GUIA DE RECURSOS
JOVE
IMPLICACIÓ I PARTICIPACIÓ JUVENIL
ENTITATS JUVENILS
Segons estableix la Llei 15/2017, de 10 de novembre de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut, són entitats
juvenils:
1. Les associacions juvenils i les seues federacions, confederacions i unions.
2. Les associacions d'alumnat universitari i no universitari, i les seues federacions, confederacions i unions, les
persones associades de les quals siguen joves.
3. Les seccions, àrees, departaments i organitzacions juvenils d'altres entitats socials, com aara associacions de
caràcter general, seccions juvenils de partits polítics, sindicats, associacions de consumidors, culturals,
esportives, festives, de joventut empresària o de confessions religioses, i les seues federacions, confederacions i
unions.
4. Les entitats prestadores de serveis a la joventut sense finalitat lucrativa, enteses com a associacions no juvenils
legalment constituïdes, en els estatuts de les quals es contemple de forma clara i explícita que entre els seus fins
socials hi ha el de dur a terme, de manera continuada, actuacions i programes dirigits de forma exclusiva a
persones joves. Així mateix, més de la meitat de la junta directiva haurà d'estar composta per persones joves.
GRUPS DE JOVES
Col·lectius sense personalitat jurídica formats per persones joves no incloses en l'article precedent. Les administracions
locals i els consells de joventut locals i territorials facilitaran la seua representació en els espais de participació local i
donaran suport a les seues iniciatives en la mesura que siga possible.
C/ Orfebres Santalínea, 2, 12005 Castelló de la Plana
Tel.: 964 558 850
Fax: 964 558 851

http://www.ivaj.gva.es/va/inici (Informació > Participació
> Associacions)
castellon_ivaj@gva.es

ASSOCIACIONS JUVENILS
Una associació serà considerada juvenil quan estiga constituïda d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 1/2002, de
22 de març, i el Reial decret 397/1988, de 22 d'abril, pel qual es regula la inscripció registral d'associacions juvenils, els
socis de les quals tinguen edats compreses entre els 14 i 30 anys, no estiguen sotmesos a un règim jurídic específic i
desenvolupen les seues activitats dins del territori de la Comunitat Valenciana.
COM CREAR UNA ASSOCIACIÓ JUVENIL
A continuació detallem els passos bàsics per a crear una associació juvenil (No obstant això, recomanem consultar el
procediment complet en l'enllaç inferior):
1. Redactar els estatuts de l'associació, aprovats posteriorment per l'Assemblea Constituent.
2. Elaborar l'acta fundacional o de constitució.
3. Celebrar l'Assemblea Constituent de l'associació (integrada per les persones sòcies fundadores) on hauran
d'adoptar-se els acords següents:
•
Acord de constitució de l'associació
•
Aprovació dels estatuts
•
Elecció de la Junta Directiva
4. Inscriure l’associació en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, a la Direcció Territorial Justícia,
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (C/ Major, 78, 12001 Castelló de la Plana).
5. Sol·licitar el NIF de l'associació a l'Agència Tributària (passeig Ribalta, 12, 12004 Castelló de la Plana. Tel.: 964
345 300) i obrir els llibres d'actes, socis/sòcies i comptabilitat.
6. Inscriure l’associació en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis de la Comunitat
Valenciana en l'IVAJ (c/ Orfebres Santalínea, 2, 12005 Castelló de la Plana)
http://www.ivaj.gva.es/va/inici (Apartat Informació > Participació > Participar i associar-se)
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CONSELLS DE LA JOVENTUT
Entitats de dret privat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, l'objectiu de le
quals és oferir una via de lliure adhesió per a propiciar la partició, representació i consulta a joves en el desenvolupament
polític, econòmic, social i cultural de cada localitat.
CONSELL DE LA JOVENTUT DE CASTELLÓ
Integrat per associacions juvenils de Castelló de la Plana que programen, organitzen i gestionen diverses activitats per a la
població juvenil de la nostra ciutat.
consellcastello@gmail.com
CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ Llanterna, 26, 46001 València
Tel.: 963 510 120

