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2.544.264
habitants

«Al 2018 incrementarem les ajudes socials,
la inversió i l’autonomia dels municipis
valencians, a més de consolidar l’aposta
per la gestió transparent.»

266

Jorge Rodríguez
President de la Diputació

municipis

473

milions d’euros

Objectius principals:
Eficiència en la gestió i simplificació de tràmits.
Millora del finançament dels municipis.
Contenció del deute i equilibri econòmic.
Autonomia dels ajuntaments per a decidir la destinació dels recursos.
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Eficiència en la gestió
25€

¿En què es gasten els diners?

22€

Principals àmbits

4

10€
8€

1€

1€
Joventut
i esports

2€

Turisme

2€

Altres serveis

2€

Assessorament i
cooperació municipal

22.683.847 €

2€

Modernització i
noves tecnologies

Àrea de cultura

2€

Medi ambient i
cicle de l’aigua

36.190.468 €

2€

Hospital Psiquiàtric
i benestar social

Funcionament dels serveis generals i altres programes

3€
Cultura, museus
i teatres

45.287.915 €

4€

Gestió de tributs
i hisenda

Hisenda, gestió tributària i amortització de deute

4€
Funcionament dels
serveis generals

60.203.704 €

Conservació
del patrimoni

Prevenció d’incendis i medi ambient

Amortització de deute

65.121.458 €

4€
Xarxa de carreteres

Xarxa de carreteres i gestió i conservació del patrimoni

Bombers i brigades forestals

84.360.461 €

Hospital General de València

Cooperació i assistència a municipis i comarques

Centres
educatius

6€

159.065.558 €
Transferències a ajuntaments

Benestar social, sanitat, educació, joventut i esports

De cada 100€
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Millora del finançament dels municipis
Transferències a ajuntaments:
¿Com es repartixen?

117.279.760 €
7.005.000 €

Manteniment
i millora d’escoles
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35.000.000 €

20.600.000 €

12.252.558 €

PLA SOM de serveis
i obres municipals

Fons de cooperació municipal

Programes municipals
de serveis socials generals

6.000.000 €
Pla de camins

2.110.000 €

Ajudes a
la contractació de
tècnics municipals

5.600.000 €
Construcció
i reforma de
centres socials

2.000.000 €

Ordenació forestal
i prevenció d’incendis i biodiversitat

3.650.000 €
Pla d’ocupació

1.740.000 €

Programes
de medi ambient

3.254.100 €

SARC - Assistència
i recursos culturals

1.400.000 €
Formació

2.690.000 €

Protecció del
patrimoni moble
i immoble

1.000.000 €
PLA SOM
Mancomunitats

2.377.500 €

Programes
de benestar social

1.000.000 €

Reparació de danys
d’incendis
i inundacions

2.200.000 €

Recursos
hidràulics - Pla
contra la sequera

1.000.000 €
Foment i suport
a les activitats
esportives
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Contenció del deute i equilibri econòmic
Evolució del deute de la Diputació (en milions d’euros)
380

355

384

Reducció de la despesa financera (en milions d’euros)
En set anys, el deute
s’ha reduït a menys de la meitat.

6,31
5,38

266
218

8

2011

2012

2013

2014

2015

En set anys
hem deixat de donar més de
quatre milions d’euros
als bancs per a invertir-los
en les persones.

3,91
188

2016

158

2017

133

2018

2,96

-247 milions d’euros (65%)

1,78

2011

2012

2013

2014

2015

1,43

2016

0,98

2017
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Autonomia dels ajuntaments
per a decidir la destinació dels recursos
2014 - 2015

89

milions
d’euros

10

Pla de mobiliari urbà, Pla de nuclis
PPOS, Plans LED
Pla d’actuacions programades
Plans d’eficiència energètica
PAMU, PIPJ, PCRC
Pla de locals musicals
Pla de béns immobles

2016 - 2017

Ajudes arbitràries

-88.37%

Ajudes reglades

+71,87%
83,9

milions d’euros

262

milions
d’euros

34,4

milions d’euros
Fons de Cooperació Municipal
PPOS (SOM), IFS
Pla d’ocupació municipal
Pla de béns immobles
Pla de camins rurals
Pla de locals musicals

23,6

milions d’euros

4

milions d’euros

2014

2017

2014

2017

11

/DiputaciodeValencia

@dipvalencia

