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INFORME ESTADÍSTIC
AJUDES AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I A LA TRANSPARÈNCIA
EN L’ACTIVITAT PÚBLICA
CONVOCATÒRIA 2018 ENTITATS CIUTADANES

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).

•

Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per la qual es van aprovar les bases reguladores conjuntes de les
subvencions destinades 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 13 de febrer de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l’any 2018, subvencions destinades a les
entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la
transparència i l’accés a la informació pública [2018/1457] (DOGV núm. 8238, de 20.02.2018).

•

RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l’any 2018 les subvencions destinades
a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la
transparència i l’accés a la informació pública. [2018/7794] (DOGV núm. 8355, de 06.08.2018).
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2. Sol·licituds admeses i excloses
S’han presentat 193 sol·licituds, que inclouen les admeses (164 sol·licituds) i les excloses
(29 sol·licituds). Els motius d’exclusió són duplicitat de la sol·licitud (10,34%), defecte de forma
(17,24%) i desistiment (72,41%). El defecte de forma ha sigut causat per la presentació no
telemàtica de la sol·licitud.

Motiu d’exclusió
Desistiment
Defecte de forma
Duplicitat
TOTAL

Sol·licituds
21
5
3
29

%
72,41
17,24
10,34
100

A continuació entrem al detall amb els motius dels 21 desistiments:

Motius de desistiment (%)

4,76%
14,29%
No respondre al requeriment
Sol·licitud d’una altra subvenció
Duplicitat
No respondre completament al
procediment
57,14%
23,81%

n =21
Com es veu, el principal motiu de desistiment és no respondre al requeriment efectuat per
l’administració (57,14%), seguit d’aquelles entitats que han sol·licitat una altra subvenció (23,81%),
de la duplicitat (14,29%) i de no respondre completament al procediment (4,76%, 1 sol·licitud). Quant
a la duplicitat, hem vist que apareix com un dels motius d’exclusió i també com a motiu de
desistiment. La diferència entre l’exclusió per duplicitat i el desistiment per duplicitat és que la
primera és per part de l’administració i la segona és per voluntat de l’entitat, és a dir, en el desistiment
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la voluntat de l’entitat de no

continuar amb una sol·licitud per assumir-la duplicada. Les
sol·licituds duplicades s’acumulen en un altre expedient.

3. Sol·licituds presentades per tipologia
A la convocatòria s’han presentat 193 sol·licituds de subvenció: 162 corresponents a
associacions i fundacions, la qual cosa suposa el 83,94% del total, i 29 sol·licituds corresponents
a federacions i confederacions, la qual cosa correspon a un 15,03%. La resta, «altres», correspon
a 2 entitats: el Consell de Joventut d’Alacant, que no es pot classificar en les altres categories, i el
C. D. de Karate «La Llum».

Tipus d’entitat ciutadana
Associacions i fundacions
Federacions i confederacions
Altres
TOTAL

Sol·licituds
162
29
2
193

%
83,94
15,03
1,04
100,00

4. Sol·licituds presentades per sector d’actuació del sol·licitant
A la convocatòria destinada a entitats ciutadanes, l’àmbit d’actuació de les sol·licitants és
molt divers. En primer lloc se situen les associacions d’atenció a persones amb problemes de salut
i el seu entorn familiar i social amb un total de 49 sol·licituds i les quals suposen un 29,88% del
total. En segon lloc trobem les entitats que treballen amb col·lectius en risc d’exclusió social, amb
23 sol·licituds (14,02%), seguides de les entitats que s’ocupen de la defensa del territori, el medi
ambient i el patrimoni cultural amb 20 sol·licituds (12,20%). En el grup «altres», 4,88%, hi ha
entitats com ara cases regionals o entitats confessionals, que per la seua freqüència reduïda s’han
agrupat baix la mateixa categoria.
Si bé s’han rebut 193 sol·licituds, en la taula següent el total és 164 sol·licituds perquè no
s’han comptat les 29 excloses.
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1. Problemes de salut
2. Risc d’exclusió
3. Territori, el medi ambient i el patrimoni cultural
4. Infància, joventut i persones majors
5. Veïnals
6. Voluntariat i/o cooperació al desenvolupament
7. Oci, esport i arts
8. Altres
9. Participació, drets i democràcia
10. Consum i ètica dels negocis
11. Drets de les dones
12. Empresaris
13. Immigrants, refugiades i/o les minories ètniques
TOTAL

Nre. d’entitats
49
23
20
16
10
9
9
8
5
5
4
4
2
164

%
29,88
14,02
12,20
9,76
6,10
5,49
5,49
4,88
3,05
3,05
2,44
2,44
1,22
100

Sector de treball de les entitats (%)
1,2%

2,4%

3,0%
3,0%
4,9%

29,9%

5,5%

5,5%

6,1%

14,0%

9,8%

n=164

12,2%
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5. Sol·licituds presentades per província
En l’àmbit provincial es pot observar com la província de València concentra el 63,41% de les
sol·licituds, seguida per Alacant amb un 24,39% i per últim Castelló amb un 12,20%.

Província
València
Alacant
Castelló
TOTAL

Associacions/fundacions
Federacions/confederacions
Altres
Sol·licituds
%
Sol·licituds
%
Sol·licituds
86
64,18
18
62,07
34
25,37
5
17,24
14
10,45
6
20,69
134
100,00
29
100,00

Total
Sol·licituds
0
104
1
40
0
20
1
164

%
63,41
24,39
12,20
100,00

Sol·licituds per província (%)
24,39%

12,20%

63,41%

Alacant

Castelló

València

n=164
Si s’analitza per separat, la concentració és semblant en el cas de les associacions/fundacions
considerades individualment. El 64,18% de les sol·licituds provenen de València, el 25,37%
d’Alacant i el 10,45% de Castelló. D’altra banda, aquesta tendència es manté en el cas de
federacions/confederacions, on la província de València suposa un 62,07% enfront del 17,24%
pertanyent a la província d’Alacant i un 20,69% a la de Castelló. La diferència és que Castelló
acumula més sol·licituds que Alacant provinents de federacions i confederacions.
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Sol·licituds d'associacions i fundacions (%) Sol·licituds de federacions i confederacions (%)
17,24%