http://www.cjcv.org
cjcv@cjcv.org

CENS D'ASSOCIACIONS JUVENILS
El Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut inclou totes aquelles associacions i entitats
juvenils que han sol·licitat la seua inscripció i que mantenen la seua activitat segons el que estableixen els articles 6 i 8
de l'Ordre de creació, la qual cosa els permet rebre informació sobre activitats d'interés i participar en les convocatòries
de subvencions realitzades per l'IVAJ.GVA JOVE i per altres administracions (diputacions provincials, ajuntaments, etc.).
Per a la inscripció d'una entitat o associació juvenil en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a
la Joventut, és necessari presentar la sol·licitud en els registres de l'IVAJ.GVA JOVE, o en qualsevol altre reconegut per la
Generalitat.
C/ Orfebres Santalínea, 2, 12005 Castelló de la Plana
Tel.: 964 558 850
Fax: 964 558 851

http://www.ivaj.gva.es/va/inici (Informació > Participació >
Associacions)
castellon_ivaj@gva.es

ALTRES REGISTRES
REGISTRE D'ASSOCIACIONS VEÏNALS DE l'EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA
Cultura
Edifici Menador
Plaça Horts Corders, 4, 2n, 12001 - Castelló de la Plana
Tel.: 964 229 551
Fax: 964 286 712

http://www.castello.es (Apartat Cultura)
cultura@castello.es

AJUDES/SUBVENCIONS
REGIDORIA DE JOVENTUT
Subvencions a entitats juvenils sense finalitat lucrativa (inscrites en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals) que
realitzen activitats i projectes que executen durant el període establit en la convocatòria.
Edifici Menador
Plaça Horts dels Corders, 4, 2n, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 229 551
Fax: 964 286 712
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ESPAI PER A ASSOCIACIONS JUVENILS
L'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana posa a disposició de les associacions juvenils de la nostra ciutat una sala
d'usos múltiples al Casal Jove del Grau de Castelló.
Casal Jove
Av. del Port, s/n, 12100 Castelló de la Plana
Tel.: 964 282 122
Fax: 964 286 712

http://joventut.castello.es
oficinasinformacionjuvenil@castello.es

EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ
Subvencions a entitats juvenils per a la realització de programes de joventut que executen durant l'any de la
convocatòria.
Plaça de les Aules, 7, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 359 600

http://www.dipcas.es/va/

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT - IVAJ
Organisme autònom de la Generalitat Valenciana encarregat de coordinar les polítiques de joventut en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana. Entre les seues principals funcions es troba la defensa dels drets socials i les llibertats del jovent,
el foment de la participació juvenil, la potenciació de la mobilitat dels/les joves, etc. Anualment convoca subvencions i
ajudes dirigides a joves i entitats juvenils.
C/ Orfebres Santalínea, 2, 12005 Castelló de la Plana
Tel.: 964 558 850
Fax: 964 558 851

http://www.ivaj.gva.es/va/inici
castellon_ivaj@gva.es

IMMIGRACIÓ I CONVIVÈNCIA SOCIAL
CONVIVÈNCIA SOCIAL INTERCULTURAL
Des del Negociat de Convivència Social Intercultural s’oferix informació, mediació, assessorament i orientació
específiques per al col·lectiu immigrant.
Disposen d’una Guia municipal de recursos per a nous ciutadans/anes, on hi ha tot tipus d'informació en diversos
idiomes sobre els drets dels estrangers/es, adreces d'interés, col·lectius d'immigrants, etc.
A més es duen a terme diferents programes de convivència intercultural: programes de dinamització cultural, tallers
d'interculturalitat i educació en valors, etc.
Negociat de Convivència Social Intercultural
Ronda Millars, 14, 16, 12001 - Castelló de la Plana
Tel.: 964 244 722
Fax: 964 241 573

