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Passeig de l'Albereda, 16
46010 València
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INFORME FINAL
AJUDES AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I A LA TRANSPARÈNCIA EN
L'ACTIVITAT PÚBLICA
CONVOCATÒRIA 2018
CEVEX

1. Normativa reguladora
•

Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana
de la Comunitat Valenciana (DOGV núm 7500, de 08.04.2015).

•

Decret 94/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els centres valencians en l'exterior
de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7837 de 27.07.2016).

•

Orde 4/2016, de 3 de juny de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per la qual s'aproven les bases reguladores conjuntes de les subvencions
adscrites a les entitats locals, entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior i cases regionals
d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació
ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV núm. 7798 de 06.06.2016).

•

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l’any 2018, subvencions destinades als
centres valencians en l’exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8261 de
26.03.2018)

•

Informació pública de la proposta de resolució provisional de 12 de juliol de 2018, de la Direcció
General de Transparència i Participació, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l’any 2018 subvencions destinades als
centres valencians a l’exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana ( DOGV núm. 8341 de

18.07.2018)
•

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l’any 2018 subvencions
destinades als centres valencians en l’exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana (DOGV núm.
8393 de 28.09.2018) .

1

DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
Passeig de l'Albereda, 16
46010 València
Tlf.: 961922368

2. Sol·licituds presentades segons àmbit geogràfic i modalitat
A la convocatòria s’han presentat en total 47 sol·licituds de subvenció, 28 de la
modalitat 1 i 19 de la modalitat 2. Segons àmbit geogràfic, l’Estat Espanyol és d’on
provenen la major part de sol·licituds, aproximadament la meitat, seguit d’Amèrica
amb 17 sol·licituds, un 36%.

Sol·licituds
Modalitat 1
Modalitat 2
TOTAL
Àmbit geogràfic
Sol·licituds
%
Sol·licituds
%
Sol·licituds
Amèrica
10
35,71
7
36,84
17
Estat Espanyol
14
50,00
10
52,63
24
Europa
3
10,71
2
10,53
5
Àsia
1
3,57
0
0
1
TOTAL
28
100
19
100
47

%
36,17
51,06
10,64
2,13
100

3. Sol·licituds excloses i admeses
De les 47 sol·licituds presentades, 10 sol·licituds han estat excloses per diferents motius: duplicitat, defecte
de forma i desistiment. Per tant, queden 37 sol·licituds admeses, que es distribueixen segons modalitat i
àmbit geogràfic de la manera que segueix:
Sol·licituds admeses
Modalitat 1
Modalitat 2
TOTAL
Àmbit geogràfic Sol. Admeses
%
Sol. Admeses
%
Sol. Admeses
Amèrica
10
47,62
7
43,75
17
Estat Espanyol
8
38,10
7
43,75
15
Europa
2
9,52
2
12,5
4
Àsia
1
4,76
0
0
1
TOTAL
21
100
16
100
37

%
45,95
40,54
10,81
2,70
100,00

Com es veu, les sol·licituds es distribueixen de manera relativament equilibrada entre les dues modalitats,
però se n’han presentat més de la modalitat 1. Quant a l’àmbit geogràfic, Amèrica és qui més sol·licituds
admeses té, amb un 45%, seguida de l’Estat Espanyol amb un 40%.
Els motius de les exclusions són duplicitat (40%), defecte de forma (40%) i desistiment (20%). En aquesta
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fase inicial, els desistiments es produeixen generalment per duplicitats (a diferència de les altres 4 duplicitats,
en el desistiment l’entitat renuncia voluntàriament) o errors en els tràmits. En tot cas, normalment aquestes
sol·licituds no desapareixen, sinó que s’acumulen a un altre expedient (en cas de duplicitat) o bé es
canalitzen en una altra via (en cas d’error en el tràmit).
Motius d’exclusió
Duplicitat
Defecte de forma
Desistiment
TOTAL

Quantitat

%
4
4
2
10

40,00
40,00
20,00
100,00

4. Qualitat dels projectes admesos
Cada projecte admés és avaluat i puntuat. Ací tenim les puntuacions desagregades per modalitat. La
majoria de projectes (75%) estan en un interval de 60 a 89,99 punts. L’interval més freqüent és de 70 a
79,99 punts, un 27,03% dels projectes. Només 2 projectes no han arribat a 50 punts, puntuació mínima, i
cap projecte ha superat els 90 punts. La puntuació mitjana de tots els projectes admesos és de 68,80 punts.

