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Quina informació podeu trobar en el cercador? Responsable i
periodicitat d’actualització
El cercador permet recuperar informació sobre les ajudes i subvencions concedides per la
Generalitat, des de l'1 de gener de 2015 a les persones jurídiques (empreses, associacions,
fundacions, administracions públiques i autònoms), i des de l'1 de gener de 2016 també a les
persones :siques. Concretament, permet recuperar dades sobre les persones (:siques i jurídiques)
beneﬁciàries, les subvencions concedides i les en tats incloses en el camp Concedent. Per a
conéixer les subvencions concedides anteriorment consulteu l'apartat històric de subvencions.
També podeu consultar el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS).
La base de dades es nodreix dels sistemes d'informació de la Intervenció de la Generalitat, qui és
responsable d'aquesta. Podeu dirigir les vostres consultes a portaltransparencia@gva.es
La data d'actualització de les dades apareix al costat del botó Cerca.

Condicions de cerca per persona beneﬁciària, concessió o en+tat
concedent
Per recuperar informació cal cercar, com a mínim, en un dels camps indicats a con nuació.
DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA BENEFICIÀRIA
Podeu cercar informació sobre la persona, :sica o jurídica, beneﬁciària de les ajudes i subvencions
a través dels següents camps:
• Beneﬁciari. Podeu cercar per nom de la persona :sica o jurídica (associació, en tat pública
o privada) que rep la subvenció o ajuda. Tinga en compte la següent informació:
◦ Si introduïx la paraula federació el cercador també recuperarà federación.
◦ El cercador no diferencia les majúscules de les minúscules, pot buscar les paraules en
minúscula i també recuperarà resultats introduïts en majúscula.
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◦ El cercador diferencia entre una mateixa paraula escrita amb tlla i sense tlla, és a dir,
si cerca per una paraula que porta tlla però es va gravar sense tlla en la base de
dades d'origen, no la recuperarà. Per això li recomanem que primer cerque la paraula
amb tlla i si no recupera res, torne a repe r la cerca sense tlla.
◦ Pot cercar per paraules no consecu ves. Per exemple, Federación valenciana recupera
Federación de Casas de la Joventut Comunitat Valenciana.
◦ Tinga en compte que en algunes ocasions les denominacions s'han abreujat pel que si
no localitza la persona o en tat beneﬁciària li recomanem que cerque per CIF, dada que
pot localitzar a través d'un cercador d'Internet.
CIF (Codi d’Iden+ﬁcació Fiscal). Es pot cercar per CIF de persona jurídica però no es permet
la cerca per NIF de persona :sica, per tal de complir amb la norma va sobre protecció de
dades de caràcter personal. Introduïsca el valor sense guió.
Tipus de beneﬁciari. Seleccioneu un d’aquests valors:
◦ Gran empresa
◦ Persones :siques que no exercixen ac vitat econòmica
◦ Persones jurídiques que no exercixen ac vitat econòmica
◦ Pime i persones :siques que exercixen ac vitat econòmica

DADES DE LA CONCESSIÓ
Podeu cercar pels següents camps:
• Data de la concessió. Les dates que apareixen per defecte es poden modiﬁcar teclejant
directament en la caixa de la data d’inici i/o de ﬁ. També podeu seleccionar la data a través
del calendari que hi apareix en fer clic sobre les esmentades caixes.
• Convocatòria. Introduïu paraules signiﬁca ves que apareguen en el Ftol de la convocatòria.
Tinga en compte la següent informació:
◦ Si introduïx la paraula federació el cercador també recuperarà federación.
◦ El cercador no diferencia les majúscules de les minúscules, pot buscar les paraules
en minúscula i també recuperarà resultats introduïts en majúscula.
◦ El cercador diferencia entre una mateixa paraula escrita amb tlla i sense tlla, és a
dir, si cerca per una paraula que porta tlla però es va gravar sense tlla en la base
de dades d'origen, no la recuperarà. Per això li recomanem que primer cerque la
paraula amb tlla i si no recupera res, torne a repe r la cerca sense tlla.
◦ Pot cercar per paraules no consecu ves. Per exemple, Federación valenciana
recupera Federación de Casas de la Joventut Comunitat Valenciana.
◦ Tinga en compte que en algunes ocasions algunes paraules dels Ftols de les
convocatòries s'han abreujat.
• Finalitat. Per raons d'homogeneïtat els valors del camp són els mateixos que empra el
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS). Podeu seleccionar un valor
d’aquesta llista:
◦ Accés a la vivenda i foment de l’ediﬁcació
◦ Agricultura, pesca i alimentació
◦ Comerç, turisme i pimes
◦ Cultura
◦ Defensa
◦ Desocupació (atur)
◦ Educació
◦ Foment de l’ocupació
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◦ Indústria i energia
◦ Infraestructures
◦ Inves gació, desenrotllament i innovació
◦ JusFcia
◦ Altres actuacions de caràcter econòmic
◦ Altres prestacions econòmiques
◦ Sanitat
◦ Seguretat ciutadana i ins tucions penitenciàries
◦ Servicis socials i promoció social
Forma de concessió. Seleccioneu un dels valors de la llista:
◦ Concurrència o concurrència compe va: procediment ordinari de concessió de
subvencions. S’han d’aprovar unes bases i una convocatòria a la qual es podrà accedir
lliurement sempre que es complisquen els requisits inclosos en les mateixes.
◦ Directa: la subvenció es concedix directament a un beneﬁciari concret en els casos
previstos en la norma va sobre subvencions (art. 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i l’ar cle 168 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions).
Import concedit. Podeu introduir la xifra des de la qual voleu cercar, la xifra ﬁns a la qual
voleu cercar o establir un interval de quan tats concedides. Podeu introduir una xifra
sencera o amb decimals.

