DETERMINAR PEL COMITÉ PERMANENT D’ACCIÓ HUMANITÀRIA DE LA C.V.

Import

15.000,00 €

Àrea
Gestora
Programa

0,00 €

23100

Econòmica

4800604

Nom partida

CONV COL·LEGI ADVOCATS DE CS. ASSES. I MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA

Concepte

Assessoria i mediació hipotecària

Beneficiari

COL·LEGI ADVOCATS CASTELLÓ Q12630001H

12.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
Gestora
Programa

23100

Econòmica

4800623

Nom partida

CONV. ASSOCIACIÓ BANC D’ALIMENTS DE CASTELLÓ

Concepte

Col·laborar en la implementació del Programa Operatiu FEAD

Beneficiari

ASSOCIACIÓ BANC D’ALIMENTS DE CASTELLÓ CIF G-12719050

18.060,00 €

Import

0,00 €

Àrea
Gestora
Programa

23100

Econòmica

4800624

Nom partida

CONVENI CREU ROJA ESPANYOLA

Concepte

Col·laboració en les activitats corrents programes per al 2021

Beneficiari

CREU ROJA ESPANYOLA CIF: Q2866001G

100.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
Gestora
Programa

23100

Econòmica

4800636

Nom partida

CONVENI CÀRITAS ALBERG

Concepte

Col·laboració en els gastos corrents de l’alberg de Càritas

Beneficiari

CÀRITAS CIF: R12719050
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200.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
Gestora
Programa

23100

Econòmica

4800905

Nom partida

CONV. ASSOC. GITANA DE CS. PROGRAMA SOCIOEDUCATIU

Concepte

Col·laboració gastos programa d’intervenció socioeducativa amb població d’ètnia gitana

Beneficiari

ASSOCIACIÓ GITANA DE CASTELLÓ CIF G-12047734

Import

11.000,00 €

Àrea
Gestora
Programa

0,00 €

23100

Econòmica

4800910

Nom partida

CONV. FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT

Concepte

Col·laboració en la Campanya Provincial de Sensibilització, en Matèria de Cooperació al
Desenvolupament, adreçada a la població infantil i juvenil de la província de Castelló

Beneficiari

FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT CIF: G-96164934

Import

15.000,00 €

Àrea
Gestora
Programa

0,00 €

23100

Econòmica

4801503

Nom partida

SUBV. ASSC. PERS. SORDES DE CS. PROJECTE DESENVOLUPAMENT PERSONAL I AUTONOMÍA

Concepte

Col·laborar en el Projecte de Servei d’Atenció a Persones Sordes (S.A.P.S.)

Beneficiari

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS VIRGEN DE LIDÓN CIF G-121719050

Import

28.500,00 €

Àrea
Gestora
Programa

0,00 €

23100

Econòmica

4820307

Nom partida

CONV. ASPAS CS. ATENCIÓ I RECOLZAMENT A FAMILIARS

Concepte

Col·laborar en el Programa S.A.A.F ampliació i millora dels serves d’atenció i recolzament a
famílies de xiquets i xiquetes amb dèficit auditiu

Beneficiari

ASSOCIACIÓ DE PARES, MARES Y AMISTATS DE LA PERSONA SORDA DE LA PROVÍNCIA DE
CASTELLÓ ASPAS-CASTELLÓ CIF G-12566618

Import
Àrea
Gestora

14.250,00 €
0,00 €
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Programa

23100

Econòmica

4822607

Nom partida

CONVENI FUNDACIÓ PUNJAB: INICIATIVES D’INTEGRACIÓ

Concepte

Iniciatives d’integració

Beneficiari

FUNDACIÓ PUNJAB CIF: G12583704

30.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

23100

Econòmica

4897001

Nom partida

SUBV. ALCER CASTLIA.PLA ATENCIÓ INTEGRAL A PERSONES AMB ENF.RENAL

Concepte

Habilitació de Servei Psicosocionutricional , estant integrat el servei per activitats
d’avaluació i atenció psicològica, social i nutricional

Beneficiari

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES ALCER-CASTALIA CIF G12047239