Interval
<50
50-59,99
60-69,99
70-79,99
80-89,99
90-100
TOTAL

Modalitat 1
Modalitat 2
Total
S. Admeses
%
S. Admeses
%
S. Admeses
1
4,76
1
6,25
2
5
23,81
2
12,50
7
6
28,57
3
18,75
9
7
33,33
3
18,75
10
2
9,52
7
43,75
9
0
0,00
0
0,00
0
21
100,00
16
100,00
37

%
5,41
18,92
24,32
27,03
24,32
0,00
100,00

Si analitzem segons modalitat, la modalitat 1 ha concentrat més projectes entre 70 i 79,99 punts (33,33%), i
la modalitat 2 entre 80 i 89,99 punts (43,75%). Així, les puntuacions mitjanes són de 65,52 punts per a la
modalitat 1 i de 72,09 punts per a la modalitat 2.
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5. Concessions segons àmbit geogràfic i modalitat
En la convocatòria del 2018 s'han subvencionat un total de 35 projectes: 20 projectes corresponents a la
modalitat 1 (subvenció per a despeses corrents) i 15 projectes corresponents a la modalitat 2 (subvenció per
a despeses d'inversió). Per tant, 2 sol·licituds admeses no han rebut subvenció, en aquest cas per no haver
arribat a la puntuació mínima exigida (50 punts).

Subvencions concedides
Modalitat 1
Modalitat 2
TOTAL
Àmbit geogràfic
% Nre. Projectes
% Nre. Projectes
Nre. Projectes
Amèrica
10
50
6
40
16
Estat Espanyol
8
40
7
46,67
15
Europa
2
10
2
13,33
4
TOTAL
20
100
15
100
35

%
45,71
42,86
11,43
100

Pel que fa a l’àmbit geogràfic, Amèrica és l’àmbit geogràfic que més subvencions concedides acumula (45,
71%), seguida de l’Estat Espanyol (42,86%) i molt lluny d’Europa (11,43%).
6. Àmbit d’actuació dels projectes subvencionats
Els projectes de la modalitat 1 tenen diferents àmbits d’actuació. En la taula que segueix es mostren quants
projectes incideixen en cada àmbit d’actuació sobre el total de sol·licituds admeses. L’àmbit més treballat
és el foment de la llengua i cultura valenciana, amb el 32,73% dels projectes. En segon lloc, amb un
21,82%, les iniciatives solidàries, seguides de projectes que incideixen en el foment de les TIC (14,55%) i
projectes de foment de participació dels joves desplaçats per motius econòmics (14,55%).

Àmbit d’actuació
Foment de llengua i cultura valenciana
Foment de participació dels joves desplaçats
Foment de les TIC
Iniciatives solidàries
Altres

Sol. Admeses
18
8
8
12
9

% (n=21)
32,73
14,55
14,55
21,82
16,36

Com es pot comprovar, un projecte pot incidir en més d’un àmbit. De fet, sols un 15% afecta únicament a
un àmbit d’actuació, mentre que la majoria (30%) incideix a 2 àmbits d’actuació. S’han admés 21
sol·licituds, com ja s’ha dit, però en aquesta taula se n’han comptat 20 perquè una d’elles no havia marcat
cap àmbit d’actuació.
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Nre. d’àmbits d’actuació Sol. Admeses
1
3
2
6
3
5
4
5
5
1
TOTAL
20

%
15,00
30,00
25,00
25,00
5,00
100

7. Import concedit
En la convocatòria del 2018 s'han subvencionat un total de 35 projectes, amb un import total de 189.200€.
Aquests projectes, que són els que han obtingut millor puntuació en cada modalitat, són 20 projectes
corresponents a la modalitat 1 (subvenció per a despeses corrents) i 15 projectes corresponents a la
modalitat 2 (subvenció per a despeses d'inversió).
Aquestes subvencions es destinen a finançar dos tipus d'accions:
•

Activitats i despeses de funcionament (modalitat 1-cap. IV), amb un import total pressupostat de
150.000€.