25,37%

10,45%

Alacant

20,69%

64,18%

Castelló

València

62,07%

n=134

n=29
Alacant

Castelló

València

6. Camp d’actuació dels projectes presentats
Les actuacions i mecanismes per al foment de la participació ciutadana i del teixit associatiu se
subdivideixen en tres grans grups:
a) Accions en matèria de participació ciutadana (accions formatives, seminaris i jornades,
foment de la participació de col·lectius en risc d’exclusió social i/o digital, foment de
l’ús de les TIC, assessorament jurídic, butlletins i publicacions, altres).
b) Accions adreçades a la millora de la transparència (accions formatives, estudis o
treballs d’investigació, infraestructures tecnològiques al servei de la transparència,
altres).
c) Foment de la cooperació interassociativa (xarxes ciutadanes, trobades associatives,
fòrums ciutadans, plataformes digitals, altres).
El quadre següent mostra quants projectes admesos (llavors no comptarem els exclosos) tenen
incidència en cada camp d’actuació. Un 98,78% dels projectes presentats actuen sobre la
participació ciutadana; un 78,66% sobre la millora de la transparència i un 64,63% sobre la
cooperació interassociativa. Cal recordar que cada projecte pot tenir incidència sobre més d’un
camp d’actuació.

Àmbits d’actuació
Participació ciutadana
Millora de la transparència
Cooperació interassociativa

Associacions/fundacions
Federacions/confederacions
Altres
Sol·licituds
% (n=134)
Sol·licituds
% (n=29)
Sol·licituds
% (n=1)
132
98,51
29
100,00
1
100,00
103
76,87
26
89,66
0
0,00
81
60,45
24
82,76
1
100,00
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Sol·licituds
% (n=164)
162
98,78
129
78,66
106
64,63
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Més concretament, en el cas de les associacions/fundacions les actuacions es desenvolupen en un
98,51% en l’àmbit de la participació ciutadana, un 76,87% al de la millora de la transparència i un
60,45% en la cooperació interassociativa. D’altra banda, pel que fa a les
federacions/confederacions, la totalitat de les sol·licituds actuen sobre la participació ciutadana, un
89,66% també ho fan sobre la millora de la transparència i un 82,76% sobre la cooperació
interassociativa.
Al quadre següent s’analitza si els projectes han tingut incidència en més d’un dels àmbits d’actuació. En més
de la meitat dels casos (57,32%) els projectes incideixen en els tres camps d’actuació, quasi un terç
(27,44%) en dos camps d’actuació i un 15,24% sols en un camp. Observem també que les
federacions/confederacions tendeixen a actuar als tres àmbits (un 79,31%) i sols un 6,90% actua a un sol
àmbit. Pel que fa a les associacions/fundacions, la distribució és menys concentrada, sent un 52,99% les
entitats que actuen en tres àmbits i un 29,85% a dos àmbits.

Nombre d’àmbits d’actuació
1
2
3
TOTAL

Associacions/fundacions
Federacions/confederacions
Altres
Sol·licituds
%
Sol·licituds
%
Sol·licituds
23
17,16
2
6,90
0
40
29,85
4
13,79
1
71
52,99
23
79,31
0
134
100,00
29
100,00
1

%
0,00
100,00
0,00
100,00

Total
Sol·licituds
25
45
94
164

7. Qualitat dels projectes presentats
Per a valorar els projectes s’ha tingut en compte el barem recollit al resolc setè de la Resolució de 13
de febrer de 2018. En primer lloc, es pot observar que 9 sol·licituds, un 5,49% del total dels projectes
presentats, no han arribat a la puntuació mínima. Totes elles pertanyents a associacions i fundacions.
Val a dir que la quantitat de sol·licituds presentades per associacions i fundacions és molt més alta que
la de les altres categories i, per tant, no és estrany que tinguen més suspesos que les altres. Pel que fa a
la resta, és destacable que el 30% del total de sol·licituds ha obtingut 80 punts o més.
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Intervals de puntuació
<50

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

Sol·licituds
9
24
26
39
26
10
134

%
6,72
17,91
19,40
29,10
19,40
7,46
100,00

Federacions/Confederacions
Altres
Sol·licituds
%
Sol·licituds
0
0,00
0
1
3,45
0
6
20,69
1
9
31,03
0
10
34,48
0
3
10,34
0
29
100,00
1

Totals
Sol·licituds
9
25
33
48
36
13
164

En comparar associacions i fundacions amb federacions i confederacions, aquestes segones entitats
han obtingut millors puntuacions. Tot i això, la diferència dels totals de cadascuna de les tipologies
d’entitat són massa grans per poder comparar-les satisfactòriament.
Sector de treball de l’entitat
1. Immigrants, refugiades i/o les minories ètniques
2. Territori, el medi ambient i el patrimoni cultural
3. Participació, drets i democràcia
4. Voluntariat i/o cooperació al desenvolupament
5. Veïnals
6. Infància, joventut i persones majors
7. Problemes de salut
8. Risc d’exclusió
9. Altres
10. Drets de les dones
11. Oci, esport i arts
12. Consum i ètica dels negocis
13. Empresaris
TOTAL

Mitjana
Valor absolut
92,30
184,6
80,79
1615,85
78,23
391,15
74,79
673,15
71,88
718,8
71,86
1149,7
70,38
3448,7
70,18
1614,25
69,34
554,75
67,06
268,25
65,39
588,5
63,21
316,05
59,49
237,95
71,72
11761,7

Nre. d’entitats
2
20
5
9
10
16
49
23
8
4
9
5
4
164

Si comparem les puntuacions mitjanes obtingudes segons el sector d’actuació, la millor puntuació
l’han obtingut les entitats que treballen l’àmbit «d’immigració, refugiats i minories ètniques» (92,3
punts), però cal recordar que només hi ha dos projectes en aquest àmbit. En segon lloc hi ha les entitats
que treballen al sector de «la defensa del territori, del medi ambient i del patrimoni cultural», amb
80,79 punts, seguides d’aquelles que treballen al sector de «participació, drets i democràcia». La
puntuació mitjana més baixa l’han obtinguda les entitats d’empresaris, 59,49.
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5,49
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de subvenció concedit

L’import global màxim establit en el resolc tercer de la Resolució de 13 de febrer de 2018,
per a finançar aquestes subvencions és de 525.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
22.02.01.112.90.4, línia S7310000, de la Llei Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018.
D’aquesta quantitat es destina un 80% (420.000 euros) a les modalitats A i B i un 20% (105.000
euros) a la modalitat C.
En total s’ha concedit la subvenció a 54 projectes: 41 per a associacions i fundacions, la
qual cosa suposa un 32,80% de les sol·licituds presentades i el 31,69% de la subvenció
sol·licitada; i 13 projectes per a federacions i confederacions, la qual cosa suposa un 44,83% de les
sol·licituds presentades i el 52,91% de la subvenció sol·licitada.
Si es considera la diferència entre el crèdit sol·licitat pels projectes que han estat aprovats
(1.3139.258,34 euros) i la subvenció concedida (525.000 euros), s’apreciarà que hi ha un dèficit de
-794.258,34 euros per cobrir les necessitats dels projectes aprovats. Això és, s’ha subvencionat un 39,80% del total
sol·licitat.