15.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

23100

Econòmica

7800232

Nom partida

CONVENI BANC ALIMENTS GASTOS D’INVERSIÓ

Concepte

Gastos d’inversió

Beneficiari

BANC D’ALIMENTS CIF G12719050

6.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

23100

Econòmica

7800801

Nom partida

CONVENI FUNDACIÓ AMIGÓ GASTOS D’INVERSIÓ

Concepte

Gastos d’inversió de l’associació

Beneficiari

FUNDACIÓ AMIGÓ CIF G81454969

Import

15.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

23100

Econòmica

7800802
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Nom partida

CONVENI FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT:GASTOS INVERSIÓ

Concepte

Gastos d’inversió de l’associació

Beneficiari

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT CIF G61878831

Import

30.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

23112

Econòmica

4540112

Nom partida

CONVENI UJI: FOMENT IGUALTAT I ELIMINACIÓ VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Concepte

Realització activitats per a fomentar la igualtat entre dones i homes i per l’eliminació de la
violència de gènere

Beneficiari

UNIVERSITAT JAUME I CIF:Q6250003H

10.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

31200

Econòmica

4824200

Nom partida

CONVENI FUNDACIÓ HOSPITAL PROVINCIAL CASTELLÓ

Concepte

Col·laborar en la financiació dels programes d’investigació i gastos generals de la Fundació

Beneficiari

FUNDACIÓ DE LA CV HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓ CIF: G-12633228

160.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

33000

Econòmica

4280345

Nom partida

CONVENI EXALTACIÓ PROVINCIAL BOMBOS

Concepte

Gastos derivats de l’organització de l’Exaltació Provincial del Bombo i Tambor 2021

Beneficiari

ASSOCIACIÓ DE TAMBORS ORGANITZADORA

Import

9.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33000

Econòmica

4539001

Nom partida

CONVENI IVC: PROGRAMACIÓ CULTURAL AUDITORI

Concepte

Financiació de l’activitat cultural desenvolupada en l’Auditori de Castelló 2021
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Beneficiari

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA CIF: Q9655132J

50.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

33000

Econòmica

4621900

Nom partida

CONVENI AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM . CERTAMEN TÀRREGA

Concepte

Celebració al municipi de Benicàssim del Certamen de Guitarra Francesc Tàrrega en la
seua edició de l’any 2021

Beneficiari

AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM CIF: P-1202800G

24.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

33000

Econòmica

4621901

Nom partida

CONVENI AJ. SEGORBE: PREMI RIBALTA

Concepte

Premi Ribalta 2021

Beneficiari

AJUNTAMENT DE SEGORBE P1210400F

Import

3.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33000

Econòmica

4812100

Nom partida

CONVENIO FEDERACIÓ DE COLLES DE CASTELLÓ:PREMI NARRATIVA.JOSEP P. TIRADO

Concepte

XIX Premi Narrativa Josep P. Tirado

Beneficiari

FEDERACIÓ DE COLLES DE CASTELLÓ G12372736

3.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

33000

Econòmica

4822200

Nom partida

CONVENI FUNDACIÓ MAX-AUB

Concepte

Gastos de manteniment de la Fundació i gastos de la seua activitat anual

Beneficiari

FUNDACIÓ MAX-AUB DE SEGORBE CIF: G-12456703

Import

30.000,00 €
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0,00 €

Àrea
gestora
Programa

33000

Econòmica

4822500

Nom partida

CONVENI FUNDACIÓ UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA

Concepte

Finançar el pla d’actuacions de jornades, seminaris, congressos i conferències de l’any
2021

Beneficiari

FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA CIF: G-12366993

Import

6.010,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33000

Econòmica

4822600

Nom partida

CONV. FUNDACIÓ PRO-MONESTIR I BASÍLICA SANT PASQUAL BAILON

Concepte

Gastos corrents. activitats culturals, com publicació i edició de revistes

Beneficiari

FUNDACIÓ PRO-MONESTIR BASÍLICA SANT PASQUAL BAILON cif g12943916

Import

10.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33000

Econòmica

4823200

Nom partida

CONVENI FUNDACIÓ CÀTEDRA ENRIC SOLER I GODES

Concepte

Gastos d’organització i gastos generals de la Fundació

Beneficiari

FUNDACIÓ ENRIC SOLER I GODES CIF: G-12510327

12.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

33000

Econòmica

4823400

Nom partida

CONVENI FUNDACIÓ VALENCIANA D’ESTUDIS AVANÇATS.

