GUIA DE RECURSOS
JOVE
INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT
EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA - REGIDORIA DE JOVENTUT
NEGOCIAT DE JOVENTUT
Departament municipal de la Regidoria de Joventut de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana encarregat de
coordinar i prestar serveis dirigits a jóvens de la nostra ciutat, amb el propòsit d'oferir-los un ampli ventall de
possibilitats en els diferents àmbits que els preocupen per a afavorir el seu desenvolupament professional i personal.
Edifici Menador
Pl. Horts dels Corders, 4, 2n, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 229 551
Fax: 964 286 712

http://juventud.castello.es
juventud@castello.es

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ JUVENIL
Centre d'informació juvenil, promogut per l'Excm. Ajuntament de Castelló, encarregat d'oferir a la joventut tota aquella
informació que puga ser d'interés per al seu desenvolupament personal. Tot això a través de taulers d'anuncis i
expositors amb documentació actualitzada sobre temes variats i d'un servei d'atenció individualitzada (presencial,
telefònic i per correu electrònic).
Casal Jove
Av. del Port, s/n, 12100 Castelló de la Plana
Tel.: 964 282 122
Fax: 964 286 712

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

CASAL JOVE
Centre municipal destinat a la joventut que permet, com a espai multidisciplinari, la realització de projectes artístics,
culturals, socials i d'oci per a la joventut de Castelló. Les seues instal·lacions podran ser utilitzades de forma temporal
per entitats i associacions, públiques o privades, i per persones físiques que ho sol·liciten per a l'exercici d'activitats
juvenils, culturals i socials, que, en tot cas, tindran caràcter gratuït.
Av. del Port, s/n, 12100 Castelló de la Plana
Tel.: 964 282 122
Fax: 964 286 712

http://juventud.castello.es
juventud@castello.es

PORTAL DE LA CIUTADANIA
Servei de la seu electrònica de l'Excm. Ajuntament de Castelló a través del qual es poden fer tot tipus tràmits
administratius
Edifici Noble de l’Ajuntament de Castelló de la Plana
Pl. Major, 1, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 010
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UNITAT DE RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS - URyS
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 dels ciutadans i
ciutadanes, 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 del 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 manera 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
Pl. 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

PROGRAMA D’EDUCACIÓ EMOCIONAL I HABILITATS PER A LA CONVIVÈNCIA
Servei gratuït que ofereix l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana a jóvens d'entre 12 i 17 anys de la nostra ciutat,
amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament d'habilitats afavoridores de la convivència (empatia, assertivitat,
autoestima...) així com la prevenció de riscos associats a l'adolescència.
Edifici Menador
Pl. Hort dels Corders, 4 , 2n, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 229 551
Fax: 964 286 712

http://juventud.castello.es
juventud@castello.es

GABINET DE PREVENCIÓ DE CONDUCTES ADDICTIVES - UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA EN CONDUCTES
ADDICTIVES - UPCCA
Servei municipal que desenvolupa les funcions d'orientar la ciutadania sobre les problemàtiques associades al consum
de drogues. A més, ofereix informació sobre serveis d'atenció, coordina programes de prevenció i de reinserció, dóna
suport a institucions sense finalitat lucrativa que desenvolupen actuacions previstes en el Pla Municipal de
Drogodependències, realitza campanyes i activitats informatives i de sensibilització, etc.
C/ Gaibiel, 4, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 964 355 366

http://www.castello.es
upc@castello.es

SERVEI D'IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Servei gratuït que ofereix informació jurídica per a la dona, atenció social i psicològica, desenvolupament de programes
de sensibilització per a la igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones, formació, etc.
Passeig Ribalta, 21, ent. A, 12004 Castelló de la Plana
Tel.: 964 251 979
Fax: 964 241 642