•

Despeses d'inversió (modalitat 2-cap. VII), amb un import total pressupostat de 75.000€.

En la modalitat 1 s'ha concedit un import total de 114.200 €, amb una subvenció màxima per projecte de
6.000€, i en la modalitat 2 s'ha concedit un import total de 75.000€, amb una subvenció màxima per
projecte de 8.000€.
Per aprovar un projecte, aquest havia d’obtindre una puntuació mínima de 50 punts. En la següent taula
trobem les sol·licituds amb projecte aprovat i les concessions finals.

2018
Mod 1
Mod 2
TOTAL

Sol·licituds aprovades
Concessió
Dèficit (sol- con) (euros)
Nre. Projectes Euros
Nre. Projectes
Euros
20
259700
20
114200
145500
15
93465,32
15
75000
18465,32
35
353165,32
35
189200
163965,32
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Si es té en compte la diferència entre les subvencions sol·licitades que han aprovat i les subvencions
concedides, s'ha detectat un dèficit de finançament de 163.965,32 €. Com es veu, tots els projectes que han
aprovat han obtingut subvenció, però alguns d’ells no han obtingut tant com havien sol·licitat. En la
modalitat 1 hi ha un dèficit de 145.500 euros, dels quals 145.000 són causats perquè una entitat havia
sol·licitat 151.000 euros. En la modalitat 2, hi ha 18.465,32 euros de dèficit, dels quals 13.997,8 euros són
causats perquè una entitat havia demanat 21.997,8 euros. En global, l’única reducció per escassesa de
crèdit és la realitzada al Centro Valenciano de Montpellier, que va sol·licitar 1.000 euros i només se li han
pogut concedir 254,77 €.

8. Comparativa amb la convocatòria de 2017
Si es compara amb la convocatòria de l'any 2017 amb la del 2018, observem un descens de dos sol·licituds
en l’any 20181, si bé l’últim any la quantitat en euros sol·licitada és major (recordem que una entitat ha
sol·licitat 151.000 € en 2018, alterant les dades substancialment). Pel que fa a les concessions, en 2018
s’han concedit 4 projectes menys (35 enfront de 39) i 3.075 euros menys que en 2017.

Comparació
Modalitat 1
Modalitat 2
TOTAL

Sol·licituds
Concessions
2017
2018
2017
2018
Nre. Projectes Subvenció (€) Nre. Projectes Subvenció (€) Nre. Projectes
Subvenció (€) Nre. Projectes Subvenció (€)
28
145441,49
26
284234,5
26
142275
20
114200
17
82572,99
17
107700,22
13
50000
15
75000
45
228014,48
43
391934,72
39
192275
35
189200

No obstant la menor concessió final, el pressupost previst per a l’any 2018 era de 225.000€, 25.000€ més
que el 2017. No s’ha consumit tot el crèdit disponible per a la modalitat 1, tot i que només una entitat s’ha
quedat sense subvenció per no arribar a la puntuació mínima.

1

Per a l’any 2018 s’han comptat totes les sol·licituds, incloses i excloses, llevat de les excloses per duplicitat. Això
és per no distorsionar les xifres reals de demanda i, alhora, mantenir la metodologia duta a terme en 2017 per fer la
comparació.
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Comparació de pressupost 2017/2018
(€)
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9. Execució de les subvencions
La RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l’any 2018 subvencions destinades als centres
valencians en l’exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana (DOGV n. 8393 del 29.08.2018) establia en
el seu apartat sisé que el termini màxim per a la presentació de la justificació de la subvenció finalitzarà el
31 d’octubre de 2018.
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Concessió
35 projectes