Concepte

Gastos d’organització i gastos generals de la Fundació

Beneficiari

FUNDACIÓ VALENCIANA D’ESTUDIS AVANÇATS. CIF: G-46114591

Import
Àrea
gestora

3.780,00 €
0,00 €
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Programa

33300

Econòmica

4893000

Nom partida

SUBVENCIÓ MUSEU ART CONTEMPORANI DE VILAFAMÉS

Concepte

Gastos de manteniment anual de l’edifici denominat Palau del Batlle i gastos corrents del
Museu

Beneficiari

MUSEU ART CONTEMPORANI DE VILAFAMÉS CIF: G-12069498

Import

90.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33307

Econòmica

7622180

Nom partida

CONVENI Aj. BORRIOL: ESPAI SOCIOCULTURAL ELS LLAVADORS

Concepte

Adequació espai sociocultural Els llavadors

Beneficiari

AjUNTAMENT BORRIOL P1203100A

75.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

33400

Econòmica

4540100

Nom partida

CONV. UJI. COL·LABORACIÓ ACTIVITATS CULTURALS

Concepte

Programa extensió universitària, activitats teatrals a la província i activitats

Beneficiari

UNIVERSITAT JAUME I CIF Q-6250003H

Import

115.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33400

Econòmica

4820318

Nom partida

CONVENI CASINO ANTIGUO CASTELLÓ

Concepte

Activitats culturals

Beneficiari

ASSOCIACIÓ CASINO ANTIGUO DE CASTELLÓ CIF: G-12015871

15.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa
Nom partida

33400

Econòmica

4820331

CONVENI AC AMICS DE VINARÒS. PREMI INTERNACIONAL AQUAREL·LA PUIG RODA
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Concepte

Finançar gastos derivats de la realització del Concurso Internacional d’Aquarel·la G. Puig
Roda.

Beneficiari

AC AMICS DE VINARÓS CIF: G-12067351

10.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

33400

Econòmica

4820362

Nom partida

CONVENI AC. EL SAC. SERVEIS CULTURALS FIRA MARTE

Concepte

Conveni As. El Sac. Fira Marte
ASSOCIACIÓ EL SAC G12923579

Beneficiari
Import

60.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33400

Econòmica

4822604

Nom partida

CONVENI FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ PROGRAMACIÓ CULTURAL

Concepte

Programació cultural

Beneficiari

FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ CIF G123022352

25.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

33401

Econòmica

4800500

Nom partida

CONV. ASSOC. ORQUESTRA SIMFÓNICA PROV. DE CS

Concepte

Finançar concerts realitzats per l’Orquestra Simfònica de Castelló

Beneficiari

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ CIF: G-12474359

58.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

33401

Econòmica

4800502

Nom partida

CONVENI CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTELLÓ

Concepte

Finançar els cursos monogràfics de perfeccionament adreçats a l’alumnat del Conservatori
Superior de Música i els concerts i audicions de les seues agrupacions i orquestres
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Beneficiari

CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTELLÓ CIF: Q-1200263J

Import

10.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33401

Econòmica

4800506

Nom partida

SUBV. JOVE ORQUESTRA DE CASTELLÓ

Concepte

Agrupar joves entre 16 i 25 anys, per al coneixement, cultiu i foment de la música

Beneficiari

JOVE ORQUESTRA DE CASTELLÓ CIF: G-12436572

30.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

33401

Econòmica

4800507

Nom partida

SUBV. FEDERACIÓ DE CORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Concepte

Col·laboració en l’organització dels concerts de Música Coral pels municipis de toda la
província de Castelló

Beneficiari

FEDERACIÓ DE CORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA CIF: G-96743968

Import

12.600,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33401

Econòmica

4891400

Nom partida

CONV. FEDER. SOCIETATS. MUSICALS DE LA C.V.: TROBADES

Concepte

Finançar els gastos de les Trobades 2021

Beneficiari

FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA CV CIF: G-46152120

Import

36.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33404

Econòmica

4530500

Nom partida

CONVENI FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA I BARROCA

Concepte

Gastos derivats del Festival de Música Antiga i Barroca de Peníscola, a celebrar en el
Castell de Peníscola

Beneficiari

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA CIF:Q9655132J

Import

70.000,00 €
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0,00 €

Àrea
gestora
Programa

33407

Econòmica

4820379

Nom partida

CONVENI GRUP PER LA RECERCA DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE CASTELLÓ

Concepte

Recuperació memòria històrica dels perdedors de la Guerra Civil mitjançant investigació i
divulgació de la II República