DADES DE L’ENTITAT CONCEDENT
Seleccioneu un dels valors de la llista associada al camp Concedent. Teniu en compte que les
subvencions i ajudes concedides per la Presidència de la Generalitat i les conselleries estan
distribuïdes en més d’un valor (Subsecretaria, Secretaries Autonòmiques corresponents i
direccions generals d’alguns departaments). Actualment el sistema d’informació del qual es prenen
les dades no permet agrupar totes les en tats concedents corresponents a un departament, per
això cal fer cada cerca per concedents per separat.
També podeu consultar pels organismes autònoms, en tats de dret públic, fundacions i consorcis
que formen part del sector públic instrumental de la Generalitat, inclosos en el sistema
d’informació comptable de la Generalitat.
Per exemple, per recuperar el conjunt d’ajudes i subvencions concedides per la Presidència de la
Generalitat haureu de cercar pels següents valors per separat: Presidencia de la Generalitat,
Gabinet del President, Delegació del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes, Secretaria
Autonòmica de Comunicació, Secretaria Autonòmica de Presidència i, ﬁnalment, la Subsecretaria
de la Presidència. Teniu en compte que també es publiquen les dades de l’Agència de Seguretat i
Resposta a les Emergències (organisme autònom). Podeu descarregar el ﬁtxer de cada cerca i
després incloure’l en un únic document reu litzable.
En l’annex I trobareu les en tats concedents agrupades per departaments.

Resultats de la cerca
Els resultats es mostren organitzats en una taula dinàmica amb set camps (Data de concessió,
Concedent, Títol de la convocatòria, Forma de concessió, CIF, Nom del beneﬁciari, Import) que
permet reordenar-los d’acord amb algun dels camps de la primera línia de la taula en prémer sobre
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ells. Per defecte, apareixen ordenats per la data de concessió de la subvenció o ajuda en orde
decreixent. Si premeu una volta sobre un dels elements de la primera línia, ordenarà els resultats
en orde decreixent i, si torneu a prémer, ho farà en orde creixent.

Exportar els resultats
Podeu exportar la llista de resultats d’una cerca a un ﬁtxer reu litzable, en format CSV (valors
separats per coma), si premeu en l’enllaç que apareix en el marge superior dret de la taula en la
que se presenten. Aquest ﬁtxer conté tots els camps disponibles, 18 en total: Data de concessió,
Beneﬁciari, CIF, Tipus de beneﬁciari, Forma de concessió, Import concedit, Import pagat, Import
reintegrat, Import tornat, Regió, Codi del concedent, Concedent, Organisme/En tat, Conselleria,
Centre Direc u, Convocatòria, Títol de les bases i Finalitat.
Per aconseguir una visualització correcta dels resultats exportats d’una cerca seguiu les indicacions
següents.
Si empreu LibreOﬃce Calc, en prémer l’enllaç Exportar la llista de resultats a CSV s’obrirà un
quadre de diàleg en el qual heu de triar les següents opcions:
• Importar. Conjunt de caràcters: Unicode (UTF-8)
• Opcions de separador: coma
• Premeu el botó Acceptar. El ﬁtxer amb la llista de resultats de la cerca apareixerà separat
per columnes i sense cap pus de codiﬁcació estranya.
Si empreu Microso9 Oﬃce Excel, en prémer l’enllaç Exportar la llista de resultats a CSV s’obrirà
directament el ﬁtxer amb totes les dades en una columna. Cal que deseu el ﬁtxer en el vostre
ordinador i seguiu les indicacions que apareixen en les pantalles següents per evitar que
apareguen caràcters estranys i que les dades es separen en columnes.
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Fitxa de la concessió d’ajuda o subvenció
Per accedir a la ﬁtxa d’una concessió concreta premeu en l’import. En la pantalla apareixen dos
blocs d’informació amb els següents camps:
- Dades de la concessió:
• Data de concessió
• Nom del beneﬁciari
• Tipus de beneﬁciari
• Forma de concessió
• Import concedit
• Regió
• Concedent:
◦ Nom del Concedent
◦ Codi del Concedent
- Dades de la convocatòria:
• Títol de la convocatòria
• Finalitat
• Import de la convocatòria ﬁnançat per administració local: si correspon
• Import de la convocatòria ﬁnançat per administració autonòmica: si correspon
• Import de la convocatòria ﬁnançat per administració estatal: si correspon
• Import de la convocatòria ﬁnançat per administració europea: si correspon
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Per tornar a la llista de resultats premeu sobre l’enllaç amb el text Torneu a la llista de resultats que
hi ha en el marge superior dret de la ﬁtxa de la concessió.