http://www.castello.es
igualdad@castello.es

OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR
Lloc per a demanar informació o plantejar una reclamació sobre temes de consum, sempre que s'estiga domiciliat a
Castelló de la Plana.
Edifici Noble de l’Ajuntament de Castelló de la Plana
Pl. Major, 1, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 269 609 / 964 269 508
Fax: 964 269 614
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http://www.castello.es
consumo@castello.es
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SEAFI - SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I LA INFÀNCIA
El Servei especialitzat d'atenció a la família i infància de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana ofereix
assessorament i informació sobre els dubtes o conflictes en l'entorn familiar.
C/ Foradà, 8, 12100 Grau de Castelló de la Plana
Tel.: 964 288 484

http://www.castello.es (Apartat > Benestar Social > Família i
Infància).
seafi@castello.es

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT
OFICINA DE L’IVAJ – CASTELLÓ DE LA PLANA
L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ofereix a la joventut un conjunt de programes i actuacions que comprenen tant
la concessió d'ajudes i subvencions com el manteniment de residències juvenils, albergs i campaments, organització de
camps de treball, carnets juvenils, formació d'animadors juvenils i, en general, tot el que haja de veure en matèria de
joventut.
C/ Orfebres Santalínea, 2, 12005 Castelló de la Plana
Tel.: 964 558 850
Fax: 964 558 851

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

LLEI DE POLÍTIQUES INTEGRALS DE JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
La Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut de la Comunitat Valenciana
constituïx el marc normatiu per a garantir que el jovent puga definir i construir el seu projecte vital, individual i
col·lectiu, en igualtat d'oportunitats. Així, aquesta norma pretén establir les bases per a les polítiques de joventut, unes
accions que hauran d'atendre la diversitat social, econòmica i cultural del nostre territori. Igualment, aquesta nova
regulació persegueix garantir la participació i la coresponsabilitat de les persones jóvens en la presa de decisions de la
nostra comunitat, i fomentar al màxim els espais de trobada i debat.
http://www.ivaj.gva.es/normativa
INFORMACIÓ EUROPEA
INFORMACIÓ JUVENIL EUROPEA
L'Excma. Diputació Provincial de Castelló compta amb l'àrea de relacions internacionals i diplomàcia municipal que
desenvolupa, entre d’altres, les competències següents: activitats d'integració, assessorament i acostament de la
província de Castelló i la seua ciutadania a la Unió Europea i les polítiques comunitàries.
Av. Vall d'Uixó, 25, 12004 Castelló de la Plana
Tel.: 964 359 981
Fax: 964 359 708

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

EURODESK A ESPANYA - XARXA EURODESK CASTELLÓ
L'Institut de la Joventut (INJUVE), a través d'Eurodesk, posa al servei de la ciutadania informació actualitzada sobre
dates de presentació de sol·licituds de programes espanyols i europeus així com novetats i notícies en les àrees
d'educació, formació, ocupació i joventut.
Ajuntament de Vila-real
Av. França, 25, 12540 Vilar-real
Tel.: 964 547 206
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http://www.eurodesk.es/
rherrero@vila-real.es
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PORTAL EUROPEU DE JOVENTUT
El Portal Europeu de la Joventut és una iniciativa de la Comissió Europea l'objectiu principal del qual és oferir un accés
ràpid i fàcil a la informació europea rellevant per a la joventut.
https://europa.eu/youth/eu_es
RED EURES
Aquesta xarxa proporciona informació sobre ofertes d'ocupació i condicions de vida i treball en els països comunitaris, i
facilita la mobilitat dels ciutadans europeus. Al mateix temps, possibilita a l'empresariat la difusió de les seues ofertes
d'ocupació fora de l'àmbit nacional (en qualsevol dels països de l’Espai Econòmic Europeu).
C/ Historiador Viciana, 8 , 12002 Castelló de la Plana
Tel.: 964 588 669
Fax: 964 215 373

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_emple
o/empleo_europa.html
http://www.servef.gva.es/trabajareneuropa
eures_castellon@gva.es