Beneficiari

GRUP PER LA RECERCA DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE CASTELLÓ CIF G12660775

Import

50.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33604

Econòmica

7800404

Nom partida

CONVENI BISBAT SEGORBE-REHABILITACIÓ PATRIMONI MOBLE

Concepte

Restauració patrimoni eclesiàstic

Beneficiari

BISBAT DE SEGORBE CIF: R-1200015D

60.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

33604

Econòmica

7800405

Nom partida

CONVENI BISBAT TORTOSA-REHABILITACIÓ PATRIMONI MOBLE

Concepte

Restauració patrimoni eclesiàstic

Beneficiari

BISBAT DE TORTOSA CIF: R-4300002E

Import

60.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33604

Econòmica

7800413

Nom partida

CONVENI ASSOCIACIÓ PRO ART SANTA BARBARA BURRIANA

Concepte

Subv gastos derivats de la decoració mural del temple parroquial de Santa Bàrbara Borriana

Beneficiari

ASSOCIACIÓ PRO ART SANTA BÀRBARA CIF: G12995627

Import
Àrea
gestora

7.000,00 €
0,00 €
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Programa

33604

Econòmica

7800424

Nom partida

CONVENI PARRÒQUIA CÀLIG:, INTERVENCIÓ EN LA CÚPULA

Concepte

Substitució coberta Ermita Mare de Deú del Socors

Beneficiari

PARRÒQUIA CÀLIG

Import

37.050,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33604

Econòmica

7800426

Nom partida

CONVENI PARRÒQUIA EL BOIXAR: RESTAURACIÓ DE LA TEULADA I EL COR DE L´ESGLÉSIA

Concepte

Restauració de la teulada i el cor de l'església

Beneficiari

PARRÒQUIA EL BOIXAR CIF R4300002D

Import

40.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33604

Econòmica

7800427

Nom partida

CONVENI PARRÒQUIA ST JOSEP DE FORCALL:ACABAMENT ESTRUCTURAL DE LA
RESTAURACIÓ EXTERIOR DE L´ERMIT

Concepte

Acabament estructural de la restauració exterior de l´ermita

Beneficiari

PARRÒQUIA SANT JOSEP DE FORCALL CIF R4300002D

Import

40.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33604

Econòmica

7800428

Nom partida

CONVENI PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE VINARÓS: RESTAURACIÓ PINTURES FINGIDES

Concepte

Restauració pintures fingides

Beneficiari

PARRÒQUIA ASSUMPCIÓ VINARÓS

Import

20.000,00 €

Àrea
gestora
Programa
Nom partida

0,00 €

33607

Econòmica

7800213

SUBVENCIÓ PARRÒQUIA SANTA MARIA. PINTURES MURALS
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Concepte

Gastos per a l’adquisició d’un llenç del pintor Traver Calzada, destinat al retaule major de la
Parròquia de Santa Maria de Castelló

Beneficiari

PARRÒQUIA SANTA MARIA DE CASTELLÓ CIF R-1200096D

39.325,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

33608

Econòmica

4620150

Nom partida

CONV AJ. VILAFRANCA GASTOS MANTENIMENT PLAÇA DE BOUS

Concepte

Col·laborar en el finançament dels gastos de manteniment de la plaça de bous
AJUNTAMENT VILAFRANCA P1212900C

Beneficiari
Import

16.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33618

Econòmica

4820380

Nom partida

CONVENI BISBAT SEGORBE CASTELLÓ PROJECTE D’EXECUCIÓ

Concepte

Gastos corrents.Redacció projecte execució Santuari Sant Joan de Penyagolosa

Beneficiari

CONVENI BISBAT SEGORBE CASTELLÓ CIF:R-1200015D

Import

150.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33800

Econòmica

4820364

Nom partida

CONV. FEDERACIÓ DE GAIATES . BANDES DE MÚSICA

Concepte

Conveni Federació de Gaiates. Bandes de Música

Beneficiari

FEDERACIÓ DE GAIATES V12356150

25.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

33800

Econòmica

4820365

Nom partida

CONV JUNTA LOCAL FALLERA BENICARLÓ. BANDES DE MÚSICA

Concepte

Conveni Junta Local Fallera de Benicarló

Beneficiari

JUNTA LOCAL FALLERA BENICARLÓ G12272167
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Import