Norma+va
•
•
•
•
•

•

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
Ar cles 8.1. i 22.2.
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions (DOGV núm. 7464, de 12.02.2015). Ar cle 168.
Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Par cipació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7500, de 08.04.2015). Ar cle 9.1.e) i k).
Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana (DOCV núm.
7779, d’11.05.2016). Ar cle 4 i Disposició addicional única.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006). Vegeu Disposició
ﬁnal primera.
Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2
d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, d’1.09.2017).
Ar cles 9.5.c) i 14.

Annex I. En+tats concedents d’ajudes i subvencions agrupades per
departaments (v.3 18.12.2018)
Actualment el sistema d'informació origen de les dades que es poden localitzar en aquest
cercador no permet fer consultes per conselleries, per això facilitem la classiﬁcació dels òrgans
concedents dins en el departament al qual pertanyen.
Presidència de la Generalitat:
• Delegació del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes
• Gabinet del President
• Secretaria Autonòmica de Comunicació
• Secretaria Autonòmica de Presidència
• Subsecretaria - Presidència de la Generalitat
• Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències (organisme autònom)
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polí ques Inclusives:
• Secretaria Autonòmica de Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat
• Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal
• Subsecretaria - Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polí ques Inclusives
• Ins tut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove (IVAJ.GVAJOVE) (organisme autònom)
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic:
• Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament
• Subsecretaria - Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
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Conselleria de JusFcia, Administració Pública, Reformes Democrà ques i Llibertats Públiques:
• Secretaria Autonòmica de JusFcia, Administració Pública, Reformes Democrà ques i
Llibertats Públiques
Conselleria d'Educació, Inves gació, Cultura i Esport:
• Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
• Secretaria Autonòmica d’Educació i Inves gació
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:
• Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
• Subsecretaria - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Produc us, Comerç i Treball:
• Direcció General d’Ocupació i Formació
• Direcció General de Planiﬁcació i Serveis
• Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Produc us i Comerç
• Secretaria Autonòmica d’Ocupació
• Subsecretaria - Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Produc us, Comerç i Treball
• Ins tut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) (organisme autònom)
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climà c i Desenvolupament Rural:
• Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural
• Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climà c
• Subsecretaria - Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climà c i Desenvolupament
Rural
• Ins tut Valencià d’Inves gacions Agràries (IVIA) (organisme autònom)
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori:
• Secretaria Autonòmica d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
• Subsecretaria - Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
• Ins tut Cartogràﬁc Valencià (organisme autònom)
• Autoritat de Transport Metropolità de València (organisme autònom)
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Par cipació i Cooperació:
• Secretaria Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Par cipació i Cooperació
• Subsecretaria - Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Par cipació i
Cooperació
Altres en tats del Sector Públic Instrumental de la Generalitat:
• Agència Valenciana de la Innovació (en tat de dret públic)
• Agència Valenciana del Turisme (en tat de dret públic)
• Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana (consorci)
• Culturarts Generalitat (en tat de dret públic)
• Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors (fundació)
• Ins tut Valencià de Compe vitat Empresarial (IVACE) (en tat de dret públic)
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Sociedad Proyectos Temá cos de la Comunidad Valenciana, SA (societat mercan l)

Consell Valencià de Cultura
Autoria: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Par cipació i Cooperació. Direcció
General de Transparència i Par cipació. Servei de Transparència de l’Ac vitat Pública
Data de creació: 02.5.2018
Data de revisió: 18.12.2018, v. 4
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