Tipus d’entitat
Associacions i fundacions
Federacions i confederacions
Altres
TOTAL

Sol·licituds aprovades
Nre. Projectes
Subvenció (€)
Nre. Projectes
125
800411,22
41
29
512871,44
13
1
5975,68
0
1319258,34
155
54

Concessió
%
Subvenció (€)
32,80
253655,26
44,83
271344,74
0,00
0
34,84
525000

9. Projectes aprovats per sector d’actuació
Si observem les tipologies de les entitats ciutadanes de les quals ha estat aprovat el projecte
trobem en primer lloc les entitats relacionades amb els problemes de salut (amb un 29,68%), en segon
lloc aquelles que treballen amb col·lectius en risc d’exclusió (14,19%), seguides d’aquelles que
treballen sobre «territori, medi ambient i patrimoni cultural» (12,90%). El predomini d’aquests
tres sectors de treball es reflecteix la suma de les tres, que suposen més de la meitat de tots els
aprovats.
Separadament veiem que entre les associacions i fundacions aprovades predominen les de l’àmbit
dels problemes de salut (32,80%) i entre les federacions i confederacions aprovades les d'infància,
joventut i persones majors (24,14%).
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Sector de treball de l’entitat

Associacions i fundacions

Federacions i confederacions

Sol·licituds
aprovades

Sol·licituds
aprovades

1. Problemes de salut
2. Risc d’exclusió
3. Territori, el medi ambient i el patrimoni cultural
4. Infància, joventut i persones majors
5. Veïnals
6. Voluntariat i/o cooperació al desenvolupament
7. Altres
8. Oci, esport i arts
9. Participació, drets i democràcia
10. Consum i ètica dels negocis
11. Drets de les dones
12. Empresaris
13. Inmigrants, refugiades i/o les minories ètniques
TOTAL

41
19
18
7
5
8
8
5
4
3
4
1
2
125

%
32,80
15,20
14,40
5,60
4,00
6,40
6,40
4,00
3,20
2,40
3,20
0,80
1,60
100,00

%

5
3
2
7
4
1
0
2
1
2
0
2
0
29

Altres

Total

Sol·licituds
aprovades
17,24
10,34
6,90
24,14
13,79
3,45
0,00
6,90
3,45
6,90
0,00
6,90
0,00
100,00

Sol·licituds
aprovades
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

46
22
20
15
9
9
8
7
5
5
4
3
2
155

%
29,68
14,19
12,90
9,68
5,81
5,81
5,16
4,52
3,23
3,23
2,58
1,94
1,29
100,00

10. Projectes aprovats per província
Pel que fa a l’àmbit provincial es pot observar com a la província de València es concentren el
64,52% dels projectes aprovats, seguits a molta distància per Alacant (22,58%) i Castelló
(12,90%).

Província
València
Alacant
Castelló
TOTAL

Associacions i fundacions Federacions i confederacions
Sol·licituds
Sol·licituds
%
%
aprovades
aprovades
82
65,60
18
62,07
29
23,20
5
17,24
14
11,20
6
20,69
125
100,00
29
100,00

Altres
Sol·licituds
aprovades

Sol·licituds aprovades segons província (%)
12,90

n=155

22,58

64,52

València

Alacant
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Castelló

0
1
0
1

Total
Sol·licituds
aprovades
100
35
20
155

%
64,52
22,58
12,90
100,00

Província
Castelló
València
Alacant
TOTAL
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Associacions i fundacions
Federacions i confederacions
Altres
Sol·licituds Sol·licituds
Sol·licituds Sol·licituds
Sol·licituds Sol·licituds
%
%
Presentades aprovades
Presentades aprovades
Presentades aprovades
14
14
100,00
6
6
100,00
0
0
86
82
95,35
18
18
100,00
0
0
34
29
85,29
5
5
100,00
1
1
134
125
93,28
29
29
100,00
1
1

Total
Sol·licituds Sol·licituds
%
Presentades aprovades
20
20
104
100
100,00
40
35
100,00
164
155

%
100,00
96,15
87,50
94,51

Aquesta taula mostra el percentatge de projectes aprovats segons província i tipus d’entitat. Com hem
dit adés, tots els projectes suspesos formen part d’associacions i fundacions. Tot i això, els resultats
són bons, ja que el percentatge més baix d’aprovats, a la província d’Alacant, és del 85,29%. Les
associacions i fundacions de València han aprovat el 95,35% de les sol·licituds, i les de Castelló el
100%.
Des d’una visió global de cada província, Castelló ha aprovat tots els projectes presentats, València el
96,15% i Alacant el 87,5%. En general, açò és un 94,51% de totes les sol·licituds admeses.

11. Camp d’actuació dels projectes aprovats
Al quadre següent observem que els projectes aprovats tenen una presència desigual als tres àmbits
d’actuació, amb un percentatge lleugerament més alt dels de participació ciutadana (99,35%),
seguits dels quals tenen impacte en la millora de la transparència (80%), i finalment aquells amb
incidència en la cooperació interassociativa (68,39%). Hi ha diferència rellevant entre associacions /fundacions
i federacions/confederacions en el percentatge de projectes que tenen incidència en la cooperació interassociativa: un
64,80% d’associacions/fundacions i un 82,76% de federacions/confederacions.