http://www.castello.es
Interculturalitat )
amics@castello.es

(Apartat Convivència Social i

PERMISOS DE RESIDÈNCIA I TREBALL
Per a treballar a Espanya es necessita una autorització, que ha de ser sol·licitada al país d'origen i per a la seua concessió
ha d'haver-hi una oferta de treball (si es té la residència permanent no cal aquesta autorització).
•
L'autorització de residència i treball inicial es concedix per 1 any. Està limitada a realitzar l'activitat per a la qual
va ser concedida l'autorització en el lloc acordat.
•
La primera i segona renovació es concedirà per 2 anys: permetrà realitzar qualsevol activitat en qualsevol lloc.
•
I en la renovació següent es concedeix la residència permanent: permetrà treballar en les mateixes condicions
que persones treballadores espanyoles i tindrà una vigència de 5 anys.
Portal d'Immigració http://extranjeros.empleo.gob.es
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SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN
Plaça Maria Agustina, 6, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 964 759 000
Fax: 964 759 009

http://www.060.es
http://www.seat.mpr.gob.es/va/portal/index.html (Apartat
Delegacions > Delegacions del Govern > Comunitat
Valenciana > Subdelegació del Govern a Castelló)

OFICINES D'ESTRANGERIA – CASTELLÓ DE LA PLANA
Els tràmits que es duen a terme des de les unitats d'estrangeria són, entre d’altres, autoritzacions de residència,
autoritzacions de residència temporal i treball per compte d'altri de duració determinada, autoritzacions de residència
per reagrupació familiar, autoritzacions de tornada, pròrrogues d'estada per a investigació i estudis, etc.
SEU I
Av. Casalduch, 37, 12005 Castelló de la Plana
Tel.: 964 759 250
Fax: 964 215 008

http://www.seat.mpr.gob.es/va/portal/index.html (Apartat
Delegacions > Delegacions del Govern > Comunitat
Valenciana > Estrangeria)

SEU II – DEPENDÈNCIA PROVINCIAL DE TREBALL I IMMIGRACIÓ
C/ Escultor Viciano, 2, 12002 Castelló de la Plana
Tel.: 964 759 340
Fax: 964 759 371

http://www.seat.mpr.gob.es/va/portal/index.html (Apartat
Delegacions > Delegacions del Govern > Delegació del
Govern a la Comunitat Valenciana > Estrangeria)

CONSOLATS I VICECONSOLATS
ROMANIA (CONSOLAT)
Av. València, 144 (cantó Rambla de la Viuda), 12006 https://castellon.mae.ro/es
Castelló de la Plana
http://evisa.mae.ro/
castellon@mae.ro
Tel.: 964 216 172 / 964 216 171 / 964 206 764
Fax: 964 257 053
ITÀLIA (VICECONSOLAT HONORARI)
C/ Benàrabe, 5, 12005 Castelló de la Plana
Tel.: 964 237 466
Fax: 964 261 295

https://www.facebook.com/viceconsolatocs

NORUEGA (VICECONSOLAT HONORARI)
C/ Trinitat, 75, planta baixa, 12002 Castelló de la Plana
Tel.: 964 222 550
Fax: 964 238 904

https://www.cita-previa.es/vice-consulado-de-noruega-encastellon-de-la-plana-espana
jcvega@grupogimeno.com

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I COOPERACIÓ
En el MAEC podràs trobar informació sobre estrangeria, serveis consulars, cooperació internacional, etc.
Tel.: 060
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El Consell de Participació Ciutadana va començar a funcionar l'any 1988. Es va constituir com a òrgan complementari de
l'Ajuntament, sense personalitat jurídica pròpia, i es considera un interlocutor vàlid i representatiu dels veïns i les veïnes
de Castelló per mitjà de les seues associacions, en l'administració i gaudeix d'independència en les seues pròpies
decisions i amb estricta subjecció al reglament que el regula.
Participació Ciutadana
Edifici Noble de l'Ajuntament de Castelló de la Plana
Plaça Major, 1, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 355 100

http://www.castello.es (Apartat Participació Ciutadana)
participem@castello.es

JUNTES DE DISTRICTE
Les juntes de districte són els òrgans territorials de la ciutat de Castelló en els sis districtes urbans en què es divideix la
capital: nord, sud, est, oest, centre i Grau. Van ser creades en 1992 i des d'eixe moment estan en funcionament amb
una important finalitat: facilitar la participació ciutadana en la vida social local.
JUNTA DISTRICTE CENTRE
Edifici Noble de l'Ajuntament de Castelló de la Plana
Plaça Major, 1, planta baixa, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 355 203

http://www.castello.es (Apartat Participació Ciutadana >
Òrgans de Participació > Juntes i Consells de Districte)