Concessió

Dades generals d’execució
Unitat
20 Requeriments/ total de concessions
13 Minoracions/ total de concessions
3 Pèrdua dret cobrament/ total de concess
19 Pagades 100%/ total de concessions
153.300,67 € Crèdit pagat/ concedit en resolució
29.444,56 € Crèdit minorat/ concedit en resolució
41.899,33 € Crèdit no pagat/ concedit en resolució
10 Exclusions/ total de sol·licituds

Quantitat
Requeriments
Minoracions
Pèrdua del dret de cobrament
Subvencions pagades al 100%
Crèdit pagat
Crèdit minorat
Crèdit concedit no pagat
Exclusions

189.200,00 €

%

La quantitat finalment executada (pagada a les entitats) és menor que la quantitat concedida en la resolució,
per algunes de les situacions que s’expliquen a continuació. A partir de la resolució de concessió s’han
produït les següents situacions:
- Els requeriments s’han emès a l’entitat sol·licitant quan la documentació presentada per aquesta no estava
completa o no era correcta i calia ser corregit amb l’aportació d’algun document o informació. S’han produït
20 requeriments: més de la meitat de concessions han comportat requeriments (57,14%).
- La pèrdua del dret de cobrament suposa, en aquest informe, que l’entitat subvencionada ha caigut en
algun motiu que fa reduir la subvenció a cobrar a 0 euros, és a dir, que no cobre la subvenció concedida en la
resolució de concessió. 3 concessions, el 8,57%, han perdut el dret de cobrament total. Açò es produeix per:
- La no justificació o justificació incorrecta de la despesa econòmica de la subvenció, causada perquè no
s’ha aportat la documentació necessària o s’ha aportat la justificació incorrectament (factures que no
reuneixen els requisits per ser acceptades, haver gastat una part o la totalitat de la subvenció en despeses no
subvencionables, etc.).
- Els desistiments, que es produeixen quan l’entitat sol·licitant no continua participant en el procediment
de concessió de subvencions. El principal motiu de desistiment és que l’entitat requerida no responga a un
requeriment de l’administració.
- La no realització del projecte subvencionat.
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- Altres, amb motius variats, com ara no certificar estar al corrent de les obligacions de rendició dels
seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes o pagaments fora de termini.
- Les minoracions són reduccions del crèdit pagat a l’entitat en relació a la quantitat concedida en la
resolució. Els motius de les minoracions són bàsicament els mateixos que els apuntats en l’apartat anterior.
La diferència, a efectes d’aquest informe, entre la pèrdua del dret de cobrament i les minoracions és que la
pèrdua de dret de cobrament ocorre quan l’entitat no cobra res. D’altra banda, la minoració implica que es
reduïsca parcialment la subvenció concedida, però sí que es cobre alguna quantitat. Si bé ací tractem els dos
casos per separat, es pot entendre la minoració com una pèrdua del dret de cobrament parcial, de la mateixa
forma que es pot entendre la pèrdua del dret de cobrament com una minoració total. Un 37,14% de les
concessions en la resolució han sigut minorades
Si sumem els casos vists anteriorment, tenim un total de 61 concessions de subvenció (vora el 39%) que
s’han vist reduïdes parcialment o totalment. Per tant, d’un total de 159 concessions, ens queden 98
concessions (61,64%) que s’han pagat al 100% del concedit en la resolució.
Així, el crèdit finalment pagat és de 153.300,67 €, un 81,03% de la quantitat concedida en la resolució,
189.200 €. Si comparem entre les dues modalitats, s’ha pagat finalment un percentatge major del crèdit
concedit en la modalitat 2.