Àmbits d’actuació
Participació ciutadana
Millora de la transparència
Cooperació interassociativa

Associacions/fundacions
Sol·licituds
% (n=125)
aprovades
124
99,20
98
78,40
81
64,80

Federacions/confederacions
Sol·licituds
% (n=29)
aprovades
29
100
26
89,66
24
82,76

Altres
Sol·licituds
aprovades
1
0
1

Total
Sol·licituds
% (n=155)
aprovades
154
99,35
124
80,00
106
68,39

Analitzem si hi ha projectes aprovats que han tingut més incidència a un dels àmbits d’actuació.
Així veiem que el 61,04% dels projectes aprovats actuen sobre els tres àmbits d’actuació, seguit
de lluny pels que actuen a dos àmbits (26,62%) i dels que actuen a un àmbit (12,99%). Si
observem per separat, els projectes de les associacions/fundacions també incideixen en la seua
majoria als tres àmbits (56,80%), seguit pels que incideixen a dos àmbits (28,80%) i en tercer lloc
pels que actuen a un àmbit (14,40%). Pel que fa a les federacions/confederacions, el 79,31% actua en
els tres àmbits, el 13,79% en dos i el 6,90% en un àmbit només.
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Associacions/fundacions
Nre. d’àmbits d’actuació
Sol·licituds
%
aprovades

18
36
71
125

1
2
3
TOTAL

Federacions/confederacions
Sol·licituds
%
aprovades

14,40
28,80
56,80
100

2
4
23
29

Altres
Sol·licituds
aprovades

6,90
13,79
79,31
100

Total
Sol·licituds
aprovades

0
1
0
1

%

20
41
94
154

12,99
26,62
61,04
100

Nombre d'àmbits d'actuació per sol·licitud aprovada (%)
n=155
12,99

1
2
3

26,62
61,04

12. Qualitat dels projectes aprovats
En relació a la qualitat dels projectes aprovats, 155 en total, veiem que l’interval més freqüent ha
sigut entre 70 i 79 punts. La mitjana dels projectes aprovats és de 73,52 punts. Si comparem entre tipus
d’entitat, a simple vista s’intueix unes millors puntuacions per a les federacions/confederacions, ja que el
percentatge de projectes entre 80 i 100 punts és de 34,8 i a les associacions/fundacions de 28%, i el
percentatge de projectes entre 50 i 59 és de 3,45 i a les associacions/fundacions del 19,20%.

Intervals de puntuació

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

Associacions/Fundacions Federacions/Confederacions
Sol·licituds
%
Sol·licituds
%
24
19,20
1
3,45
26
20,80
6
20,69
39
31,20
9
31,03
26
20,80
10
34,48
10
8,00
3
10,34
125
100,00
29
100,00
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Altres
Sol·licituds
0
1
0
0
0
1

Total
Sol·licituds
25
33
48
36
13
155

%
16,13
21,29
30,97
23,23
8,39
100,00
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Nombre de projectes aprovats segons puntuació
n=155
60
50
40
30
20
10
0
50-59

60-69

70-79

80-89

90-100

13. Execució de la concessió
Ja hem exposat el procés de sol·licitud i de concessió de subvencions. Ara examinem l’execució, que
estudia tot el procediment a partir del moment que es publica la resolució de concessió de
subvencions. Per això, tot i que en aquest apartat es mostren les exclusions produïdes en la resolució,
no s’entrarà a explicar-les.

Concessió

Requeriments
Minoracions
Subvencions pagades al 100%
Crèdit pagat
Crèdit minorat
Exclusions en resolució

Concessió
54 projectes
Dades generals d’execució
Quantitat
Unitat
44 Requeriments/ total de concessions
7 Minoracions/ total de concessions
47 Pagades 100%/ total de concessions
518.804,83 € Crèdit pagat/ concedit en resolució
6.195,17 € Crèdit no pagat/ concedit en resolució
29 Exclusions/ total de sol·licituds

A partir de la resolució de concessió, s’han produït dues situacions:
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525.000,00 €

%
81,48
12,96
87,037037037
98,82
1,18
15,03
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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 44 requeriments, que suposen el 81,48% de les subvencions concedides.
- Les minoracions són reduccions del crèdit pagat a l’entitat en relació a la quantitat concedida en la
resolució. S’han produït 7 minoracions, un 12,96% de les subvencions concedides. Els motius de les
minoracions són bàsicament dos:
- 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.).
- La no realització del projecte subvencionat.
És a dir, tota subvenció no utilitzada i tota despesa no justificada o justificada incorrectament suposa la
minoració de la subvenció final concedida. S’han pagat al 100% de la quantitat concedida en la
resolució 47 subvencions, un 87% del total. Així, el crèdit finalment pagat és de 518.804,83 €, un
98,82% de la quantitat concedida en la resolució, 525.000 €.

13. Conclusions
Una vegada realitzada l’anàlisi estadística referent a la convocatòria de subvencions a entitats
ciutadanes, exercici 2018, cal extraure les conclusions següents:
•

De la totalitat de les sol·licituds presentades un 83,94% corresponen a
associacions i fundacions i un 15,03% a federacions i confederacions.

•

En la convocatòria, destinada a entitats ciutadanes, la tipologia dels sol·licitants
és molt diversa. En primer lloc se situen, amb un 29,88% les entitats
relacionades amb problemes de salut, seguides per aquelles relacionades amb
col·lectius en risc d’exclusió social (14,02%) i les relacionades amb la defensa
del territori, medi ambient i patrimoni cultural (12,20%).

•

En l’àmbit provincial es pot observar com la província de València concentra el
63,41% de les sol·licituds, seguit a molta distància per Alacant, amb un
24,39%, i Castelló amb tan sols el 12,20%. Situació que es repeteix amb els
projectes subvencionats.
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Les actuacions i

els mecanismes per al foment de la participació ciutadana i del

teixit associatiu se subdivideix en tres grans grups: a) Accions en matèria de
participació ciutadana; b) Accions adreçades a la millora de la transparència, i
c) Foment de la cooperació interassociativa.
•

El 99,35% dels projectes aprovats s’actua sobre la participació ciutadana, el
80% sobre la millora de la transparència i el 68,39% sobre la cooperació
interassociativa.

•

Dels projectes aprovats, 125 vénen d’associacions i fundacions, 29 de federacions
i confederacions i 1 en el grup «altres».

•

Un 5,5% de les sol·licituds no superen la puntuació mínima de 50 punts. Pel que
fa a la resta, és destacable que el 30% del total de sol·licituds ha obtingut 80
punts o més.