JUNTA DISTRICTE NORD
Plaça del Primer Molí, s/n, 12004 Castelló de la Plana
Tel.: 964 223 350

http://www.castello.es (Apartat Participació Ciutadana >
Òrgans de Participació > Juntes i Consells de Districte)

JUNTA DE DISTRICTE SUD
C/ Ricardo Catalá, cantó amb c/ J. Marqués, 12006 Castelló http://www.castello.es (Apartat Participació Ciutadana >
de la Plana
Òrgans de Participació > Juntes i Consells de Districte)
Tel.: 964 252 736
JUNTA DISTRICTE EST
Av. Germans Bou, 27, planta baixa, 12003 Castelló de la http://www.castello.es (Apartat Participació Ciutadana >
Òrgans de Participació > Juntes i Consells de Districte)
Plana
Tel.: 964 261 267
JUNTA DISTRICTE OEST
Plaça d'Espanya, 1, 12002 Castelló de la Plana
Tel.: 964 244 765

http://www.castello.es (Apartat Participació Ciutadana >
Òrgans de Participació > Juntes i Consells de Districte)

JUNTA DISTRICTE GRAU
Passeig Bonavista, 28, 12100 Castelló de la Plana
Tel.: 964 283 840
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UNITAT DE RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS - URiS
La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions és un òrgan creat per l'Excm. Ajuntament de Castelló per a la
participació dels veïns i les veïnes en defensa dels seus drets. Les seues funcions són: defendre els drets de la
ciutadania, supervisar el funcionament de l'Administració municipal i formular suggeriments de millora a
l'administració.
Si es desitja formular alguna reclamació o queixa per a informar l'Ajuntament d’un mal funcionament o deficiència dels
serveis municipals per a la seua correcció (en especial sobre tardança, desatencions o altres d'anàlogues) o bé es desitja
fer algun suggeriment destinat a millorar la prestació o la qualitat dels serveis que presta aquest ajuntament, pot
realitzar-se en: la Unitat de Participació Ciutadana, en qualsevol de les dependències del Servei d'Informació, Atenció al
Ciutadà i en els registres de l'Ajuntament de Castelló, així com de forma en línia a través del Portal de la Ciutadania del
web municipal.
Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions
Edifici Noble de l'Ajuntament de Castelló de la Plana
Plaça Major, 1, 4t, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 355 100

http://www.castello.es (Apartat Comissió Especial de
Suggeriments i Reclamacions)
urys@castello.es

SERVEI DE MANTENIMENT DE LA CIUTAT - SMC
El Servei de Manteniment de la Ciutat naix amb la vocació de ser una ferramenta útil per a la ciutadania i per a
l'Administració municipal de Castelló. L'Ajuntament de Castelló vol que la nostra ciutat estiga en les millors condicions
possibles per a potenciar la qualitat de vida dels seus habitants. A través del web, de forma directa, qualsevol veí o
veïna pot comunicar l'existència d'un desperfecte urbà o una alerta sobre la possible disfunció d'un servei.
http://www.castello.es (Apartat Serveis a la Ciutadania > Informació SMC)
https://smc.castello.es/app/val/ (Nova aplicació de servei)
VOLUNTARIAT
Segons la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat, d’acord amb el seu article 3 es consideren voluntariat aquelles
activitats d'interés general desenvolupades per persones físiques sempre que tinguen vocació de solidaritat, la seua
realització siga lliure, no comporte prestació econòmica o material de cap classe i es duga a terme per mitjà de les
entitats acreditades. L'interés general ha d'entendre's ací com la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, des del
respecte als valors de la democràcia i als drets fonamentals.
http://www.ivaj.gva.es/va/inici (Apartat Informació > Solidaritat i diversitat)
PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIAT “ESCOLA D'ACOLLIDA”
Programa de voluntariat de comprensió de la societat valenciana, amb el qual es pretén dotar de coneixements sobre la
societat espanyola en general i de la valenciana en particular a aquelles persones que s'incorporen a la Comunitat
Valenciana. Es duu a terme des del Negociat de Convivència Social Intercultural de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la
Plana.
Negociat de Convivència Social Intercultural
Ronda Millars, 14, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 244 722
Fax: 964 241 573

http://www.castello.es (Apartat Convivència
Interculturalitat > Acollida i Normalització)
ciutatintercultural@castello.es