13.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33800

Econòmica

4820366

Nom partida

CONV JUNTA LOCAL FALLERA DE LA VALL D´UIXÓ: BANDES DE MÚSICA

Concepte

Conveni Junta Local Fallera de la Vall d´Uixó. Bandes de música

Beneficiari

JUNTA LOCAL FALLERA LA VALL D´UIXÓ G124245560

8.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

33800

Econòmica

4820367

Nom partida

CONV.FEDERACIÓ FALLES BORRIANA: BANDES DE MÚSICA

Concepte

Conveni Federació Falles Borriana. Bandes de música

Beneficiari

FEDERACIÓ FALLES BORRIANA G12823258

Import

19.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

33800

Econòmica

4820370

Nom partida

CONV.AC.FALLA COMPROMÍS ALMENARA. BANDES DE MÚSICA

Concepte

Conveni As Falla Compromís. Bandes de música

Beneficiari

ASSOC FALLA COMPROMÍS G12352340

Import

1.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

34100

Econòmica

4800518

Nom partida

SUBV. ASSOCIACIÓ PREMSA ESPORTIVA :GALA DE L’ESPORT PROVINCIAL

Concepte

Col·laborar en el finançament dels gastos d’organització de la gala de l’esport provincial

Beneficiari

ASSOCIACIÓ PROVINCIAL PREMSA ESPORTIVA DE CASTELLÓ CIF: G-12451217

Import
Àrea
gestora

3.000,00 €
0,00 €

Secretaria General - Servei d’Administració i Innovació Pública
innovacion@dipcas.es

91

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE CASTELLÓ 2020 - 2022

Programa

34100

Econòmica

4822606

Nom partida

FUNDACIÓ DE LA PILOTA VALENCIANA:PROMOCIÓ DEL MÓN PROFESSIONAL DE LA PILOTA
VALENCIANA

Concepte

Promoció del món professional de la pilota valenciana
FUNDACIÓ DE LA PILOTA VALENCIANA PER LA PILOTA VALENCIANA CIF: G98961333

Beneficiari
18.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

34100

Econòmica

4828700

Nom partida

PENYAGOLOSA TRAILS: MIM Y CSP

Concepte

Subvenció per a l’organització de Penyagolosa Trails

Beneficiari

CLUB MARATÓ I MITJA CASTELLÓ-PENYAGOLOSA CIF: G-12707790

Import

105.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

34100

Econòmica

4894600

Nom partida

FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA:PROMOCIÓ PILOTA VALENCIANA

Concepte

Subvenció per a la promoció de la pilota valenciana a la província de Castelló

Beneficiari

FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA. CIF: G-46374351

25.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

34100

Econòmica

4899506

Nom partida

CONV. CLUB CICLISTA SEPELACO. VOLTA A CASTELLÓ

Concepte

Subvenció per a l’organització de la Volta a Castelló

Beneficiari

CLUB CICLISTA SEPELACO CIF: G-12223459

Import

45.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

34100

Econòmica

4899514
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Nom partida

CONV. ASSOCIACIÓ PROCICLISME. VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA

Concepte

Subvenció per a l’organització de la Volta a la Comunitat Valenciana

Beneficiari

ASOCIACIÓN PROCICLISMO - G-98747132

Import

25.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

34100

Econòmica

4899515

Nom partida

CLUB D´ATLETISME RUNNING CASTELLÓ: MARATÓ DE CASTELLÓ

Concepte

Subvenció organització de la Marató de Castelló

Beneficiari

CLUB D´ATLETISME RUNNING CASTELLÓ G12700159

Import

15.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

34100

Econòmica

4899516

Nom partida

CLUB DEPORTIVO PUBLICOM SPORTS: MEDITERRANEAN EXTREM

Concepte

Colaboración en la celebración de la prueba deportiva Mediterranean Xtrem

Beneficiari

CLUB DEPORTIVO PUBLICOM SPORTS CIF: G12920948

Import

35.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

34100

Econòmica

4899518

Nom partida

CLUB DEPORTIVO PUBLICOM SPORTS. MEDITERRANEAN EPIC BY GAES

Concepte

Subvenció organització Mediterranea Epic

Beneficiari

CLUB DEPORTIVO PUBLICOM SPORTS G12920948

95.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

34100

Econòmica

4899529

Nom partida

CONV CLUBS NÀUTICS

Concepte

Gastos per a equipament esportiu no inventariable dels clubs nàutics de la província
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Beneficiari