•

Les entitats amb puntuacions mitjanes més altes són les de l’àmbit de la
immigració, refugiats i minories ètniques i les relacionades amb la defensa del
territori, medi ambient i patrimoni cultural.

•

La nota de tall per obtindre subvenció ha estat, per a les modalitats A, B i C,
respectivament: 82,25, 80,40 i 77,05.

•

L’import global de la convocatòria s’ha distribuït en un 80% a les modalitats A i
B i un 20% a la modalitat C.

•

En total, s’ha concedit la subvenció a 54 projectes: 41 per a associacions i
fundacions, la qual cosa suposa un 32% de les sol·licituds aprovades i el 31,69%
de la subvenció sol·licitada, i 13 projectes per a federacions i confederacions, la
qual cosa suposa un 44,83% de les sol·licituds aprovades i el 52,91% de la
subvenció sol·licitada.

•

Si es considera la diferència entre la subvenció sol·licitada dels projectes que
han estat aprovats i la subvenció concedida, s’apreciarà que s’han cobert el
39,80% de les necessitats, la qual cosa suposa un dèficit de finançament de
-794.258,34 €, necessari per a cobrir la demanda de la totalitat dels projectes
aprovats.

•

S’han concedit 525.000 €, dels quals s’han pagat finalment 518.804,83, un
98,82% de la quantitat concedida en la resolució,
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ANNEX I.1. ASSOCIACIONS I FUNDACIONS BENEFICIÀRIES DE LA SUBVENCIÓ

Nº EXP.
ENTITAT
NOM DEL PROJECTE
ACTIVITATS PREVISTES
TPASOC/109/2018 GRUP
D'ACCIÓMés enllà de leader: 1. Jornada de formaicó: la iertiiaicó dcgctal iom a
LOCAL
RURALparticpaicó públcia aitiva al ferramenta de promoicó de la particpaicó rural.
MUNTANYA
món rural
2. VI sesscons dels grups de treball terrctorcals
D’ALACANT
3. Sesscons de treball de les meses seitorcals
4. Segona trobada dels terrctorcs leader de la
iomunctat ivalenicana
TPASOC/102/2018 IMECO INST DEDIPATPO
1. Dcfuscó del projeite
MEDIACIÓN
Y
2. Formaicó c orcentaicó.
CONCILIACIÓN
3. Assessorament c ionsultorca.
4. Consolcdaicons d’aiicons c resultats.
Aproitament d’cmpaite.
5. Segucment c ionsolcdaicó dels
resultats obtnguts c aiicons realctzats.
TPASOC/13/2018 FUNDACIÓ HORTA Centre
Reiursos 1. Pla de Formaicó: iap a un nou model assoicatu
SUD
DE
LA d'enfortment, promoicó de
COMUNITAT
l'assoicaiconcsme
c
la
VALENCIANA
particpaicó.
TPASOC/176/2018 FUNDACIÓ
ESCOLA
VALENCIANA
LA C.V.

Nosaltres, pel ivalenicà
DE

1. Jornada pel ivalenicà: l’eduiaicó ens dcgnciia.
2. Jornades de particpaicó c formaicó en cgualtat.
3. Aiollcda lcngüístia: ens ionecxem.

TPASOC/91/2018

ASSOCIACIÓ
Patracx llançadora
VEÏNAL PATRAIX

1. Llançadora c punt de trobada.

TPASOC/18/2018

ASOCIACIÓN DE
1. Punt d’cnformaicó (amb assessorament de 5
INMIGRANTES Aiicones en materca de traduitors)
DE PAÍSES DE particpaicón icudadana y
transparenica ion poblaicón
EUROPA DEL
rusoparlante en RED.

TPASOC/115/2018 SERVICIO JESUITAPromoicón
de
la 1. Assessorament en ireaicó c gestó assoicativa
A
MIGRANTESparticpaicón de las personas
1. 2. Cursos c tallers de formaicó en particpaicó,
ESPAÑA-SJM
mcgrantes y otros ioleitivos assoicaiconcsme c elaboraicó de projeites d’aiicó
ESPAÑA
en rcesgo de exiluscón a soical.
traivés de asoicaiconcsmo.
2. 3. Elaboraicó de base de dades d’assoicaicons
cmmcgrants C.V. c dcfuscó de les seues aitivctats.
TPASOC/167/2018 ASSOCIACIÓ
Projeite de particpaicó 1. Enfortment del tecxct assoicatu
IMPULS
icutadana c enfortment del 2. El joi de taula iom a ecna d'eduiaicó en la
particpaicó
tecxct assoicatu
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TPASOC/181/2018

AGRICOLOG
IA
RECUPERA

TPASOC/132/2018 FUNDACIÓ
TRIANGLE JOVE

Jornades formatives en particpaicó c
transparènica
4. Campanya de iaptaicó de persones assoicades
5. Canals de particpaicó onlcne
La particpaicó públcia iom a 1. Propostes c respostes: la zonciiaicó de l'espac del
base de la planciiaicó pari agrarc del Gcrona
terrctorcal: el pari agrarc de la
Vall del Gcrona
Tecxcm particpaicó 2.0

TPASOC/186/2018 ASOC COMARCALPromoiver
una
AFECTADOS
posctiva ''APAC''
CÁNCER
TPASOC/49/2018

MESURA

3.

1. Trobada patronat fundaicó trcangle joive
prcmaivera
2. Trobada patronat fundaicó trcangle joive estu
3. Trobada patronat fundaicó trcangle joive tardor
4. Aplei de ionsells loials de la joiventut
5. Formaicó per a la particpaicó
6. Pla estratègci c pla de iomunciaicó de la fundaicó
trcangle joive.

cmagen 1. Taller de ivoluntarcat oniològci

Nostre Acre

1. Mapa d’aitors cmplciats
2. Jornada de particpaicó icutadana NOSTRE AIRE
3. Dcsseny Plataforma WEB NOSTRE AIRE
TPASOC/12/2018 ASOC
Afaivorcr
la
particpaicó 1. Dcfuscó.
VALENCIANA DEicutadana des d’AVAFI
2. Implciaicó de soics c sòices en tasques d’AVAFI.
AFECTADOS
3. Senscbclctzaicó món assoicatu.
FIBROMIALGIA
4. Atenicó, superivcscó c suport.
5. Tallers formatus.
TPASOC/131/2018 CASDA
Empoderament
1. Aitivctats de suport emoiconal c psciològci c
ASOCIACIÓN
bco/pscio/soical/laboral en sanctàrces
CIUDADANA
persones amb VIH o scda per
CONTRA EL SIDAla cntegraicó c particpaicó
DE CASTELLÓ
soical
TPASOC/10/2018

TPASOC/46/2018

ASOC
RETINA
COMUNIDAD
VALENCIANA

Dcssenyar el pla d’aiicó
per a fomentar la
particpaicó
de
la
icutadanca c de les
persones afeitades per
E.D.R.