Mod 1
Mod 2

Minoracions
10
3

Pèrdua del dret de cobrament
1
2

Concessió
114200
75000

Crèdit pagat
85.334,60 €
67.966,07 €

TOTAL

13

3

189200

153.300,67 €
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10. Conclusions
•
•
•
•

•
•
•

•

S’han presentat 47 projectes: 28 a la modalitat 1 i 19 a la modalitat 2. D’aquests, s’han admés 37:
21 a la modalitat 1 i 16 a la modalitat 2.
La major part de les sol·licituds admeses vénen d’Amèrica (45%) i de l’Estat Espanyol (40%)
De les 37 sol·licituds admeses, sols 2 no han arribat a la puntuació mínima. La puntuació mitjana
de tots els projectes admesos és de 68,80 punts.
Totes les sol·licituds aprovades, 35, han obtingut subvenció. L’àmbit geogràfic que més
subvencions ha obtingut és Amèrica, seguida de l’Estat Espanyol.
L’àmbit més treballat pels projectes subvencionats és el foment de la llengua i cultura valenciana,
amb el 32,73% dels projectes, seguit amb un 21,82%, de les iniciatives solidàries.
El crèdit previst per a l’any 2018 era de 225.000€, 25.000€ més que el 2017.
S'han subvencionat un total de 35 projectes, amb un import total de 189.200€. En la modalitat 1
s'ha concedit un import total de 114.200 €, amb una subvenció màxima per projecte de 6.000€, i
en la modalitat 2 s'ha concedit un import total de 75.000€, amb una subvenció màxima per
projecte de 8.000€.
El crèdit finalment pagat és de 153.300,67 €, un 81,03% de la quantitat concedida en la resolució,
189.200 €.
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ANNEX I.1. CEVEX BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT 1

NÚM. EXP.

CEVEX

CASA REGIONAL
TPCEV4/18
VALENCIANA DE
/2018
PARÍS

TPCEV4/17
/2018

ASOC COM VAL
MONTEVIDEO
URUGUAY

CENTRO
TPCEV4/16
VALENCIANO DE
/2018
SAN JUAN

TPCEV4/5/
2018

ASOC CULTURAL
VALENCIANA
VIRGEN
DESAMPARADOS

COLECTIVIDAD
TPCEV4/27
VALENCIANA DE
/2018
CHILE

TPCEV4/20
/2018

ASOC JUNTA
FALLERA
VALENCIANA

TPCEV4/10 CASA VALENCIA
/2018
A BARCELONA
TPCEV4/7/
2018

ASOCIACIÓN
FALLA EL TORO

TPCEV4/3/
2018

ASOC. CASA
COM. VAL. EN
VALLADOLID

LLOC

París

Montevideo

San Juan
(Argentina)

Sevilla

NOM DEL
PROJECTE

ACTIVITATS PREVISTES

1. Activitats de formació.
Fomentar y mejorar la
2. Activitats culturals.
convivencia
3. Activitats intergeneracionals.
transgenercional
4. Festes, balls i gales artístiques.
Eventos anuales y
actividades
curriculares
destinados a la
difusión de la cultura
valenciana

Sueños valencianos

1. Taller literari.
2. Coral la senyera.
3. Rondalla nit del foc
4. Teatre La Barraca.
5. Paella mensual.
6. Taller de manualitats
1. Falles valencianes.
2. Festa nacional del sol.
3. Institut de danses espanyoles.
4. Agrupació coral.
5. Dia de la Comunitat Valenciana.
6. Aniversari de la institució.

1. Publicació de la revista de
comunicació Vixca.
Actividades del
2. Foment de la llengua: curs de
CEVEX Casa regional valencià.
valenciana en Sevilla 3. Presentació fallera major.
2018
4. Activitats culturals.
5. Visites culturals.
6. Fira de cases regionals.

Santiago de
Chile

Proyecto de la cutlura 1. Difusió de la cultura i la llengua
valenciana en Chile a valenciana en Xile.
través del
2. Pla de captació de nous socis.
fortalecimineto
Colectividad
Valenciana de Chile

San Rafael
(Argentina)

Difusión de la cultura
valenciana.

Barcelona

Musica Festera a
Barcelona

Calvià

Fallas 2018

Valladolid

Actividades socioculturales, misa
Vírgen de los
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1. Intercanvi cultural d’Espanya.