ASSOCIACIÓ DE CLUBS NÀUTICS DE CASTELLÓ CIF G129979811

Import

15.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

34200

Econòmica

7622155

Nom partida

CONVENI AJ. ALMASSORA: TRINQUET MUNICIPAL

Concepte

Trinquet municipal. Anualidad 2021

Beneficiari

AJUNTAMENT ALMASSORA CIF P1200900G

Import

88.670,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

34200

Econòmica

7622167

Nom partida

CONVENI AJ. CASTELLNOVO: MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Concepte

Millora instal·lacions esportives

Beneficiari

AJUNTAMENT CASTELLNOVO CIF1203900D

40.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

41400

Econòmica

4540110/7531001

Nom partida

CONVENI UJI: DESENVOLUPAMENT EINES CONTROL BIOLÒGIC DE PLAGUES

Concepte

Conveni UJI desenvolupament noves eines sostenibles control biològic plagues i malalties
cultius (105.000 per a gastos corrents i 15.000 para gastos d’inversió)

Beneficiari

UNIVERSITAT JAUME I CIF: Q6250003H

Import

120.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

41400

Econòmica

4630007

Nom partida

CONVENI MANCOMUNITAT TAULA DEL SÉNIA.OLIVERES MIL·LENÀRIES DEL TERRITORI SÉNIA

Concepte

Conveni les oliveres mil·lenaris i recursos patrimonials al territori del Sènia

Beneficiari

MANCOMUNITAT TAULA DEL SÈNIA CIF:P4300069D

Import

22.500,00 €
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0,00 €

Àrea
gestora
Programa

41400

Econòmica

4800302

Nom partida

COMUNITAT REGANTS COTO ARROSSER DE CASTELLÓ

Concepte

Condicionament i millora regs de la Marjaleria de Castelló, Almassora i Benicàssim

Beneficiari

COTO ARROSSER DE CASTELLÓ CIF: G12031654

8.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

41400

Econòmica

4820710

Nom partida

CONV. CONS. REGULADOR DENOM. ORIGEN "CARXOFA BENICARLÓ"

Concepte

Finançar activitats relacionades amb la promoció i desenvolupament de la Denominació
d’Origen Carxofa de Benicarló

Beneficiari

CONSELL REGULADOR DE LA DO “CARXOFA DE BENICARLÓ” CIF Q-6250007I

Import

12.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

41400

Econòmica

4822608

Nom partida

CONVENI FUNDACIÓ INTERCOOP.ACTIVITATS EN EL MARC DE L’AVOE I CSRS

Concepte

Realització activitats formatives, de promoció i informació en el marc d’AOVE i CASTELLÓ
RUTA DEL SABOR

Beneficiari

FUNDACIÓ INTERCOOP CIF: G12788246

10.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

41400

Econòmica

4822702

Nom partida

APORTACIÓ ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA (esMONTAÑA)

Concepte

Col·laboració en activitats per posar en valor les zones de muntanya.

Beneficiari

ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA CIF G86882180

Import
Àrea
gestora

6.000,00 €
0,00 €
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Programa

41500

Econòmica

4811700

Nom partida

BEQUES INVESTIGACIÓ I.A.T.S. TORRELASAL

Concepte

Beques investigació. Anualitat 2021

Beneficiari

BEQUES INVESTIGACIÓ I.A.T.S. TORRELASAL

Import

20.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

42001

Econòmica

4890601

Nom partida

CONGRÉS INTERNACIONAL DEL PERSONAL TÈCNIC CERÀMIC

Concepte

Finançament organització XVI Congrés Internacional del Personal Tècnic Ceràmic

Beneficiari

ASOCIACIÓN TÈCNICS CERÀMICS CIF: G12240875

6.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

42201

Econòmica

4540113

Nom partida

CONVENI UJI: CURS EXPERTS EN PROCESSAT DE MATERIALS CERÀMICS

Concepte

Finançament del curs de personal expert en processat de materials ceràmics

Beneficiari

UNIVERSITAT JAUME I CIF: Q6250003H

Import

5.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

42201

Econòmica

4625200

Nom partida

SUB. AJ. L’ALCORA. CICA

Concepte

Col·laboració en el finançament de la celebració de la CICA 2021

Beneficiari

AJUNTAMENT DE L’ALCORA CIF: P-1200500E

4.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa
Nom partida

42201

Econòmica

4810009

CONGRÉS INTERNACIONAL QUALICER
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Concepte