1. Reuncó per l’estudc del programa.
2. Aiollcda, entreivcstes c aplciaicó de reiursos.
3. Preparaicó c dcfuscó del projeite.
4. Mcllora del funiconament cntern de
l’assoicaicó.
5. Formaicó en particpaicó icutadana, ivaloraicó c
aivaluaicó de les aitivctats.

Proyeito de fortaleicmcento 1. Realctzaicó d'ctnerarcs cndcivcdualctzats d'cniluscó
ASOCIACION
DE FAMILIAS Y de la particpaicón icudadana soic-laboral.
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a traivés

de la cniluscón 2. Tallers formatus d'ecnes c habclctats bàscques per
PESONAS
soico-laboral
de personas a la ieria d'oiupaicó.
SORDAS DE LA
ion
dcsiapaicdad
audctiva
PROV
3. Dcfuscó, senscbclctzaicó, cnformaicó sobre
2018
DE
l'Assoicaicó c foment de la iooperaicó
CASTELLÓN
cnterassoicativa.
4. Aitualctzaicó c reedcicó de la Guca de Reiursos de
la Dcsiapaictat Audctiva de la Proivínica de Castelló.
TPASOC/182/2018 PEGO VIU
El paper de l'assoicaiconcsme 1. Identiiaicó d'agents terrctorcals en la dcfuscó c
en la particpaicó aitiva dels aivaluaicó del PRU.
models de gestó terrctorcal 2: EL PRUG Més enllà del Pari Natural de LA Marjal
DE Pego Olciva.
sostencble
3. Modalctats de iustòdca aitiva del terrctorc
TPASOC/184/2018 ASOC
DE
Fem barrc
1. Formaicó de l’equcp de treball de
VECINOS
l’assoicaicó.
RAVAL NOU
2. Augmentar el nombre d’assoicats
Y
CALLES
ADYACENTES
DE ELX
TPASOC/166/2018 FUNDACIÓ
SAMBORI
COMUNITAT
VALENCIANA

Premc Samborc – fase 1. Premc Samborc – fase iomarial
iomarial

TPASOC/75/2018

ASSOCIACIÓ
Programa de foment de la 1. Taniada organctzativa de dcagnòsti cntern
CÍVICA
particpaicó, treball en xarxa
VALENCIANA
c aiiesscbclctat 2.0
TIRANT LO BLANC

TPASOC/59/2018

ASOCIACIÓN
Particpaicón y fomento del 1. VI Jornades sobre DCA «Tornant a
DAÑO CEREBRALasoicaiconcsmo en personas ivcure».
ADQUIRIDO
DEion DCA.
2. Exposcicó iultural «la mcrada del dany
ALICANTE
ierebral»

TPASOC/72/2018

TPASOC/26/2018

3. Particpaicó aitiva de soics a traivés de
la iaptaicó c senscbclctzaicó.
4. Amplcaicó del scstema de gestó de
qualctat.
1. Itnerarcs icutat c terme de Castelló
FUNDACIÓ
Castelló eduia
2. Ccile de ionferènices c exposcicons icentiques.
CÀTEDRA ENRIC
3. Ajudes projeites d’cnnoivaicó
SOLER I GODES
4. L’esiola fa ràdco.
5. L’esiola ianta.
6. Voluntarcat lcngüísti.
7. La setmana dels projeites c mostra d’expercènices
eduiatives.
8. Relaicona’t. Nous entorns d’aprenentatge de les
arts c la iultura.
COTLAS
Centro de particpaicón 1. Informaicó.

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

TPASOC/140/2018

2. Proiés de iertiiaicó de qualctat d’enttat.
3. Atenicó a assoicaicons c responsables
d'assoicaicons.
4. Cursos de formaicó per a ús de les TICS
5. Suport c orcentaicó admcncstrativa a la icutadanca
6. Dcfuscó
7. Formaicó
Programa
de
foment
de
la
FUNDACIÓ NEXE
1. Foment de la particpaicó cnterna a la Fundaicó
DE
LA particpaicó 2018
Nexe: els Labs o grups de treball.
COMUNITAT
VALENCIANA

CRUZ ROJACreaicó
c
enfortment 1. Aiicons d'cnformaicó, dcfuscó c senscbclctzaicó a la
ESPAÑOLA
d'espacs de particpaicó loialicutadanca en general sobre la labor de Creu Roja c
de Cruz Roja: punts de sobre totes les posscbles formes de iol·laboraicó de
la icutadanca.
presènica loial
2. Reuncons amb els ajuntaments c altres agents
soicals
3. Suport en les gestons admcncstratives cncicals per
a la posscble posada en marxa dels punts de
presènica loial
4. Formaicó bàscia, suport c aiompanyament a les
persones promotores del PPL
5. Obertura formal dels Punts de Presènica Loial
(PPL).
6. Elaboraicó d'un senzcll c realcsta pla d'aiicó anual
del nou PPL, adequat a les neiessctats cdentiiades
en l'entorn c a les iapaictats loials
7. Elaboraicó d'un senzcll c realcsta pla d'aiicó anual
del PPL excstent, adequat a les neiessctats
cdentiiades en l'entorn c a les iapaictats loials
8. Formaicó, suport c aiompanyament als ivoluntarcs
c iol·laboradors que gestonen el PPL
9. Dcfuscó de la presènica de CRE c sobre les dciverses
formes de particpaicó c iol·laboraicó
10. Elaboraicó de memòrces anuals, en els formats
que es iveuen més ionivencents, perquè la icutadanca
ionega les aitivctats realctzades pel PPL
TPASOC/142/2018 ASOCIACIÓN
Desenivolupament d'una app 1. Desenivolupament d'una app cnteraitiva ASAFAN.
ALICANTINA
DEcnteraitiva ASAFAN per a
FAMILIAS
dcsposctus mòbcls.
NUMEROSAS
TPASOC/118/2018