ERYICA
Agència Europea per a la Informació i Assessorament per a la Joventut que compta, en l'actualitat, entre els seus
col·laboradors amb organitzacions procedents de més de 30 països europeus, entre els quals es troba Espanya a través
de l'INJUVE. Els seus objectius principals són assegurar la coordinació i representació europea en matèria d'informació i
assessorament juvenil i desenvolupar una xarxa europea de centres d'informació i assessoraments juvenils.
Secretariat - ERYICA asbl
C/ Thionville, 87, L-2611 Luxemburg
Tel.: + 35 224 873 992
Fax: + 35 226 293 215

secretariat@eryica.org
https://www.eryica.org/contact-us/

ALTRES RECURSOS
SPAM - SERVEI PSICOPEDAGÒGIC D’ATENCIÓ AL MENOR
Associació sense finalitat lucrativa que gestiona diferents programes d’intervenció psicosocial amb famílies, adolescents
i menors.
C/ Luis Vives, 10, 3r D, 12002 Castelló de la Plana
Tel.: 964 232 467 / 675 956 727
Fax:964 252 854

https://spamcastellon.wordpress.com/
spamedidas@yahoo.es

REGISTRE CIVIL - EMANCIPACIÓ
L'emancipació permet que persones de més de 16 i de menys de 18 anys puguen disposar de la seua persona i dels seus
béns com si foren majors d'edat. Com a excepció es disposa que, fins que la persona emancipada no tinga la majoria
d'edat, aquesta no podrà demanar préstecs, gravar o transmetre béns immobles, establiments mercantils o industrials
ni béns d'extraordinari valor (com a joies) sense el consentiment dels seus pares, mares o si és el cas del tutor/a.
C/ Vicente Blasco Ibáñez, 10, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 964 621 678

http://www.registrocivil.gva.es/va/inicio
emancipacions)

(Apartado

060.es - PUNT D’ACCÉS A L’ADMINISTRACIÓ ESPANYOLA
El portal 060.es és el punt d'accés a l'Administració espanyola per a ciutadans/es i empreses. El web té un doble
objectiu: facilitar la informació administrativa sobre l'activitat, l'organització i el funcionament de les Administracions i
orientar sobre els serveis públics electrònics de l'Administració.
Tel.: 060
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SÍNDIC DE GREUGES
Nom que rep el Defensor de Poble de la Comunitat Valenciana. La seua missió fonamental és vetlar pel compliment i el
respecte dels drets i llibertats de les persones davant de les Administracions públiques de la Comunitat Valenciana.
El Sindic és políticament independent. No depén de la Generalitat i actua amb objectivitat, imparcialitat i independència
en l'exercici de les seues funcions, prestant a la ciutadania valenciana un servei públic que és totalment gratuït.
C/ Pascual Blasco, 1, 03001 Alacant
Tel.: 900 210 970 (Gratuït) / 965 937 500

http://www.elsindic.com/va/
consultas_sindic@gva.es

GENERALITAT VALENCIANA - PROP
Portal de la Generalitat Valenciana d’Atenció a la Ciutadania
http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano
La Guia. Tràmits i serveis
http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios
Administració en línia buscador de serveis
http://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/sel_buscador
Av. Germans Bou, 47, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 012 (PROP)

http://www.060.es

MINISTERI DE L’INTERIOR - ESTRANGERIA
Directori d’obtenció de NIE – TIE. Estrangers de règim comunitari i extracomunitari o general. Informació sobre països
que requerisquen visat i els que no; estat de tramitació d’expedients; models, taxes, etc.
http://www.interior.gob.es/va/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/regimen-general/tarjeta-de-identidad-deextranjero
OFICINES D’ESTRANGERIA – CASTELLÓ DE LA PLANA
SEU I
Av. Casalduch, 37, 12005 Castelló de la Plana
Tel.: 964 759 250
Fax: 964 215 008

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

DECLARACIÓ DE DRETS UNIVERSALS DE LA UNIÓ EUROPEA
La Declaració Universal dels Drets Humans és la pedra angular de l’ampli conjunt de normes sobre drets humans
establert al llarg dels decennis.
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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