Social

i

VOLUNTARIAT AMBIENTAL - FORESTAL
Programa de voluntariat de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient dirigit a totes les persones que
desitgen participar en la realització de tasques de vigilància de les muntanyes i d'informació al públic enfront del risc
d'incendis forestals.
Servei Territorial de Medi Ambient
Av. Germans Bou, 47, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 012 (PROP)
Ajuntament de Castelló de la Plana – Regidoria de Joventut

http://www.agroambient.gva.es/va/inicio
(Apartat
Informació i Documentació Ambiental (CIDAM) > Red INAM
> Accés temàtic > Forest, caça i pesca > Voluntariat forestal)
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PROGRAMA DE COOPERACIÓ SOCIAL I SOLIDARITAT
A través del web municipal de Castelló, es pot trobar un ampli contingut de les ONG que operen en l'actualitat en la
nostra ciutat. El Programa de Cooperació Social i Solidaritat té com a missió sensibilitzar la ciutadania sobre la situació
de desigualtat dels països en via de desenvolupament. Així mateix, gestiona i tramita subvencions destinades a
col·lectius afectats per la pobresa i l'exclusió social al municipi de Castelló, subvencions destinades a l'ajuda humanitària
i d'emergència en països en desenvolupament, com a conseqüència de catàstrofes naturals o provocades per l'acció de
l'home, subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament en països i poblacions estructuralment
empobrits, que realitzen les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD), subvencions destinades a
projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització social, així com gestió i tramitació de subvencions
nominatives destinades a projectes de caràcter social i de cooperació al desenvolupament.
Edifici Menador
Plaça Horts dels Corders, 4, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 229 551
Fax: 964 286 712

http://www.castello.es (Apartat de Benestar Social >
Cooperació social i solidaritat)

CAMPS DE VOLUNTARIAT JUVENIL
Els camps de voluntariat juvenil són un tipus d'activitats en què un grup de joves de diferent procedència es compromet
de forma voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la
comunitat, combinat amb activitats complementàries d'animació. La realització del projecte és un mitjà per a fomentar
valors de convivència, tolerància, participació,solidaritat i aprenentatge intercultural.
Unitat Territorial de l'IVAJ
C/ Orfebres Santalínea, 2, 12005 Castelló de la Plana
Tel.: 964 558 850
Fax: 964 558 851

http://www.ivaj.gva.es/va/inici
castellon_ivaj@gva.es
info_ivaj@gva.es

SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU - SVE
El Servei Voluntari Europeu (SVE) és una experiència de voluntariat per a joves d'entre 17 i 30 anys, en un país diferent
del seu, consistent a col·laborar en un projecte social que pot tractar de diferents temes, com a joventut, medi ambient,
cultura, persones amb discapacitat, persones grans, inclusió social, drets humans, esport, cultura o minories ètniques,
entre d’altres.
Unitat Territorial de l'IVAJ
C/Orfebres Santalínea, 2, 12005 Castelló de la Plana
Tel.: 964 558 850
Fax: 964 558 851

http://www.ivaj.gva.es/va/inici (Apartat Informació
Erasmus+ > SVE - Servei de Voluntariat Europeu)
erasmusplus_joventut@gva.es

>

ALTRES RECURSOS
CREU ROJA
Institució humanitària els objectius de la qual són la recerca i el foment de la pau, la cooperació nacional i internacional,
la defensa dels Drets Humans, l'ajuda a les víctimes en situacions de conflicte, accidents o catàstrofes, l'atenció a totes
les persones que pateixen, la formació de voluntariat, cursos, etc.
Plaça Creu Roja, s/n, 12005 Castelló de la Plana
Tel.: 964 724 850
Fax: 964 724 855
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