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AÍN, ALBOCÀSSER, ALCALÀ DE XIVERT, L’ALCORA, ALCUDIA DE VEO, ALFONDEGUILLA, ALGIMIA 

DE ALMONACID, ALMASSORA, ALMEDÍJAR, ALMENARA, LES ALQUERIES, ALTURA, ARAÑUEL, ARES 

DEL MAESTRAT, ARGELITA, ARTANA, ATZENETA DEL MAESTRAT, AYÓDAR, AZUÉBAR, BARRACAS, 

BEJÍS, BENAFER, BENAFIGOS, BENASSAL, BENICARLÓ, BENICÀSSIM, BENLLOC, BETXÍ, BORRIANA, 

BORRIOL, CABANES, CÀLIG, CANET LO ROIG, CASTELL DE CABRES, CASTELLFORT, CASTELLNOVO, 

CASTELLÓ DE LA PLANA, CASTILLO DE VILLAMALEFA, CATÍ, CAUDIEL, CERVERA DEL MAESTRE, 

CHÓVAR, CINCTORRES, CIRAT, CORTES DE ARENOSO, COSTUR, LES COVES DE VINROMÀ, CULLA, 

ESLIDA, ESPADILLA, FANZARA, FIGUEROLES, FORCALL, FUENTE LA REINA, FUENTES DE AYÓDAR, 

GAIBIEL, GELDO, HERBERS, HIGUERAS, LA JANA, JÉRICA, LA LLOSA, LLUCENA, LUDIENTE, LA MATA 

DE MORELLA, MATET, MONCOFA, MONTÁN, MONTANEJOS, MORELLA, NAVAJAS, NULES, OLOCAU 

DEL REY, ONDA, OROPESA DEL MAR, PALANQUES, PAVÍAS, PEÑÍSCOLA, PINA DE MONTALGRAO, 

LA POBLA DE BENIFASSÀ, LA POBLA TORNESA, PORTELL DE MORELLA, PUEBLA DE ARENOSO, 

RIBESALBES, ROSSELL, SACAÑET, LA SALZADELLA, SAN RAFAEL DEL RÍO, SANT JOAN DE MORÓ, 

SANT JORDI, SANT MATEU, SANTA MAGDALENA DE PULPIS, SEGORBE, LA SERRATELLA, SIERRA 

ENGARCERÁN, SONEJA, SOT DE FERRER, SUERAS, TALES, TERESA, TÍRIG, TODOLELLA, TOGA, TORÁS , 

EL TORO, TORRALBA DEL PINAR, LA TORRE D’EN BESORA,  LA TORRE D’EN DOMÉNEC, TORREBLANCA, 

TORRECHIVA, TRAIGUERA, LES USERES, VALL D’ALBA, VALL DE ALMONACID, LA VALL D’UIXÓ, 

VALLAT, VALLIBONA, VILAFAMÉS, VILAFRANCA, VILANOVA D’ALCOLEA, VILAR DE CANES, VILA-REAL, 

LA VILAVELLA, VILLAHERMOSA DEL RÍO, VILLAMALUR, VILLANUEVA DE VIVER, VILLORES, VINARÒS, 

VISTABELLA DEL MAESTRAT, VIVER, XERT, XILXES, XODOS, ZORITA DEL MAESTRAZGO, ZUCAINA.

Catí, 7 d’octubre
Sant Mateu, 14 d’octubre
Moncofa, 21 d’octubre
Borriol, 28 d’octubre
L’Alcora, 4 de novembre
Altura, 6 de novembre
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• Reunions del president amb més 
de 50 alcaldesses i alcaldes en el 
Palau Provincial.

• Trobades amb més de 230 
representants de la societat civil. 

• Visites del president a més de 75 
municipis de totes les comarques.

• Constants desplaçaments pel 
territori dels 14 diputats de l’equip 
de govern.

• Reunions amb més de 100 
alcaldesses i alcaldes en les huit 
comarques per a preparar els 
pressupostos.

• Aprovació d’un pressupost per 
a 2020 de 148,9 milions d’euros, 
que suposa un increment del 3,9% 
respecte a l’any anterior.

• Incorporació de les aportacions 
de l’oposició a uns comptes que 
es van aprovar sense cap vot en 
contra.

• Col·laboració amb totes les 
institucions: convenis i actuacions 
conjuntes amb les diferents 
conselleries de la Generalitat 
Valenciana, les diputacions 
de València, Terol, Tarragona, 
Barcelona, Girona i Lleida, entre 
altres.

• Aprovació de més de 20 
declaracions institucionals des de 
juliol de 2019, enfront de les 11 
que es van aprovar en 2018, 15 en 
2017 i únicament 5 en 2016.