1. Concert de música festera
1. Festes falleres.
1. Setmana cultural en commemoració
al dia de la nostra comunitat.
2. Missa en honor a la Virgen de los
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Desamparados.
Desamparados,
3. Taller «estereotips i possibilitats»
formación y
4. Curs d’informàtica.
actividades solidarias 5. Festa de Sant Joan seccions joventut.
6. Festivals de folklore.

TPCEV4/2/
2018

TPCEV4/6/
2018

CLONIA
FORCALLANO
CATALANA

CASA DE LA
COM. VAL. DE
ZARAGOZA

UNIÓN
TPCEV4/9/
REGIONAL
2018
VALENCIANA DE
MAR DEL PLATA
TPCEV4/28/
2018

CENTRO
VALENCIANO DE
ROSARIO

TPCEV4/26/
2018

ASOC. CULTURAL
VAELNCIANA DE
MENDOZA

TPCEV4/15/
2018

FALLA
VALENCIANA EL
TURIA SOCIEDAD
REGIONAL

Barcelona

Zaragoza

Exercici 2018

1. Publicació revista Bisgargis.
2. Assemblea anual de socis.
3. Col·laboració amb actes culturals a
Forcall.
4. Col·laboració amb el projecte El
Camí
5. Estudi del nostre patrimoni.
6. Exposició a Casa València.

1. Proclamació de reines.
2. Paelles de germanor.
3. Activitats musicals.
Actividades y gastos
4. Activitats solidàries.
de funcionamiento
5. Cursos
2018
6. Activitats plàstiques.
7. Celebracions profanes i religioses.
8. Dia de la Comunitat Valenciana
1. 64a festa fallera valenciana
a

Mar del Plata

64 festa fallera
valenciana

Rosario

Fomento de redes y
actividades 2018

Mendoza

Ayuda solidaria para
niños, adolescentes y
adultos con
problemáticas de
necesidades básicas
insatisfechas, en
situación de calle.

1. Classes de cor.
2. Classes de dansa.
3. Xarxes socials.
1. Recol·lecció de llibres, sabates,,
vestimenta i joguets.
2. Transmissió de cultural valenciana.

1. Activitats culturals
Buenos Aires

Activitats culturals

TPCEV4/19/
2018

CENTRO
VALENCIANO
MONTPELLIER

Montpellier

Ayudas a familias
recientemente
establecidas en la
metrópolis de
Montpellier.

TPCEV4/12/
2018

CASA DE
VALENCIA EN
MADRID

Madrid

Actividades Casa de
Valencia

12

1. Ajudes a famílies recentment establides
en la metròpolis de Montpeller.
2. Montpeller bressol de la Comunitat
Valenciana
1. Cursos
2. Classes
3. Jornades.

DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
Passeig de l'Albereda, 16
46010 València
Tlf.: 961922368

TPCEV4/22/
2018

CENTRO
VALENCIANO DE
CÓRDOBA

TPCEV4/21/
2018

CENTRO
VALENCIANO DE
BAHÍA BLANCA
«PORTAL
VALENCIÀ»

Bahía Blanca
(Argentina)

TPCEV4/8//2
018

CASA VALÈNCIA
DE GAVÀ

Gavà

Córdoba
(Argentina)

Actividades
socioculturales y de
funcionamiento

1. Activitats socioculturals i de
funcionament

1. Difusió de la cultura i assistència a
Difusión de la cultura y
xiquets mancats
costumbres de Valencia,
y asistencia a niños
carenciados
Falles de Gavà: 30 anys 1. Falles de Gavà: 30 anys de falles en Gavà
de falles en Gavà
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ANNEX I.2. CEVEX BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT 2
NÚM.
EXP.