TPASOC/104/2018 ASOCIACIÓN
QUERA
TPASOC/137/2018

ASSOCIACIÓ
CIUTADANIA

L'apoderament de la cnfànica 1. Dcnamctzaicó del ionsell muncicpal d'cnfànica c
a traivés del ionsell de adolesiènica.
particpaicó cnfantl
La
iomunciaicó:
ecna 1. Coniverses obertes.
d'apoderament
de
la 2. Dca cnternaiconal del Dret a saber.
I
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icutadanca

COMUNICACIÓ

TPASOC/183/2018

ARTE
PRO
ENTENDIMIENT
O CULT CIRCO
VALEN

APEC Particpa

3. Taller de ràdcos assoicatives.
4. PROJECTE QDD: Què dcu el Dcarc? Dcivulgaicó dels
reiursos per al foment del tecxct assoicatu ivalenicà.
1. Gestó legal c de la particpaicó.
2. Més que icri.

TPASOC/114/2018 TINDAYA
EDUCACIÓN

Particpaicón, transparenica 1. Informe del dcagnòsti de l'enttat
y buen gobcerno
2. Presentaicó de l'cnforme c pla d'aiicó
3. Desenivolupament d'un protoiol de
transparènica c iomunciaicó
4. Aplciaicó de mesures c reiomanaicons
5. Curs de formaicó en particpaicó,
transparènica c bon goivern
6. Adequaicó de la pàgcna web c xarxes
soicals
7. Segucment del projeite
TPASOC/116/2018 ASOCIACIÓN
Mayor
cniluscón,
1. Semcnarc sobre ivcolènica de gènere
PROTED
mayor cgualdad
2. Semcnarc: "Major cgualtat d'oportunctats"
3. Semcnarc: "Entendre la dcferènica"
TPASOC/152/2018 LA FINESTRA NOU Fcnestra
cnilusciva
1. Preparaicó del projeite.
CIRC
2018
2. Formaicó.
3. Creaicó
4. Exhcbcicons.
TPASOC/158/2018 JUGADORES
Mejora de la cmagen
1. Xarrades en assoicaicons soicals, sanctàrces,
REHABILITADOS
soical de "Nueiva
iulturals c eduiatives.
NUEVA VIDA
ivcda"
TPASOC/50/2018

SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
DEL
PAÍS
VALENCIANO

TPASOC/81/2018

PSICÓLOGOS SIN
FRONTERAS
ESPAÑA

Fomento
de
la
particpaicón
icudadana
faivoreicendo
el
cmpaito soical de las
entdades.
Coneitando las redes
de apoyo.
Dale alas a tu
solcdarcdad:
moivclízate por el
dereiho a la atenicón
psciológcia
para
todas las personas

1. Dcagnòsti, anàlcsc c ivcscbclctzaicó de la Xarxa
de Suport Assoicativa.

1. Tallers de particpaicó icutadana c
assoicaiconcsme
2. Campanya cnformativa «L’atenicó psciològcia
saliva ivcdes».
3. Trobades de ivoluntarcat.
4. Pla d’cgualtat.
5. Curs de ioordcnadors de ivoluntarcat.
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TPASOC/27/2018
ASOC
DE

FAMILIARES
DE
PERSONAS CON
ALZHEIMER
DE
VILLENA

Apoyando
asoicaiconcsmo

el

TPASOC/77/2018

ASOC PARKINSON
GANDIA SAFOR

Suma’t al Parkcnson.
Moivcment assoicatu c
particpaicó
icutadana
en
Parkcnson.

TPASOC/4/2018

ASOCIACIÓN
PARA LA LUCHA
CONTRA
LAS
ENFERMEDADES
DEL
RIÑÓNCASTALLA

Fomento
de
la
particpaicón
e
cnterrelaicón
del
ioleitivo renal y de la
transparenica
de
ALCER Castalca.

TPASOC/24/2018

ASSOCIACIÓ
VALENCIANA
PERSONES
SORDES

Creaicón de red de
trabajo, mejora de la
transparenica y la
particpaicón.

DE

1. Reuncó mensual per a nous soics.
2. Creaicó del iarnet de soic AFA Vcllena.
3. Jornada cnformativa per a soics antis.
4. Creaicó de iomcsscons de treball per a soics.
5. Confeiicó reivcsta «La Brújula».
6. Taules dcivulgatives c de transparènica en
Vcllena c iomaria.
1. II Eniontre d'assoicaicons de Parkcnson de la
C.V.
2. Jornades Dca mundcal del Parkcnson.
3. Creaicó d’ecna iomunciativa per mcllorar la
qualctat de ivcda.
4. Aiicons formatives.
5. Dcfuscó a traivés d’ecnes iomunciatives on-lcne
c of-lcne.
1. Punts d’ALCER Castalca en els ientres de
dcàlcsc c hospctals.
2. Formaicó cnternet c xarxes soicals.
3. Dcfuscó de serivecs c aitivctats d’ALCERCastalla.
4. Foment de la particpaicó.
5. Jornades proivcnicals ALCER Castalla.
6. Aiicons de transparènica.
1. Curs de ireaicó c gestó de pàgcnes web.
2. Espac particpatu.
3. Formaicó en matèrca d’assoicaiconcsme c
particpaicó.
4. Audctorca iomptable externa.
5. Teatre en llengua de scgnes.
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ANNEX I.2.
SUBVENCIÓ
Nº EXP.