1. Proximitat i Diàleg
Estar al costat dE la ciutadania i Els ajuntamEnts,
apostant pEl consEns
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• Transferència de 18 milions 
d’euros als municipis de 
manera directa.

• 12,3 milions a través del nou 
Pla 135 d’Obres i Serveis. 

• 5,6 milions amb l’aportació 
de la Diputació, per 
primera vegada, al Fons de 
Cooperació Municipal, de 
naturalesa incondicionada i 
no finalista.

• Avançament de més de 
53 milions d’euros als 
ajuntaments, una xifra rècord 
per a dotar de liquiditat a les 
corporacions locals.

• Més autonomia dels 
ajuntaments en el nou Pla 
135.

• Millora del repartiment de 
fons amb una discriminació 
positiva cap als pobles de 
menor grandària i recursos.

• Increment fins al 50% del 
percentatge de la subvenció 
que es pot dedicar a 
despesa corrent, donant als 
ajuntaments més decisions 
de despesa.

• L’excedent generat per les 
baixes en les licitacions es 
queda, per primera vegada, 
als ajuntaments en lloc 
d’haver de retornar-ho a la 
Diputació.

2. municiPalisme i caPacitat De Decisió
invErtir més fons pEr als municipis i quE Ells puguEn dEcidir

• Resposta immediata de la 
Diputació a la pandèmia en tots 
els nivells.

• Flexibilització del període 
de pagament dels impostos 
municipals.

• Devolució i compensació de les 
taxes dels serveis provincials 
suspesos.

• Revisió de tots els terminis de les 
línies de subvenció.

• Reforç de l’atenció als usuaris dels 
3.300 beneficiaris del servei de 
teleajuda.

• Distribució entre els ajuntaments 
de manera gratuïta de màscares i 
material de protecció i desinfecció 
per als treballadors essencials, 
valorat en 250.000 euros.

• Coordinació d’una gran compra 
que va facilitar que 129 
ajuntaments de la província 
pogueren adquirir 368.000 

màscares en un moment de gran 
escassetat global.

• Realització de 468 desinfeccions 
en 117 municipis i 15 pedanies per 
part dels bombers professionals, 
forestals i voluntaris del Consorci 
Provincial. 

•  Inversió de 18.500 euros per 
a l’adquisició de 10 canons 
generadors d’ozó desinfectant 
i 9 autobombes de 100 litres 
d’autonomia.

• Distribució per part dels voluntaris 
de Protecció Civil de medicines 
per als malalts de càncer que són 
tractats a l’Hospital Provincial. 

• Pla Respon: aportació de 120.000 
euros per a atendre les persones 
vulnerables en municipis de 
menys de 6.000 habitants, amb el 
qual Creu Roja ha entregat un total 
de 1.500 kits de menjar i higiene 
personal a 466 persones.

gEstionar l’EmErgència sanitària dEs dEl primEr momEnt, 
sEnt ExEmplE nacional 

3. resPosta a la crisi De la coviD
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4. Pla reactiva castelló

• Contempla mesures valorades 
en 9 milions d’euros.

• Fons COVID de 3 milions d’euros 
per a ajudes als ajuntaments.

• Pla de defensa del sector 
turístic dotat amb 2,8 milions 
d’euros: línia d’ajudes a 
municipis turístics, subvencions 
extraordinàries per a impulsar la 
Ruta del Sabor i campanyes per 
a posicionar la província com a 
destí segur.

• Bestreta de tresoreria de 3 
milions d’euros per a donar 
liquiditat als ajuntaments.

• Inversió de 390.000 euros en 
dues campanyes de promoció 
del comerç local i de les 
empreses de l’interior.

• Mesures sectorials per a ajudar 
a reactivar a l’economia de la 
província i protegir als sectors 
més vulnerables de la societat.

consEnsuat amb grups polítics, EmprEsaris i sindicats 
pEr a supErar la crisi 

5. temPoral glòria 
586.000 Euros pEr a 
rEspondrE immEdiatamEnt 
amb ajudEs

• Més de 350 actuacions 
immediates en la costa i 
l’interior per part del Consorci 
Provincial de Bombers per a 
obrir vials i rescat de més de 50 
persones afectades.

• Aportació de 376.000 euros 
perquè els ajuntaments feren 
front al reforç de personal i la 
contractació de maquinària.