CEVEX

POBLACIÓ

TPCEV7/6/20
18

CASA VALENCIA A
BARCELONA

Barcelona

TPCEV7/8/20
18

CENTRO
VALENCIANO DE
SAN JUAN

San Juan
(Argentina)

TPCEV7/17/2
018

COLECTIVIDAD
VALENCIANA DE
CHILE

Santiago de Chile

TPCEV7/5/20
18

UNIÓN REGIONAL
VALENCIANA DE
MAR DE PLATA

Mar del Plata

NOM DEL PROJECTE

Adaptacions instal·lacions
per normatives de seguretat

València brilla

ACTIVITATS PREVISTES
1. Adaptacions a la normativa de
seguretat passiva i activa contra incendis.
2. Reforç estructural per bigues
malmeses.
1. Estendre la xarxa de gas natural.
2. Reconnexió xarxa clavegueram.
3. Passeig de vianants.

1. Millorar infraestructura del pati
Mejoramiento de la
d’esdeveniments del CASAL.
infraestructura y mobiliario
2. Reparació de mobiliari.
de la Colectividad Valenciana
3. Confecció del mobiliari corporatiu.
Reparación y remodelación
del frente de la sede social

1. Pintura de parets.
2. Ciment aïllat.
3. Llevar les teules deteriorades
11. Comprar un equip d'aire condicionat
2. Comprar 4 carpes, una d'elles de gran
grandària.
3. Renovar l'equip de música, taula de
mescles, cablejat i micròfons.
4. Instal·lar focus i revisió de la
instal·lació elèctrica

TPCEV7/4/20 ASOCIACIÓN FALLA
18
EL TORO

Calvià

Renovación de equipos,
carpas y aire acondicionado
del casal fallero

ASOC CULT
TPCEV7/3/20
VALENCIANA VGEN
18
DESAMPARADOS

Sevilla

Mejora del equipamiento
informático

1. Adquisició d’un ordenador portàtil.

Recategorización de la
infraestructura edilicia 3a
etapa

1. Treball en mitgera de PA interna.
2. Millorar la biblioteca.
3. Realitzar plànol del saló d’usos
múltiples.
4. Reinstal·lació d’equip propi d’alarma
amb monitoreig.
5. Instal·lar equip d’A/C fred-calor.

TPCEV7/18/2
018

CENTRO
VALENCIANO DE
ROSARIO

Rosario

TPCEV7/9/20
18

ASOC COM VAL
MONTEVIDEO
URUGUAY

Montevideo

Mejores edilicias

TPCEV7/12/2
018

CASA REGIONAL
VALENCIANA DE
PARÍS

París

Una sede acogedora y
dinámica

TPCEV7/1/20
18

COLONIA
FORCALLANOCATALANA

Barcelona

Compra d’impressora, discs
durs externs, gravadora de
veu, videocàmera, taules
multiusos i cavallets
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1. Instal·lació sanitària
2. Claraboia ubicada en espai central.
3. Substitució del pis de l’oficina
administrativa.
4. Pintar façana.
5. Reforçar instal·lació elèctrica.
1. Adequació dels locals al clima
1. Compra d’impressora, discs durs
externs, gravadora de veu, videocàmera,
taules multiusos i cavallets exposicions
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46010 València
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exposicions
TPCEV7/2/20
18

ASOC.CASA
COMUN.VALENCIA
NA EN
VALLADOLID

TPCEV7/19/2 CASA VALENCIA DE
018
GAVÀ
TPCEV7/10/2 CASA DE VALENCIA
018
EN MADRID

Valladolid

Habilitación sede

Gavà

Renovación de trajes de
Moros y cristianos

1. La inversió en la nova seu consistiria
en les obres d'habilitació i adequació del
local a les necessitats de l'Associació
1. Adquisició de nous vestits
Despeses de personal, adequació de
salons, reformes d’obra, fusteria, pintura,
aire condicionat, renovació i
manteniment d’equips.

Madrid

TPCEV7/14/2
018

ASOCIACIÓN JUNTA
FALLERA
VALENCIANA

San Rafael
(Argentina)

Plaza de la Comunidad
Valenciana

1. Obra en la plaça de la Comunitat
Valenciana (anivellament, col·locació de
mastelers i sistema de reg).

TPCEV7/13/2
018

CENTRO
VALENCIANO
MONTPELLIER

Montpellier

Compra de libros, papel,
diccionarios, carpetas

1. Compra de llibres, paper, diccionaris,
carpetes
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