FEDERACIONS

I

CONFEDERACIONS

BENEFICIÀRIES

DE

LA

ENTITAT

NOM
DEL
ACTIVITATS PREVISTES
PROJECTE
TPASOC/64/201 CALCSICOVA.
Particpaicón
1. Formaicó per a la particpaicó ivoluntàrca en el
8
icudadana en redes de tecxct assoicatu del VIH c la scda en la Comunctat
organczaicones
en Valenicana
respuesta al VIH, scda 2. Reuncons de les Comcsscons Seitorcals de Treball
y Hepatts.
3. Cursos de formaicó per al treball en xarxa
4. Aitivcsme 3.0. Aitualctzaicó c mantencment de
web c xarxes soicals
5. Particpaicó icutadana en l'àmbct del VIH, scda c
hepatts .
1.
Formaicons c assessorces a persones dcrcgents
TPASOC/87/2
FEDERACIÓN
DE Particpaicó en el
assoicatives
018
CASAS
DE
LA temps llcure a iases
2. Trobades assoicatives, reuncons c assemblees
JUVENTUD DE LA CV
de joives
3. Edcicó de matercal de dcivulgaicó, cdenttat c
idelctzaicó
4. Expercènices d'aprenentatge serivec
5. Reirea
6. Expercènices d'aprenentatge serivec
TPASOC/175/
2018

ECOLOGISTES
ACCIÓ
DEL
VALENCIÀ

EN
PAÍS

TPASOC/180/
2018

FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS
D'ESTUDIANTS - FADES

TPASOC/56/2
018

FEDERACIÓN
DE
TRIATLÓN Y DEPORTE
COMBINADO DE LA CV

TPASOC/36/2
018

COASVECA

Info-Alzhecmer

1.Info-Alzhecmer

la 1. Suport a les enttats federades c foment de la
particpaicó.
de
2. Formaicó en assoicaiconcsme.
3. Foment de la transparènica entre l’estudcantat.
4. Assessorament a l’estudcantat ivalenicà en
matèrca d’assoicaiconcsme
5. Pla de Particpaicó
Trabajo en red en 1. Consolcdaicó xarxes Trcivoluntarcat 2017
la
gestón
de 2. Amplcaicó de xarxes d’Enttats Col·laboradores.
3. Vcscbclctzaicó d’aiicons c resultats.
trcivoluntarcat
4.Elaboraicó de matercals per a formaicó de
ivoluntarcat.
5.Exeiuicó de punts antercors
6. Grau de permanènica del ivoluntarcat.
Foment
de
particpaicó
l’estudcantat

Particpaicón
Ccudadana 2018

1. Ús de l'admcncstraicó eleitròncia en les enttats
icutadanes iom a ianal particpatu c de
transparènica. Foment de les TIC iom a ecna de
treball.
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2. Assessorament, Gestó c Adaptaicó de les enttats
icutadanes per a la gestó cnterna de les seues
assoicaicons c formaicó dels seus assoicats.
3. Formaicó d'enttats icutadanes c de icutadanca.
4. Jornades Saludables c Sanctàrces 2018.

TPASOC/38/2
018

FEDERACIÓ
D'ESCOLTISME
VALENCIÀ

TPASOC/170/
2018

FEDERACIÓN
DE
CENTROS JUVENILES
DON BOSCO DE LA CV

5. Jornades per a fomentar repoblaicó c particpaicó
icutadana als pobles de Castelló.
L'esioltsme en la 1. Curs "Gestó d'agrupaments siouts"
2. Aitivctats de l’equcp de iomunciaicó de la FEV
Comunctat
3. Blog "Siout Press"
Valenicana:
Foment
de
la 4. Campanya de iaptaicó de persones ivoluntàrces
particpaicó c el
ivoluntarcat
Promoicó
c 1. La transparènica dcgctal de la Federaicó c les
seues enttats loials.
senscbclctzaicó de
2.
Les Xarxes Soicals; espac per a la promoicó de
l'assoicaiconcsme,
l'assoicaiconcsme
c la particpaicó icutadana.
la
particpaicó
3.
L'Intranet,
espac
per a la gestó de les
icutadana
c
la
Assoicaicons Juivencls
iultura
de
la
4. Aiompanyament c audctorca a assoicaicons
transparènica.
juivencls.
5. Guca Tresorerca c Seiretarca de les enttats loials
6. Jornades de senscbclctzaicó c formaicó en
particpaicó icutadana c, transparènica en les
nostres assoicaicons

1. Consttuicó de l'Àrea de la Dona en CAVE-COVA.
2. Anàlcsc d’cmpaites ambcentals en poblaicons
exposades a iontamcnats atmosfèrcis.
3. Reivcscó mèdcia a la Salut Públcia Valenicana.
4. Pla de ionsolcdaicó organctzativa: els punts
iveïnals de Castelló, Alaiant c Valènica.
5. Esiola iveïnal
6. Medcaicó iveïnal.
TPASOC/68/2
FEDERACIÓN
DE Particpaicón
y 1. Transparènica c bon goivern.
2. Noives teinologces. Formaicó.
018
AA.VV. VALENCIA
transparenica3.Gabcnet de premsa. Vcscbclctzaicó. Foment de
moivcmcento
l’assoicaiconcsme.
iveicnal
4. Xarxa iontra la descgualtat.
5. Formaicó en transparènica c particpaicó.
6. Col·laboraicó entre cnsttuicons c enttats.
TPASOC/178/20 OBSERVATORI CIUTADÀFortaleicmcento de la1. Segucment, anàlcsc c dcivulgaicó de polítques
18
CONTRA LA CORRUPCIÓ iapaicdad de aiicónpúblcques
de la soicedad icivcl2. Informaicó per a la particpaicó icutadana iontra
ivalenicana frente a lala iorrupicó
Corrupicón
TPASOC/88/2
018

CONFEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES
VECINALES DE LA CV

Reforçament del
tecxct soical iveïnal c
particpatu a la
Comunctat
Valenicana.
L’apoderament de
les dones iveïnals.
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TPASOC/78/201 FEDERACIÓN ASPACE CV
8

"MÍRAME"

3. Identiiaicó, anàlcsc, elaboraicó c dcivulgaicó de
bones pràitques d'aiicó icutadana iontra la
iorrupicó
4. Enfortment de la iol·laboraicó cnterassoicativa
1. Presentaicó del projeite
2. Tallers de fotograia
3. Impresscó c muntatge
4. Exposcicó
5. Aivaluaicó

TPASOC/161/20 XARXA
INCLUSIÓ
1. Semcnarc iontnu de ioordcnaicó c planciiaicó
EAPNCV, particpaicón
18
SOCIAL CV -EAPN
en xarxa per a la cniluscó.
en red para la
cniluscón soical de 2.Semcnarc iontnu de ioordcnaicó c planciiaicó
personas en rcesgo de en xarxa per a l'oic cniluscu
pobreza y/o exiluscón 3. Comunciaicó c senscbclctzaicó per a la cniluscó
c particpaicó en xarxa.
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