• Aprovació d’una línia d’ajudes 
de 210.000 euros perquè 
els ajuntaments pogueren 
escometre l’obertura de vials, 
neteja viària, contractació 
de maquinària i reposició 
d’infraestructures.
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6. Benestar social
augmEnt dEl prEssupost social

• Inversió de 5,7 milions en Benestar 
Social per a contribuir a la millora 
de la qualitat de vida de les 
ciutadanes i els ciutadans, la qual 
cosa suposa un increment de 2 
milions d’euros respecte a l’exercici 
anterior.

• Augment de les subvencions als 
ajuntaments de 1,4 a 1,7 milions, 
dotant als municipis de més 
autonomia perquè decideixen el 
destí d’aquests fons.

• Progressiva eliminació del convenis 
singulars i implantació d’un nou 
sistema de subvencions perquè 
els ajuntaments i la societat civil 
puguen accedir en igualtat de 
condicions a aquestes ajudes.

• Posada en marxa de 10 
nous serveis de promoció de 
l’autonomia personal (unitats de 

respir), que sumen un total de 89, 
i regularització dels mateixos per a 
donar-los cobertura legal.

• Reforç dels escoles matineres, les 
polítiques d’envelliment actiu i el 
transport en el medi rural.

• Traspàs a la xarxa autonòmica del 
Centre d’Acolliment de Menors de 
Penyeta, que era una competència 
impròpia i es trobava en una 
situació irregular.

• Impuls a la creació d’un nou 
Institut d’Investigació Sanitària,a 
través de la Fundació Hospital 
Provincial de Castelló, per a situar 
a la província a l’avantguarda 
de la investigació biomèdica i 
la innovació i que serà a més 
un motor de coneixement i un 
revulsiu per a l’ocupació.

7. igualtat
implEmEntar la pErspEctiva dE gènErE En la gEstió diària

• Impuls del Pla d’Igualtat, que 
arriba amb més d’una dècada 
de retard, després de l’aprovació 
en 2007 de la Llei d’Igualtat 
efectiva de dones i homes.

• 40.000 euros per a la concessió 
d’ajudes destinades a 
l’elaboració de plans d’igualtat 
en ajuntaments de la província 
de menys de 10.000 habitants.

• Participació, per primera 
vegada de manera oficial, en la 
celebració del 8 de març, Dia 
Internacional de la Dona, i en 
la commemoració del 25 de 
novembre, Dia Internacional 
de l’Eliminació de la Violència 
Contra la Dona.

• Celebració, també per primera 
vegada, el 28 de Juny, del 
Dia Internacional de l’Orgull 
LGTBI+, reconeixent la igualtat 
de drets de les persones amb 
independència de la seua 
condició sexual.
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8. inversió en el territori
posada En marxa dE polítiquEs pEr a fEr front al rEptE 
dEmogràfic

• Inversió de 45 milions d’euros 
en desenvolupament rural i 
despoblació, un pressupost 
transversal per a millorar la 
quantitat i la qualitat dels serveis 
que es presten a l’interior.

• 4,9 milions d’euros per a 
actuacions de conservació i 
modernització en pràcticament 
tota la xarxa viària provincial.

• 237.000 € per a reactivar les 
quatre plantes de purins que es 
trobaven en desús.

• Recuperació del Pla d’Ocupació i 
augment en la seua dotació fins 
als 850.000 euros, que suposen 
200.000 euros més que en 2018.

• Reforç del Pla Ceràmic: 400.000 
euros per a estimular l’ús de la 
ceràmica als carrers i les places 
de les nostres ciutats i pobles, un 
20% més que l’any anterior.

• Inversió de 2,7 milions d’euros 
en la modernització del Consorci 
Provincial de Bombers: adquisició 
de nous vehicles, construcció d’un 
nou parc de bombers voluntaris 
de Benassal, etc.

• 120.000 euros en subvencions 
a municipis de la província de 
menys de 200 habitants per a la 
creació de botigues multiservei.

• 120.000 euros en ajudes per a 
l’adequació i millora d’espais 
municipals per a l’emprenedoria 
en localitats de menys de 5.000 
habitants.

• Més de 536.000 € per a foment 
de la emprenedoria, amb ajudes 
del POEJ, formació, Move Up, 
Órbita, Emprendre en femení i 
una part de la subvenció d’accions 
innovadores.

9. sosteniBilitat i meDi natural
un modEl dE província més sostEniblE i rEsponsablE

• Aprovació del Pla Director de 
Proveïment d’Aigua Potable de 
la Província de Castelló (PDA), 
un model més sostenible de 
proveïment basat en l’extracció 
en profunditat dels aqüífers 
i la gestió mancomunada, 
planificada i solidària dels 
recursos hídrics.