Congrés Internacional Qualicer. Anualitat 2021

Beneficiari

CAMBRA COMERÇ CASTELLÓ Q1273001F

30.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

43900

Econòmica

4540111

Nom partida

CONVENI UJI:PROGRAMA TALENT RURAL

Concepte

Atracció de talent a les empreses de l’interior de la província

Beneficiari

UNIVERSITAT JAUME I CIF: Q62500003H

Import

29.540,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

43900

Econòmica

4890561

Nom partida

APORTACIÓ FUNDACIÓ PORT CASTELLÓ

Concepte

Finançar actuació de la Fundació en 2021

Beneficiari

FUNDACIÓ PORT CASTELLÓ CIF: G-12514774

9.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

43900

Econòmica

4890572

Nom partida

PROGRAMA ACCELERACIÓ EMPRESARIAL CSGP: FUNDACIÓ GRAL UJI

Concepte

Programa accelaració empresarial CSGP_Fundació Universitat Jaume I

Beneficiari

FUNDACIÓ GENERAL UNIVERSITAT JAUME I G12741088

71.995,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

43900

Econòmica

4890573

Nom partida

PROGRAMA ACCELERACIÓ EMPRESARIAL : CEEI CASTELLÓ

Concepte

Programa Acceleració empresarial CSGP-CEEI Castelló

Beneficiari

ASSOCIACIÓ CEEI-CASTELLÓ G12439675
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Import

136.720,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

43900

Econòmica

4899700

Nom partida

CONVENI CAMBRA COMERÇ:ESPANYA EMPRÉN

Concepte

Posada en marxa de noves activitats empresarials, de manera especial en la seua
sostenibilitat i competitivitat

Beneficiari

CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLÓ CIF:Q1273001F

Import

28.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

43900

Econòmica

4899701

Nom partida

CONVENI CAMBRA COMERÇ:45+CAPACITACIÓ DIGITALS

Concepte

Programa reciclatge professional per a persones majors 45 anys desempleades

Beneficiari

CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLÓ CIF:Q1273001F

29.965,25 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

43900

Econòmica

4899702

Nom partida

CONVENI CAMBRA COMERÇ :CIBERSEGURETAT

Concepte

Competitivitat empreses i incorporació de noves tecnologies per a incrementar la seguretat
de les empreses en el ciberespai

Beneficiari

CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLÓ CIF:Q1273001F

Import

8.080,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

43900

Econòmica

4899703

Nom partida

CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLÓ :PROGRAMA INFOCAMBRES

Concepte

Millora competitivitat de les PIMES i persones autònomes i recolzar-los en la cultura de la
innovació

Beneficiari

CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLÓ CIF: Q1273001F

Import
Àrea
gestora

14.842,00 €
0,00 €
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Programa

43900

Econòmica

4899704

Nom partida

CONVENI CAMBRA COMERÇ:PAEM

Concepte

Sensibilitzar les dones cap a l’autoempleament i l¡activitat empresarial

Beneficiari

CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLÓ CIF:Q1273001F

Import

28.000,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

43900

Econòmica

4899705

Nom partida

CONVENI CAMBRA COMERÇ:TICCAMBRES

Concepte

Motivar les empreses en beneficis que aporten les tecnologies de la informació i la
comunicació

Beneficiari

CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLÓ CIF:Q1273001F

Import

14.842,00 €

Àrea
gestora
Programa

0,00 €

45400

Econòmica

7622108

Nom partida

CONV. AJ. PENÍSCOLA: ENLLUMENAT CAMÍ PEBRET

Concepte

Enllumenat Camí Pebret

Beneficiari

AJUNTAMENT PENÍSCOLA CIF P1208900I

115.900,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

46200

Econòmica

4540106

Nom partida

CONVENI UJI AULA D’ ESTUDIS HISTÒRICS

Concepte

Col·laboració amb l’Aula d’Estudis Històrics

Beneficiari

UNIVERSITAT JAUME I CIF Q-6250003H

44.000,00 €

Import

0,00 €

Àrea
gestora
Programa

92008

Econòmica

4800802
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Nom partida

CONVENI FVMP:PROJECTES EUROPEUS "PONT D’EUROPA"

Concepte

Projectes europeus "Pont d’Europa"

Beneficiari

CONVENI FVMP

Import
Àrea
gestora

100.000,00 €
0,00 €
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