• Depuradores en tots els 
municipis durant aquesta 
legislatura. Amb la posada en 
marxa de les instal·lacions de 
Vilafamés, Castillo de Villamalefa 
i La Serratella es presta el servei 
de depuració en 96 dels 116 
municipis de la província de 
menys de 5.000 habitants.

• Inversió de més d’un milió 
d’euros en la lluita contra el 
mosquit tigre, per a tractaments 
en zones humides i marjals, amb 
l’adquisició de nous vehicles.

• Nova convocatòria d’ajudes 
per import de 100.000 euros, 
distribuïda en 20 municipis 
de menys de 1.000 habitants, 
per a la redacció de plans de 
prevenció d’incendis.

• Contractació del servei 
d’Educació Ambiental per a la 
millora de la gestió dels residus 
domèstics i assimilables als 
municipis de menys de 5.000 
habitants de les comarques 
de Castelló. El servei compta 
enguany amb un pressupost de 
162.830 euros.
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10. castelló en l’exterior
projEctar una bona imatgE dE la província

• Presència del Patronat Provincial 
de Turisme en les principals fires 
del sector: Gastrónoma, Fitur, 
Madrid Fusió, etcètera.

• Realització de campanyes de 
promoció turística de la província 
a Àustria, França i Regne Unit, 
a fi de promocionar les noves 
connexions aèries de la província 
amb Viena, Londres i Marsella 
(suspeses temporalment per la 
Covid).

• Participació en Arco, la Fira d’Art 
Contemporani de Madrid, per 
a promocionar el Museu d’Art 
Contemporani de Vilafamés 
(Macvac), i la qualitat dels 
treballs realitzats en el Servei de 
Restauració.

• Presidència del Consorci del Camí 
del Cid, del qual formen part les 
diputacions de Burgos, Sòria, 
Guadalajara, Saragossa, Terol, 
Castelló, València i Alacant.

• Col·laboració en diferents 
esdeveniments esportius 
amb repercussió nacional i 
internacional com la Volta Ciclista 
a Espanya, la Marató de Castelló, 
la Mediterranean Epic o la 
Penyagolosa Trails.

• Suport als festivals de música 
que se celebren a la nostra 
província amb gran repercussió 
internacional com el FIB, l’Arenal 
Sound o el Rototom.

11. cultura i esPort
més ajudEs amb critEris objEctius

• Inversió de 196.000 euros per 
a escometre el projecte bàsic 
de les obres de restauració 
del santuari de Sant Joan de 
Penyagolosa.

• 70.000 euros per a la realització 
de tretze excavacions 
arqueològiques amb l’objectiu 
d’investigar el nostre patrimoni, 
dinamitzar els municipis i posar 
en valor aquests vestigis amb 
finalitats turístics.

• 300.000 euros en dues línies 
d’ajudes a les societats musicals: 
per a les Escoles d’Educands i 
per a l’adquisició d’instruments 
musicals.

• Reducció gradual dels convenis 
singulars.

• Subvencions per valor 
de 300.000 euros per al 
finançament d’esdeveniments 
culturals per concurrència 
competitiva, que suposa un 
increment del 50% respecte a 
2019.

• Ajudes per a activitats esportives 
en 2020 per valor de 2.380.000, 
a les quals s’ha pogut accedir pel 
procediment de concurrència 
competitiva.

• Increment en un 50% de la 
partida d’ajudes per a clubs i 
equipaments d’esport base, 
aconseguint els 150.000 euros.
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• 50.000 euros per a col·laborar en la tercera campanya d’exhumacions que 
es realitza en el cementeri civil de Castelló.

• Conveni amb el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló 
per a custodiar i fer accessible l’arxiu de l’associació, que consta de més de 
400 documents aportats per les famílies de les víctimes. 

12. resPecte Per la nostra Història
donar la importància dEguda a la nostra mEmòria Històrica



José Pascual Martí García 
President de la Diputació de Castelló

“Treballem, des del minut un, perquè els ajuntaments 
siguen els protagonistes. Perquè ells són els qui han de 
decidir i ser atònoms, perquè coneixen millor que ningú 

el que necessita i el que el preocupa a la seua ciutadania. 
No estan sota les ordres de la Diputació, sinó que és 

la Diputació la que està i estarà al seu servei. Per això 
l’escolta i la proximitat és fonamental. 2020 ha sigut un 
any difícil, molt difícil. Però hem demostrat del que som 
capaços, la qual cosa podem fer amb diàleg i consens, 
al costat dels municipis. Hem demostrat que, junts, la 

província de Castelló té present i té futur. Ens tindreu al 
vostre costat, sempre”.

#ReactivemCastelló


